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Metas X

Politiszkos žinios.
—o— 

Amerika.
Dideli turtai niekur nepri

sideda prie palaikymo doros: 
juo kur turtai didesni, juo 
žemiau stovi dora; ne kas 
daugiau, kaip dideli turtai 
nupuldč doriszkai prancū
zus. Nuo poros paskutinių 
deszimtmėczii} ir Ameri
kos turtingumas žymiai pasi
kėlė, ir tas atsiliepė ant do
ros jos gyventojų, ypacz gi 
ant doros urėdu inkų ir įtek- 
mingiausių laikraszczių, ku
rie Įkalba savo pažiūras skai
tytojams.“ Ypacz nuo pas
kutinį karės su Iszpanija 
į nižiuroį T amerikonų žymiai 

■Įiersikeltė. Seniau Ameriką 
teisingai galima buvo garbin
toja gero ir laisvės vadinti; 
sziądien gi ji vis labiau sten
giasi mėgzdžioti Maskolija, 
kuri savo politiszkuose sie
kiuose nė jokios nesilaiko 
doros. Apsireiszkimai gar- 
binimp nedorumo ir Ameri
koj vis tankiau ir tankiau 
pasirodo.

Pilna buvo laikraszcziuose 
žinių apie žiaurus v pasielgi
mus tuhj Amerikos oficierų 
ant Filipinų salų su filipinie- 
cziais. Tokius pagarsėjusius 
oficierus, noroms ne norom s, 
Amerikos randas turėjo ati
duoti po'fcudu, bet laike pro- 
vos, nors neteisingumas ap
kaltinimų ne buvo darodytas, 
nors apkaltinimai pasirodė 
teisingais, kariszki sūdai isz- 
teisino apkaltintus; matyt 
pats sudžios žiaurumą laikė 
už pagyrimo vertą darbą. Ir 
svarbiausią priežastį žiauru 
mo oficierų, jenerolą Smithą, 
kariszkas sūdąs paleido be 
bausmės, tik prezidentas pra- 
szalino jį isz kariumenės ir 
tai ne už žiaurus piadavady- 
jimus ant Filipinų salų, bet’ 
todėl, kad jenerolas sulaukė 
jau 62 metų amžiaus. Taigi 
ir Smith, galima sakyti, už 
biaurius padavadyjimus ne 
tapo, nubaustas. To negana. 
Mieste Portsmoutli, sztete 
< >hio, miesto majoras paren
gė net pietus ant garbes 
kraujagerio jenerolo, ant ku
rių susirinko visi miesto po
litikieriai, laikė kalbas, gar- 
binanezias žiaurų jenerolą, 
ant kurių, žinoma, jenerolas 
atsakė, girdamas pats savę. 
Argi tai ne aiszku, kad tu-, 
rinti įtekmę ant bėgio politi
kos Suvienytose Valstijose 
teip yra sudemoralizuoti, kad 
jie ne gali atskirti gero nuo 
blogo;, vietoj garbinti gerą, o 
peikti piktą, jie daro atbu
lai: garbina piktą, nuo kurio 
reiktų stengtiesi iszliuosnoti 
visą krasztą ir tuom paežiu 
niekina gerą, jį gamina po 
kojų. Argi reikia 
't^bėtis, jeigu visi civili
zuoti krasztai su neužsitikė- 
.jimu žiuri sziądien ant Suvie
nytų Valstijų, jeigu sena jų 
garliė puola; jeigu sziądien 
nieks ne tiki Amerikos paža
dėjimams.

Laikraszcziai be perstojimo 
raszo, buk Europos vieszpa- 
tystės tariasi, per pakėlimą 
muitų ant Amerikos tavorų, 
užkirsti kelią jos prekystai, 
atmokėti jai tuom paežiu už 
pakeltus muitus ant Europos
ta vorų, atgabenamų į Ameri
ką- Ar isztikro Europos 
vieszpatystės tokias tarybas 
pradėjo, nežinia, bet atskiros 
'ieszpatystės paezios pradėjo 
didinti muitus ant Amerikos 
tavorų. Vokietijos parlamen
to komisija jau apdirbo pro
jektą muitų ant Amerikos 
tavorų, pagal kurį’, nuo dau
gumo tavorų reiks mokėti 

dvigubai ir trigubai dides
nius muitus; maskoliszkas iž
do ministeris ir pažadėjo pa
kelti muitus ant tavorų tų 
krasztų, kuriuose iszsivieszpa- 
tavę trustai, taigi Amerikos. 
Szitij vieszpatysczių paveik
slą seks ir mažęsnės. Matyt 
neužilgio prasidės smarki e- 
konomiszka kova terp Ameri
kos ir Europos; katrai pusei 
atseis nusilenkti, nežinia.

Prezidentas Roosevelt pra
dėjo jau važinėti po Suvie
nytas Valstijas su agitato- 
riszkoms kalboms, iszgirian- 
ezioms republikoniszką admi
nistraciją. Savo kalbose jis 
ir peikia trustus ir juos teisi
na, taigi tauta isz jo kalbų 
ne gali žinoti, ką prezidentas 
nori su trustais daryti: ir no
rėtų jų galybę siaurintų ir 
norėtų, kad jie pasiliktų,kaip 
buvo iki sziol. Kad prezi
dentas ne iszdrys nieko trus- 
tams daryti, tą juk visi nu 
ipano. Ant sumažinimo į- 
tėkmės trustų neužtenka isz- 
davinėti priesz juos tiesai, 
kurių paskui nieks ne pildo, 
bet reikia panaikinti sanly- 
gas gimdanezias trustus. 
Daryti tą vienog nė preziden
tas Roosevelt. nėjo ministe- 
riai ne iszdrys. Taigi val
dant krasztą republikonams, 
kaip tvėrėsi trustai, teip ir 
tversis toliau, jiems tinkan- 
ežias sanlygas republikonai 
sutvėrė.

Gubernatorius Filipinų sa
lų, Taf t .sugrįžo jau isz j Rymo 
į Manillę. Ten jį, žinoma 
amerikoniszki jo draugai su 
pagelba • pasamdytų, ar gal 
priverstai filipinieczių priėmė 
su teip didelėms iszkilmėms, 
su kokioms ne visur Maskoli- 
joj priima maskoliszką carą. 
Rengimu vienog iszkilmhj 
gubernatoriui amerikonai ne-^ 
užsipelnys ant meilės filipi
nieczių, kurie visgi ne labai 
myli savo naujus valdonus.

Ant salos Mindanao j>erei- 
tą sanvaitę vėl buvo keli su
sirėmimai terp filipinieczių 
ir amerikonų, kuriuose buvo 
užmuszti ir paszauti ir keli 
amerikonai.

Azija.
Kaip galima buvo tikėti, 

tuose krasztuose, kur Chinų 
ciecoriaus vietininkas garsi
no, kad suvaldė su visu pa
sikėlimą, pasikėlėliai vėl at
sirado ir tai dar tvirtesni, ne
gu pirma buvo. Su pasi- 
kėlėliais Chinuose yra tas 
pats,kas su galvoms senovės 
žmonių pasakose apraszytų 
smakų: jeigu koks karžygis 
nukirto vieną galvą, jos vie
toj tnojaus iszdygo dvi nau
jos.

Pietinėse Chinų provinci
jose chinieczių minios užmu- 
szė vėl du misijonieriu. Už
puolė ant jų ne isz syk, per
sergėjo kelis kartus, praszy- 
dami, kad iszsineszdintų, bet 
kad praszymo ne paklausė, 
tai juos užmuszė. Mat misi- 
jonierius chiniecziai palaikė 
už platintojus choleros irflne- 
sziotojus bado, todėl užsima
nė nuo jų iszliuosuoti krasz
tą. Chinų randas pažadė
jo nubausti užmuszėjus, 
jeigu tik juos paims.

Laikraszcziai pranešta, buk 
Si jame, apskrity j Mekong, 
karaliaus kari u mene r pasise
kė pasikėlėlius suvaldyti; 
tuose krasztuose * dabar vėl 
užstojo tvarka. Per. greitą 
suvaldymą maisztų, karalius 
atėmė progą Prancūzijai įsi- 
kiszti į tuos maisztus ir juos 
suvaldžius, iszplatinti savo 
valdybas kasztais įSijamui 
prigulinezių krasztų.

euzija, savo valdyboje Ko- 
chincbinoj buvo sutraukusi 
kareivius ant Sijamo rūbe- 
žiaus ir laukė tik progos, ka
da galės siųsti kareivius į 
maisztų apimtą Mekongo ap
skritį, bet tokia proga ne pa
sitaikė.

“Europoj lankosi dabar Per
sijos valdonas. Atkako jis 
neva ant apvainikavimo An
glijos valdono, bet, turbut, 
svarbesnės buvo priežastys 
jo atsilankymo Europoj. 
Persijos iždas ne turi atlieka
mų pinįgų ant siuntinėjimo 
be jokio reikalo savo valdo
no aut iszkilmių, apeinanezių 
kitas tautas. Atsilankymo 
todėl Europoj Persijos szacho 
turi būt svarbsnės priežastys. 
Ant galo jis ne isz syk atka
ko į Angliją, bet pirma lau
kėse ant Ęuropos sausžemio, į 
Angliją atkako isz Prancūzi
jos, kur jį taipjau iszkilrain- 
gai priėmė kaip ir Anglijoj.

Persijoj mat varžosi įtekmę 
Maskolija ir Anglija. Iki 
sziol Maskolijai sekasi geriau, 
kadangi ji iszplatino savo į- 
tekmę ne tik ant visos sziau- 
rinės Persijos, bet ir ant jos 
rando; Anglijai reikėjo pasi
traukti su savo įtekme į pie
tinę Persijos dalį. Jeigu da
bar valdonas Persijos atkako 
į Europą, atsilankė ir į An
gliją, tai matyt jam maskolių 
įtekmė per sunki ir jis, ant 
pasiliuosavimo nuo jos, jiesz- 
ko Anglijos pagelboa. Ar 
ras ją, tai jau kitas klausy
mas. Anglija, ypacz vidu
rinėj Azijoj, ne drysta atvirai 
stoti ant Maskolijos kelio, ka
dangi, jeigu užgimtų karė, 
Maskolija galėtų nuo Angli
jos pavetžti svarbiausią jos 
valdybą, ' Indijas, ant kurių 
apgynimo Anglija ne daug 
turi kariszkų pajiegų.

Anglija. '
Angliszki laikraszcziai, sy

kį Į>apratę, platina toliau 
melą apie burus. Sztai pa
garsino pereitą sau vai tę, buk 
Belgijos randas, Įiabugęs pri
laukiu būrams ir neprilankių 
Anglijai demonstracijų, už
draudė besilankantiems Eu
ropoj būrų vadovams: Bo- 
thai, DeWettui ir Delarey 
atkakti į Belgiją. Tuom 
tarpu jie visi buvo Belgijos 
sostapilėj Bruxellėj, gyven
tojai juos priėmė labai szir- 
dingai; buvo ir kalbos, ko
kios galėjo nepatikti angį i- 
jonams, o randas ne tik ne 
stabdė atkakimo į Bruxel)ę 
būrų vadovių, bet nesikiszo 
nė į prilaukiąs gyventojų pa
keltas demonstracijas.

Holandiszki laikraszcziai 
pranesza, buk paminėti būrų 
vadovai atkako į Europą ves
ti agitaciją priesz paskuti
nius angliszko rando padava
dyjimus. Laikraszcziai tie 
sako, buk angliszkas randas, 
pasinaudodamas isz neaiszku- 
mo sandaros traktato, terp 
būrų ir anglijonų padaryto, 
pradėjo persekioti holandisz- 
ką kalbą buvusiose būrų re- 
publikose; buk praszalina 
isz mokyklų visus mokanezius 
holandiszkai mokyklų mokin
tojus, o jų vietoj paskiria 
partrauktus isz Anglijos ne- 
mokanezius holandiszkos kal
bos. Ne turime priežasties 
netikėti holandiszkų laikrasz
czių paduodamoms žinioms, 
bet ne galime ne pridurti, 
kad isz civilizuotų tautų, An
glija savo valdybose kenezia 
labiausiai svetimas kalbas Ka
nadoj antai tiek yra pran- 
cuziszkų mokyklų, ką ir an- 
gliszkų. Teisybė, prie suly
ginimo tiesų prancuziszkos

Pran- kalbos ne tik mokyklose, bet

ir urėduose nuolatiniais pasi
kėlimais prancūzai privertė 
anglijonus. Indijose užtai ir 
be prievartos angliszkas ran
das ne tik ne stabdo rengimo 
cziabuviszkų ne . angliszkų 
mokyklų, bet pats tokias 
mokyklas rengia. Užtenka 
pasiprieszinimo kitaip kal- 
banezių gyventojų, o angHsz- 
kas randas tuojaus atsisako 
priverstinai versti į anglijo- 
nūs kitaip kalbanczius savo 
pavaldinius. Teip buvo an
tai ant salos Maltos, kur da
bar urėdai ir mokyklos yra 
vėl italiszki, nors ir ežia 
Chamberlain buvo visuose 
urėduose ir mokyklose įve
dęs angliszką kalbą, bet kaip 
greitai įvedė, dar greieziau 
sugrąžino pirma vjeszpatavu- 
sią italiszką. Pabūgo mat 
gyventojų pasi prieszinimo. 
Nusilenks jis ir priesz būrų 
kalbą, jeigu tik jie mokės ją 
ginti.

Sziaurinėse Indijose, isz- 
siųsta priesz pasikėlusius Hi
malajų kalnų gyventojus an- 
gliszkos kariumenės dalis 
prapuolė, nuo jos nuo seniai 
nėra nė jokios žinios. Kas 
su kareiviais atsitiko, ne ži
nia.

Pietine Amerika.
Be mažo neužkilo nauja 

revoliucija iszpaniszkose re- 
publikose Amerikoj. 100 
vyrų, prieszininkų preziden
to re publikos Nicaragua, at
kako prie tos republikos 
krantų ir Įsilipo ant žemės,, 
norėdami jiakelti revoliu
ciją, bet randas, matyt gerai 
žinojo apie vietą; atsiuntė 
ežia kareivius, kurie ir suėmė 
iszlipusius ant kranto revo- 
liucijonierius.

Republikoj Hayti revoliu
cija traukiasi toliaus. Mu- 
sziai terp szalininkų vienos ir 
kitos partijos 'atsitinka gana 
tankiai ir dabar nieks ne gal 
įspėti, katra pusė paims val
džią į savo rankas bent ant 
teip ilgai, kol jos ne iszvers 
nauja revoliucija. Suvieny
tų Valstijų Sziaurinės Ameri
kos laikraszcziai kalbina jau 
randą užimti Hayti republi- 
ką, kadangi, girdi, padary
ti galą revoliucijoms esanti 
tai pareiga Suvienytų Val
stijų. Isz tikro vienog jos 
turi daugiau pareigų, kurių 
ne pildo, ne vien grėbimą ki
tiems prigulinezių krasztų.

Republikoj Venezuelėj nie
ko svarbesnio neatsitiko. 
Prancūzija, Anglija ir Vo
kietija pakėlė protestą priesz 
blokavimą portų, bet randas 
prezidento Castro ant protes
tų ne paiso: jis sukonfiskavo 
tris holandiszkus laivus, ku
rie, nieko nežinodami, atka
ko į bliokuojamus portus.

Republikoj Colųmbia rei
kia laukti didesnių muszių. 
Revoliucijonieriams pateko 
ežia rando kariszkas laivas 
su 300 kareivių. Rando ka- 
riumenė dar vis apstota re- 
voliucijonierių aplinkinėse 
Agua Dulce. Ant iszliuosa- 
vimo jos siunezia randas isz 
Bogotos 5000 kareivių. Po 
Agua Dulce todėl turės už
gimti svarbesnis muszis. Jei
gu rando pajiegos butų su- 
musztos, tai miestas Panama 
pateks į revoliucijonierių 
rankas.

Isz Lietum

Isz Vilniaus.
Iždo ministerija iszdavė pėda- 

vudyjimę, kad nė joki svaiginan
ti gėrymai ne butų pardavinėja
mi po 10 vai. vakaro ir tai netik 
degtinė raudo pardavioycsioae,

bet ir alus privatiszkose traktier- 
nėse lygiai mie»tuo^e, kaip ir 
bsžnytkiemiuoe'e. Traktiernėse, 
ekaneziose bažoytkiemiuote ir 
miestui ae degtinę ir alų nedė- 
lionid galima pardavinėti tik nuo 
1—5 vai. po pietų. Ui peržen- 
gimę szita padavadyjimo,bus nuo 
traktiernių uilaikytojų atimti ant 
visada laisniai; sykį nužudęs 
laisnį, jau jo niekada ne galės 
gauti.

Sanitariszka komisija reviduo
ja dadar Vilniuje fargų gyveni
mus. Isz 330 peržiūrėtų gyve
nimų,! 17 pasirodė visai netinkan
čių žmonių gyvenimui, jie nie
kesni ui szunų bud; s. Tokiose 
olose Vilniaus namų savininkai 
laiko mat savo tarnus. Koks 
užlaikymas, toki ir sargai. Vil
niuje, kas gyvas ir protauja, ru- 
goja ant namų sargų netikumo. 
Sitai pereitę siuvaitę sargas Ja- 
novicio namų,ant Naujosios ui.,li
kosi suaresztuotas ui vagystę. O 
vienog jie yra sargais ir namų gy 
ve n tojų turtų.

Be.-ilankanti Vilniuje italiszka 
opero? trupa apleido jau miestę 
ir isakehavo į Lsnkiję, į miestę 
Lodz. Ant perstatymų ir Vil
niuje lankytojų ne truko', trupa 
buvo ne bloginusia.

Vi'niaus žydai isztikro rengia 
Vilniuje dailus mokyklę vardo 
pasimirusio Antokolskio. Mok j s 
joje dadės prifc įtintos prie amatų; 
prie mokyklos bus parengtas mu- 
zėjus. Ant to mierio ne tik tur
tingi žydai pradėjo dėti aukas, 
bet aukauja ir Peteibirgo dail- 
dsriai, draugai pasimirusio An
tokolskio. ’

Vilniaus. Chemiszkai-technisz- 
k* mokyki* ant ateiu&nczių metų 
tun liuosis vietas trijoce pirmu
tinėse kItąsose. Į pirmę kliasę 
bus be egzaminų priimami kandi
datai Įmigę penkias k liesas re- 
aliszkų mokyklų, baigę szeszlę 
kli sę gimnazijų, 4 k liana s etaczia- 
tikiszkų dvasiszkų seminarijų, 4 
klia-as žemdarbyslės ir 5 k basas 
prekystoa mokyklų; norinti pa
stoti į 2 ir 3 k'iatę minėtos mo
kyklos turės laikyti egzaminus.

Liepc s mėnesyj Vilniuje sekan- 
czios buvo visokių produktų pre
kės: už pudę rugių mokėjo po 
95-105 ksp., kvieczių 110-120 
kap., miež ų 1 rubl., grikų 1 rubl. 
20 kap., avižų 1 rubl. 10 kap., 
ruginių miltų 1 rubl. — 1 rubl. 
10 kap., > kvietinių 1 rubl. 
60 kap. - 1 rubl. 80 kap. Griki
nės kruopos 2 rubl. 80 kap., avi 
žinės 1 rubl. 60 kap., miežinės 1 
rubl. 90 kap., kvietinės 1 rubl. 
70 kap., ezienas 40 kap., sziaudai 
35 kap. už pudę. Svaras mėsos 1 
porto 13 kap., antro 10 kap.

Ant geležinkelio itacijcs Vil
niuje nesugauti vagiliai paszlavė 
lankinį krepsziutę gyvenanezio 
Vilniuje Minovo, kuiiame, apart 
kitokių daiktų, buvo 3000J rub 
lių gatavais pinigais ir v šokioms 
popiet oras.

Isz Vilniaus gub.
Sziųmetinis užderėjimas javų 

Vilniaus gubernijoj, pagal masko- 
liszkoe žemdaibystės ministerijos 
surinktus žinias, sekaneziai |>ersi- 
stato: užderėjimas žieminių javų 
buvo geresnis už vidutinį; vasaro
jų surinks vidutmiszkai, jeigu ne
siliaujanti lytus jų dar labiau ne 
pagadįs. Dobilus ir szienę save 
žė pagedusius ir neiszdžiuvusius, 
kaip reikia. Bulves ne geriausiai 
iszrodo, o jeigu lytus ne apsistos, 
pražus jos su v su; bulvių nėra 
Kę laukti gero užderėjimo. Lytus 
dar v s nesiliauja; žmonelės cerk
vėse ir bainycziose užperka diev- 
maldystas ant iszpraszymo geres
nio oro, bet ir tas n:eko ne gelbe 
ti.

Pagal surinktas žinias laike vi- 
suotino Maskolijos gyventojų 
suskaižymo 1897m., Vilniaus gu- 
bernijt užima plotę 368253 ket
virtainių viorstų; ant to ploto 
gyvena 1591207 gyventojų abie
jų lycaių. Ant viro to ploto yra 
kaimų ir miestų, taigi apgyventų 
vietų 22744. Ant kiekvieno ket- 
viitainio vioistu užpuola tik po 
43, 21 gyv.

Vilniau) gubernijoj, aplinkinė- 

semiestelio Krasna 5 d. piutės 
ant dangaus naktyj netikėtai pa
tirt dė žvaigždė su uodega, arba 
kometa; kad tai ne buvo tikra 
kometa, žmonės persitikrino isz 
to, kad ji buvo matoma tik per 
valandę, o paskui teip netikėtai 
prapuolė, kaip netikėtai pasirodė; 
per v'sę laikę parva jos mainėsi, 
mainėsi ir didumas. Ūkininkai 
aplinkinių kaimų, pama'.ę tę ne 
paprastę žvaigždę, isz syk nusi
gando, bet paskui pradėjo viso
kius spėjimus daryti; daugumas 
sprendė, jog ji yra ženklu, kad 
nuo jos pasirodymo oras bus ge
resnis. Aut to vienog spėtojai 
apsiriko, kadangi ant rytojaus 
vėl pradėjo lyti.

1 d. piutės, kaime Kanczanuo- 
se, netoli miestelio Krasna, siautė 
gaisra*. Gaisras užgimė naktyj, 
kada visi kaimo gyventojai ra
miai miegojo. Ugnį pirmiausiai 
patėmyjo du vaikai; jie leidosi į 
kaimę ir prikėlė miegauezius jo 
gyventojus. Ant gesinimo ug
nies atbėgo su gesinimo prielai
doms ugn ag e si a i isz miestelio 
Krasna. įsidegė visgi dvi u- 
Kės. ,

Isz Alytaus, Viniaus g u b.
Kovo mėnesyj szių metų ūki

ninkas kaimo Kuksėnų, Petras 
Virbickas p ra nes z ė policijai, jog 
prapuolė jo pati. Laike tyrinėji
mo duktė prapuolusios nuo pir
mutinio vyro metė nužiurėjimę 
ant patėvio, kuris gyveno liesuti 
kime su prapuolusią. Tas isz pra
džių gynėsi, bet ant galo prisipa
žino, jog pastūmė s*vo paczię teip 
smarkiai, kad ji puolė ant žemės, 
sudavė gatvę į akmenis iružs mu- 
ezė. Kunę buk jis nuvilko į Ne
manę ir ant vandens paleido. Ti- 
riuėtojai vienog tam nepatikėjo 
ir pradėjo pats kūno jieszkoti. Į 
penktę dienę jis atplaukė prie 
kareivių tilto; matomai uthiuszė- 
jo draugas atkasė jį durpnyczioj, 
kur isz syk buvo pakavatos ir pa
leido ant Nemuno. Tęsyk tik pa
sirodė, kad moteriszkė numirė ne 
nuo pat tumėj i mo, kadangi visa 
jos galva buvo suskaldyta. U žirni
nė jas, žinoma, likosi suarcsztuo- 
tas ir sėdi dabar kalėjime iki pro- 
vai; suaresztuctas ir brolis užmu 
t-zėjo.

"Mokyklos Minsko gub
Minsko gubernijoj pradinių mo

kyklų, ėsanezių po užveizda ap- 
szvietimo ministerijos.yra 300,ku
rie se mokinasi vaikų vyriszkos 
lyties 21293 ir tik 3025 mergai
tės. Ant pavieczių mokyklos se- 
kaneziai skintosi: Minsko pavie 
tyj yra 36 mokyklos, o jose 2556 
vaikų vyriszkos lytės ir 520 mer- 
gaiezių; Bobruisko pav. 29 mo
kyklose yra 2051 mokintinis vy- 
rirzkos lyties ir tik 192 mergai
tės; Borisovo pav. 36 mokyklas 
lanko 2316 vyriszkos lyties mo
kintinių ir 435 mergaitės; Igu- 
meno pav. 45 mokyklas lanko 
2945 vyriszkos lyties mokintiniai 
ir 451 mergaitė; Možy raus pav. 
24 mokyklas lanko 1618 vaikų 
vyriszkos lyties ir 254 mergaitės; 
Naumie-tėlio pav. 33 mokyklas 
lanko 3107 vaikai vyriszkos ly 
ties ir 438 mergaitės; Pinsko pav. 
33 mokykite lanko 1817 vaikinų 
ir tik 15J. mergaitė; Rieszicos 
pav. 36 mokyklas lanko 1809 vai
kinai ir 378 mergaitės; Slucko 
pav. 28 mokyklas lanko 3184 
vaikinai ir 216 mergaiezių. Ap
skritai tuose paviecziuose, kur y- 
ra didesnis nuoszimtia katalikų, 
daugiau vaikų lanko szitos veislės 
pradines mokyklas. Ant kiek
vienos mokyklos, imint visę gu- 
berniję, užpuola po 81 mokinti
nį.

Cerkvinių mokyklų yra 1569 
arba penkissyk daugiau negu e- 
sanezių po apszvietimo. ministe- 
Vijos globa, bet skaitlius jas lan- 
kanezių vaikų vos dusyk dides
nis: ant kiekvienos mokyklos isz 
puola po 29 mok nilutus. Isz to 
matyt, kad ir staeziatikiams cerk
vinės mokyklos ne labai patin
ka.

Isz Borisovo, Minsko gub.
Miestas Borieov yra ant upės 

Berezinos, veda placzię prekystę 

medžiais, kuriuos plukdo lygiai į 
Juodąsias jūres, kaip ir į Prusus 
per Kaunę. Todėl pavasaryj, kaip 
tik upė pasiiiuoeuoja nuo ledų, 
suvažiuoja ežia daug darbininkų 
ne tik baltgudžių, bet ir masko
lių isz gilesnės Maskolijos. ''Dar
bininkų yra daugiau negu reikia, 
todėl jų reikalaujanti visaip juos 
isznaudoja. Paprastai už darbę 
per v sę v h sarę: už pynimę trotų, 
jų varymę į Ekaterinoslavę, Kau
nę arba į Prusus medžių prekėjai 
moka po 20—25 rubl. ir duoda 
sziokį tokį valgį. Grįžti paskui 
darbininkai turi savo kasztais ir 
sugrįžusiam ant žiemos, dirbu 
šiam trotininkui, nedaug atlieka.

Isz Suvalkų gub
Isz Suvalkų gubernijos hzįmet 

prisakyta paimti į kariumenę 
1800 jaunų vyrų.

Žieminius javus,nors su vargu, 
bet nuvalė žmonelės nuo laukų, 
daugelyj vietų nuo nuolatinių 
lytų grudai varpose sudygo. Žie
miniai javai ir vasarojai visur bu
vo gražet-ni ui vidutinius. Bul
vės teiposgi ne blogai iszrodo, 
bet jeigu lytus ne pasiliaus, gali 
joms užkenkti. Szieno suvežė 
diktai, tik vietomis jis likosi lytų 
pagadytas.

Lenk'szki laikraszcziai prane
sza, bua kunįgas Czižauskas, lie
tuvis, Suvalkuose, per pamokėlę 
niekino tss lenkes ir lietuves,ku
rios teka už maskolių. . Kad to
kios užsipelno ant nupeikime ir 
isznielcinimo, tai t'esa, bet ir ge
rų kunįgų gaila, jeigu už atviru- 
mę juos į Maskoliję iszgabena. 
Kunįgų gerų turime mažai; jeigu 
juos maskoliai iszgaudys ir iszga- 
l>ęs, liks tik kunigijos sza^zlavos; 
tos veislės kunįgai, ne dabojami 
geresniųjų,daugiau pikto negu ge 
ro padarys. Todėl, mums • rodo
si,geriemsiems kunįgams priderė
tų elgtiesi atsargiai bent sziuom 
tarpu, kol tokių gerų yra mažąi; 
mokinti žmonis atsargiai. Teisy
bė, gerųjų kunįgų p isiszveutimas 
ant syk pakels žmonių dvasię, bet 
jeigu jos paskui ne bus kam kelti, 
užmigdys ję niekiejie kunįgai,su
sidraugavę su caro tarnais.

Isz Lietuviszko Minsko.
Pasimirė Minsko gubernato

rius, kunįgai ksztis Trubeckoj. 
Kaip ant maskoliaus, buvo jis ne 
blogiausias. Ant jo laidotuvių 
susirinko daugybė žemesnių ir 
augsztesnių urėdninkų; apait u- 
rėdninkų.dalyvavo ir vietiniai žy
dai, kurie savo-sinagogoj atlaikė 
netspectjal szkę dievmaldystę ;bu 
vo ant laidotuvių ir tūli lenkiszki 
aristokratai, kurie ne žino nė 
kaip gennliesi maskoliams, kęd 
ant jų malonės užsipelnyti.

Pradžioj rugsėjo mėneaioMiės- 
ke atsibus žydų sionistų kongre
sas. Ant to jie gavo ir valdžių 
daleidimę. Ant susivažiavimo 
bos apkalbėti reikalai uždėjimo 
žydiszko kolionizacijos banko ir 
nacionaliszko fondo. Kę gi mss 
koliszkoš valdžios sakytų, jeigu 
lietuviai,arba lenkai, rinktų pinį- 
gi s į taut'szkę f<>ndę ir rengtų 
bankus gelbėjimui maskolių - per 
sekiojamų lietuvių? Žinoma, su
dėtus pinigus sukontiskuotų, o jų 
rinkėjus iszgabentų į S beriję. 
O žydams,ant apkalbėjimo tokių 
jau dalykų, maskoliszkos valdžioe 
daleidžia net kongresus atlaikyti. 
Kongresas trauksis per keturias 
dienas.

Isz Baltbokszczio, Grodno 
gab.

Prie maskoltszko caro girių 
Ballhoksztyj likosi maskuliszko 
rando paiengti sodauninkystės 
kursai. Czia vasaros laike, ant 
praktiszko pi-s mokiniino sodau- 
ninkystėe, Keliauja mokintojai 
pradinių mokyklų isz viso Vil
niaus mokslinio apskriezio.

Isz Kauno.
Visur Lietuvoj trūksta ypacz 

vidutinių mokyklų, kokių, nors 
gyventojų skaitlius buvo daug 
mažesnis, prifesz lenkų maisztę 
buvo daugiau negu dabar. 
Į eKancziaa mokyklas patelpa pa
prastai vos pusė n< rinezių mo- 
kintiesie, kili,ypacz mažiau tur

tingų tėvų vaikai,ne randa vietos, 
kur galėtų mekintiesi. Negali 
į esanezias gimnazijas patilpti nė 
visos troksztanczios mokslo mer
gaitės. Todėl dabar antai Kaune 
rengia privatiszaę gimnaziję mer
gaitėms (yra cziav^ena tokia gim
nazija rando užlaižoma).

Isz Prūsų Lietuvos.
10 d. piutės Prūsų L:etuvių Su- 

sivienyjimas atlaikėSmalininkuo- 
se savo paprastę susirink i mę. Tę 
paczię dienę Giedorių Draugystė 
atlaikė susirinkimę K.nkenuose-

Netoli Tilžės, kaime Bagdonuo
se, laike smarkios audros perkū
nas užmuszė Oesigananczias ant 
lauko tris karves ir vienę ar
klį.

L žderėjimas sodų vaisių Prūsų 
Lietuvoj, pagal rando garsinamas 
žinias,sekaneziai perrišta to: obuo
lių bus vidutiniai; kriausz&s sly-. 
vos vietoms užderėjo vidutiuiaz- 
kai, vietoms prastai; vy-znios 
veik visur užderėjo prastai. Ser
bentai, avietės, ir /emvuogės — 
gerai; rieszutų užtai yra ma
žai.

Netoli Plikių, Minėgėj, apvirto 
valtis su besi keli aneziais žvejybos 
užveizėtoju Schilleriu, jo bernu 
Nikszaieziu ir sunum ūkininko isz 
Barsdėnų, Grigaičiu. Isz jų tik 
Schilleris iszsigelbėjo, o Grigaitis 
ir Nikszaitis piigėrė.

Rmnės pavietyj ir kaimų ūki- 
n inkai turės už tiesę laikyti szu- 
nis mokėti po vienę markę ant 
metų mokesties. Pavięityj yra 
6000 szunų.

Miežiai 8zįm<t vietoms nuno
ko gre.czjau už rugius. Rugiai 
szįmet ant smiltynų geresni už 
augusius aut kitokių dirvų. 
Roputės ant žemesnių dirvų su
puvo; per tai prekės jų pakilo iki 
3 markių už szėpelį. Prie nuva
lymo laukų dvaruose dirba daug 
maskol szkų darbininkų,kiti dirba 
prie skaldymo akmenų ant plian- 
to. Apsivedę atsigabeno ir savo 
szeimynas į Prusus. Dvarponiai 
sako, kad tie atėję isz Maskolijos 
darbininkai yra pigus, bet jie 
silpnesni už prusiszkus ir mėgsta 
pasigerti; dvarponiai todėl juos 
ant daibo priima tik ne esant ge
resnių.

Aplinkinėje Insruczio 30 d. 
liepos siautė audra su debesų 
praplyszimais. Blėdy* jos lau
kams padarytos labsi yra dide
lės.

Pereitę sanvaitę už javus mokė
jo Tilžėj: už kyliogramę kvieczių 
18.50—18 95Mk., rugių 14.00— 
14.50Mk., mielių 13 30—14.00 
Mk., avižų 14.10—15.75Mk., žir
nių 18,50Mk., ropuezių 3.90Mk.. 
szieno 5.40Mk., sziaudų 4.80 
Mk.

Klaipėdoj mokėjo, už szėpelį 
kvieczių 7.35—7.60Mk., rugių 
5.75—6.00Mk., miež ų 4.95—5.20 
Mk., avižų 3.85—4-lOMk., žir
nių 8.50—9.00Mk., ropuezių 2.60 
3-OOMk. Už centnerį (100 sva
rų) sziaudų 1.60—180Mk.,' szie- 
n<i 2 50—3.00. Už svarę sviesto 
0.90—lOOMk.; už kapę kiauszi- 
mų 2.4OMk.

Likosi suareštuotas ir pasody- 
tas į Stalupienųkalėjimę 60 metų 
mokintojas isz Vanagupių, už 
biauiius darbus su mokinamoms 
mergaitėms.

Lietuvių balsais ištrinktas ui 
parlamento pasiuntinį, vokie- 
cziums parsidavęs p. .Macziulis, 
jiems pardavė ir savo dvarę Mic
kus už 132000 markių.

Isz Londono.
Londone,26 d. liepos užsimu- 

szė Juozapas Klimas,turintis apie 
30 metų, paeinantis isz Jot'sz- 
kių sodžiaus, Gelgaudtszzio pa
ra p., Naumiorczio pav., Suvalkų 
guber. Kelis metus buvo Prū
suose, o antras metas kaip Lon
done.

Vakare,apie 7 vai., parėjo pu
sėtinai girtas ir užlipęs [ant tre- 
czio augsz'o, “Kossuch Buildin- 
go”, netoli durų, sznekėdamas su 
savo draugais, atsisėdo ant gro
tos priesz duris; galva, turbut, 
buvo sunkesnė — tai ir persvėrė
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j kitę pusę ir nelaimingas žmo- 
gus nupuolė ant kieto akmeninio 
bruko. Kada prisiartino žmo 
nės, gulėjo jis jau be kvapo ir sro
vė kraujo isz burnos tekėjo. 
Apliejus vandeniu, pasirodė 
mažas ženklas gyvasties. 
Pasisuktas gydytojas apr'szo 
žaizdas, o policistai, užsidėję ant 
dviraczių, nuvežė į Londono Ii* 
gonbutj, bet kada ten atvežė, 
buvo jau ne gyvas

Minėtas velionis neprigulėjo nė 
į joki? tautiszk? draugystę, laikė 
ai kųnįgo įtaisytos “Parakvijalisz- 
kos”, užmokėdamas 4 penus kas 
sanvaitę; likusius pmįgus, kaip 
žmonės sako,padėjęs pas publiko- 
nę, todėl ir mirė, nieko ne turė
damas. Giminių ežia neturėjo, 
o kitur ar kokius turėjo, ne 
žinia,rūpint s apie jį ne buvo kam.

. Isz ligonbuezio ats untė laiszk? 
Janulevicziui, pas kurį gyveno, 
kad atsiųstų pinįgų ant palaido
jimo katalikiškai. Janulevyczia 
padarė kolekt? ir po aplinkinius 
lietuvius surinko £1 svar?. Pas
kui davė žinię kunįgui Szlamui, 
kuris apsiėmė pats rūpintis apie 
prigulintį palaidojimę.

Netikėtai pasklydo garsas terp 
lietuvių, kad p. V. V., ant 27 d. 
liepos, užpirko miszias lenkų baž- 
nyczioj, kur lenkiszkas kun. Fol- 
tyn žadėjo pasakyti ir • lietuvisz 
k? pamoksi?. J bažnyczię, ant 
paskirto laiko, apart mažo skait- 
liaus lenkų, susirinko ne mažas 
pulkelis lietuvių. Viduryje mi- 
szių iun. Foltyn, perskaitęs lie- 
tuviszkai evangeliję, pasakė ir 
lietuviszk? pamoksi? isz raszto. 
Pamokslas buvo neiIeras, bet turi
nys jo geras it pamokinantis; tik 
tai kun. Foltynui, mažai mokan- 
cziam lieluviszkai, sakymas ėjo 
sunkiai, bet klausytojai gana ge
rai suprato. Kun. Foltynui už 
vien? lietuviszk? pamoksi? prigu
li didesnė padėka negu kun. 
Szlamui už visus, nee tas, kun. 
Szlamas, turbut, ne pasakė nė 
vieno pamokslo, kuriame ne bu
tų jungęs Christaus mokslo suga
vo asabiszkais reikalais, kuname 
ne butų buvę keiksmų ir iszmis 
lų ant jam asabiszkai nepatin- 
kanezių ypatų. Po pamokslui 
kun. Foltyn pagarsino, kad atei 
tėj bus kas nedeldienį lietuviszkas 
ir lenkiszkas pamokslai, o 
petnyczioj bus apie 8t? vai and? 
vakaro apvaikszcziojami ‘'kruvi
ni keliai”, o jeigu atsiras daugiau 
lietuvių, tai kun. Foltyn paskirs 
vien? petnyczi? kas antrę sanvai
tę apvaikszczfbjimui lietuviszkoje 
kalboje.

Dabar tūli lietuviai kalba, kad 
nėra ko gero laukti, nes daug lie
tuvių prisidės prie Icųikų.— Be 
abejonės teip ir bus. Užtai vie- 
nog kaltė puola tik ant kun. 
Szlamo, kurii savo paselgimu 
su lietuvia's, didesnę jų dalį nuo 
save' nubaidė. Daugelis lietuvių, 
ir ne ėrant lietuviszkų pamokslų, 
turėjo kreiptiesi prie lenkiszkos 
bįžnyczios, nes , kun. Szla
mas juos nuo savosios atmetė kai
po bedievius. Kun. Foltyn, nors 
svetimtiutis( az gimimo vokietis), 
vienog lietuvių ne persekioja, nė 
pinįgų nevilioja, o jų dvasiszkus 
reikalus aprūpina; kas tik szau- 
kiasi, neatsisako nė naktimis ke
liauti į Silvertovvu’?. Musų tau
tietis, kun. Salamas, rinkdamas 
pinįgus, tankiai Silvertown’ę at 
lankė, bet ligonių, turbut, ne lan
ko, jeigu lenkiszkas ten turi ke
liauti.

1 Londono priemiestyje Silver- 
tovvn’e buvo kelių lietuvių sutver
tas kliubas po vardu “Polirh 
Club”. Sanariai tik užsimokėda
vo mėnesinės mokesties po 6, kiti 
po 3 penus; — pinįgai tie patek
davo po globa Kliubo gaspado- 
riaus. Kaip Kliubas buvo rėdo- 
nas ir ant ko ėjo s?narių sumo 

kėti pinįgai, apie tai sanariai ne
sirūpino, žinojo tik vienas Kliubo 
gaspadorius. Gaspadoriais isz 
pradžių buvo V. Januszaitis, ku
ris per kelis metus valdė Kliubo 
pinįgus, apart to dar, kiek galėjo, 
įsiskolino alaus leidinycziose ir 
pabėgo į Lietuvę, kur bene Pil 
viszkiuose uždėjo koki? ten par- 
davinyczię. Po jam liko Kliubo 
valdytoju jo sūnūs, V. Januszai 
tie. Tas ir stengėsi sekti tėvo 
pėdoms, bet jam teip nesisekė, 
nes neilgai buvęs, turėjo pabėgti. 
Paskutinis liko Gražulis, kuris 
greit pateko į kalėjimę.kaip sako, 
už pardavinėjimę gėrymų ne są
nariams ir tik po užmokėjimui 
bausmės £100 svarų st. likosi pa
leistas.

Kliubas yra registruotas, visas 
surėdymas jo yra geras, trūksta 
vien sumanesnių žmenių, vedi
mui Kliubo reikalų. P. Pilėnas 
užsimanė jame įvesti geresnę 
tvarkę. Iszaiszkinua visk?, sana

Isz Amerikos.
Atstatė profesorių už gera pamo

kinimą.
Profesorius Emary Collegijos, 

Georgijoj, Stedd,likosi atstatytas 
nuo profeeorystos uitai, kad jis 
viename straipsnyj, kokį patalpi 
no laikrasztyj. kalbino su negriis 
elgtiesi žmoniszkai. Na, o mes 
Amerik? vadiname ,,Liuosybės 
krasztu”. Kur gi ežia ta liuosybė, 
kur minios baudžia profesorių ui 
iszreiszkimę nesutinkanezių su jų 
p įžvalgoms nuomonių? Užtai net 
despotiszkoj Maskol.joj profeso
riaus nieks nebūtų baudęs. Ne- 
augsztai doriszkai pasikėlė žmo
nės Amerikoj. Už t? doriszk? nu-» 
puolim? vienog didžiaus'as atsa
kymas puola ant Amerikos laik 
raszczių, kurie visame myniojado 
nszku; principus, kad tik dau 
giau skaitytojų pagauti. Ameri
kos laikraszcziai nepakelia doros, 
bet, platindami visokias melagys 
tęs, doriszkai nupuldo ir savo 
skaitytojus, kurie paskui niekaip 
negali atskirti doro nuo nedoro. 
Ir ant musų laikraszczių, ant ne
laimės, ta nepagirtina ameriko- 
nis.ka sėkla atsiliepia, o per laik- 
raszczius iszsiplatiua ir ant musų 
žmonių.

Numirė lenkiszkas redaktorius.
Winona, Wis. 14 d. pi ulės 

numirė ežia redaktorius lenkisz 
ko laikraszczio “Wiarus’, Hero- 
nimas Derdovvski. Gimęs jis ap
linkinėse Gedanijos, Prūsuose. 
Buvo tai vienas isz geriausių ir 
apszviescziausių lenkiszkų laik 
raszczių redaktorių Amerikoj, 
tikras laikrasztininkas, o ne koks 
kunįgų pasamdytas dudorius, ko
kių daugiausiai yra Amehkoj,ko
ki sziędien rėdo laikraszczius vie
nas pakraipos, o ryloj visai kito
kio;. Tos tai szaszlavos ir nu- 
puldė lenkiszkę laikrasziystę A 
merikoj.

Nuplakė aniuola.
Texarkana, Ark. Szitose ap

linkinėse nuo seniai prigaudinėjo 
lengvatikius žmonis kaksai Per
kais, kuris garsinos), jog yra 
aniuolu, Dievo isz dangaus 
atsiųstų gydyti žmonis nuo viso
kių ligų. Neseniai pagavo a- 
niuolę “baltkepuriai”, nuplakė su 
ryksztėms ir liepė iszsineszdinti 
isz szitų aplinkinių. Ant jo na
mų durų prikalė lentę su para- 
szu, jog tas pats likimas koks pa
siekė pranaszę. laukia ir jo tar
nus.

Szaudo szunis ir kates.
Laporte, Ind. Ant prisaky

mo sveikatos užveizdos,likosi isz- 
szaudyti visi szunes ir katės, ka 
dangi mat, pagal nuomonę dak
tarų, szitie žvėrys platina difteri- 
tę. Yra vienog daugiau dalykų 
platinanczių ne tik difieritę, bet 
ir kitokias limpanczias ligas: prie 
tokių priguli antai neszvarumas 
Amerikos miestuose. Kodėl A- 
merikos daktarai nesirūpina apie 
praszahnimę szitų svarbesnių už 
szunis ir kates platintojų limpan- 
czių ligų?

Azijatiszkas maras mieste San 
Francisco.

Pagal atskait? užveizdos czia- 
nykszczio jurininkiszko ligonbu
ezio, azijatiszkas maras siauezia 
mieste terp chinieczių. Nuo pra 
džios szių metų iki liepos mėne- 
sui ligonbutyj buvo 6 chiniecziai 
maru serganti; nuo 13 d. liepos 
iki 7 d. piutės pateko į ligonbutį 
6 ir jie visi numirė. Be abejonės 
nuo maro chiniszkoj miesto dalyj 
numirė daugiau žmonių, tik t? 
atsitikimę chiniecziai slepia nuo 
valdžių.

Naujas žemes sandraugas.
Boston, Mass. Profesorius 

Harvardo universiteto Pickering 
gavo žinię, jog užveizėtojas pri- 
gulinezios szitam universitetui 
žvaigždžių tėminyczios, esanezios

Audros. »
Keokuk, Ia. Szitose aplinki

nėse ir parubežiniuose paviecziuo 
se Illinois siautė baisi audra ir vė
tra, kuri ne mažai blėdies pridir
bo. Ilinojuje su virszum szim 
ta? farmų likosi iszgriautų.

Heminoton, N eb r. Szitose 
aplinkinėse siautė smarki vėtra ir 
lytus, kurie daug blėdies pri 
dirbo. *Ant vėtros kelio visos 
triobos likosi iszgriautos. Ar 
prie to ne pražuvo kiek žmonių, 
nežinia.

Peoria, III. 20 d. piutės szi
tose aplinkinėse siautė audra su 
debesų praplyszimais ir vėtra. 
Vėjas nugriovė boksstus katuli 
kiszkoa ir baptiętų bažnycztų, 
nutraukė telefonų ir lelegrafų 
d ratus; nuplėsžė stogus nuo dau
gelio namų mieste, ant farmų gi 
daug triobų su visu sugriovė. 
Aplinkinėse Sterling buvo debesų 
praplyszimai, kurie pagimdė tva
nus, o tie isznaikino kornus ant 
labai didelių plotų. Galbūt, kad 
laiko tų vėtrų ir kiek žmonių pra
žuvo,bet apie tai žinių nėra.Neto
li Sterling,užbėgę; ant vandens 
pragraužto kelio, trukia Medota 
geležinkelio i-zszoko isz rėlių ir 
isz dalies susidaužė. Prie to trū
kio vedėjas ir peczkuryt likosi 
užmuszti. Viename vagone bu
vo gabenami arkliai; jie visi tapo 
užmuszti.

Nelaimes ant geiežiukeliu.
Pittsburo, Pa. Clayville tu

nelyj susimuszė du tavormiai iru 
kiai. Prie to vienas trūkio tar
nas likosi užniusztas, vienas mir
tinai sužeistas, o 4 sužeisti nors 
sunkiai, bet ne mirtinai. * *

Nkcnah, VV18. Netoli nuo čzia 
iszszoko isz rėlių pasažierinis 
trūkis ir isz dalies susidaužė. Prie 
to 9 ypatos likosi pavojingai su
žeisto*.

Belmor, N. J. Netoli nuo 
ežia susimuszė paaažierinis trukia 
su tavoriniu. Prie to mažiausiai 
dvi ypatos likosi užmusztoe, o 
daug tapo Aužeiatų.

New York. Ant Jerome 
Park avė. susidaužė ulyczinia ka
ras. Pr'ė to 2 ypatos likosi mir
tinai, o 6 nors sunkiai, bet ne 
mirtinai sužeistos.

BuA'alo, N. Y. Netoli War- 
saw susimuszė tavorinis trūkis bu 
bėganezia nuo sziaurių lokomo
tyvą. Prie to trys trūkio tarnai 
likosi mirtinai sužeisti.

Norfolk, Va. Netoli nuo ežia, 
ant Bjy Shore Terminai geležin
kelio susimuszė du trukiai. Prie 
to trys ypatos likosi užmuaztos; 
sužeistų gi yra apie 12 ypatų.

Mexioo, Mo. Ant trūkio Chi- 
cago Alton geležinkelio explioda- 
vo garinis katilas. Prie to vienas- 
trūkio tarnas likosi užmegztas, 
trys mirtinai sužeisti, o kelios y- 
patos sužeistos nors sunkiai, bet 
nemirtinai.

Giriu gaisrai.
Ymir, Br. CoL. Vakarinėj da

lyj Kootenay apskriezio gitių 
gaisrai pridirbo daug blėdies' ne 
tik girioms, bet ir tarpgiriuose 
esauezioms kautynėms. Girių 
iszdegė net keli szimtai ketvirtai
nių mylių ir daug triobų kauty
nių. Isznaikinti ir veik visi tiltai 
ant didelių plotų. Per degan- 
cziae giriis dabar ne galima per- 
važiue'i. Žtnonėa darbuojasi ant 
apstabdymo ugnies, bet ne daug 
gali nuveikti dėl stokos van
dens.

Cheyenne, VVyo. Aplinki
nėse Saratoga, Wyominge, siau
ezia dideli girių gaisrai, kurie iki 
sziol isznaikino didelius girių plo- 
tns. Guberr storius apie tai pra- 
neszė Amerikos vidaus ministe- 
ri.ui, nuo kurio pareikalavo pa- 
geibo; prie gesinimo ugnies.

ExpliOZiJ<M.
Gerino, Nkbr. Namuose Mc- 

Cormicko expliodavo gazoliną. 
Expliozijos szeszios ypatos likosi 
užmusztos.

VVilminoton, Del. Dirbtuvė
se Delavare Pelp Mills, prigulin- 
cziose Joseph & Moore Paper Co. 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
16 darbininkų likosi užmusztų, 6 
prapuolė, su kuriais nežinia kas 
atsitiko, o keturi tapo sunkiai su
žeisti.

Gaisrai.
New York. Siautė ežia dide

lis gaisras pn. 35 Essex str.tkuris 
isznaikino esanezię apaezioj me- 
belių pardavinyczię ir nakvynės 
namus. Ugnis užgimė nuo ex- 
pliozijos ir platinosi teip greitai, 
kad ne visi namų gyventojai ga
lėjo iszsigelbėti: sudegė dvi mo- 
teriszkės ir trejatas vaikų; sužeis
tų lengviau ir sunkiau yra daug.

riai suprato, ėmė rūpintis apie 
geresnį vedimę Kliubo reikalų. 
Tam tikslui suszaukė ausirinkimę, 
ant kurio pakvietė p. Pilenę ir 
iszrinko jį Kliubo sekretoriuib. 
Jam pradėjus Kliube darbuotis, į- 
vyko netikėtos permainos. Pir
miausiai tapo duotas Kliubui ki 
tas užvardinimas: vietoj “Polish” 
past ityta “Lithuanian S'lver- 
town and VVorkmen
Club”. Apart to tapo praszalinti 
isz Kliubo anglikai: kasierius, se
kretorius ir durų sargas, o į jų 
vietę iszrinkti lietuviai.

Ant galo tapo nuplėszta ir len
ta su senu parastu, o pridėta 
nauja. Dabar Kliube viskas eina 
gerai, buvo parengti susirinkimai 
su prakalboms, pasilinksminimo 
vakarai su muzika. Musztynių 
Kliube neatsitinka.

A., s.

Pietinėj Amerikoj, mieste Are- 
guipa, isz naujo surado mažę že
mės sandraugą, planetę Eros. 
Planeta ta tapo surasta vasario 
mėnesyj 1902ta., bet gegužio mė
nesyj vėl prapuolė; dabar j? isz 
naujo surado. Planeta ta maža, 
mažesnė už mėnulį, o yra toli nuo 
žemės; todėl ję sunku ir per ge
rus žiūronus patėmyti.

Nemokanti skaityti ir raszyti 
Amerikos ukesai.

' Laike paskutinio liaudis su- 
sk a i tymo, ant 15248655 vyriszkoe 
lyties Amerikos ukėsų, turinezių 
tiesę balsuoti, ne mokanezių skai
tyti buvo 1949242 arba 12%,taigi 
nuošimtis d dėsnis negu Prancu 
zijoj. Miestuose buvo daugiau 
mokanezių skaityti negu ant kai
mų ir mažuose miesteliuose; dau
giau tokių buvo vakariniuose ir 
sziauriniuosė sztetuose negu pie
tiniuose.

Nauji keroslno szaitiniai.
Republikoj Mexike, ant pussa- 

lio Yukatano, užtiko dide'ius ke
rosi no szaltinius, kur vietiniai ka
pitalistai parengs sėminyczias. 
Mexiko kerosinas darys 
konkurenciję Suvienytose Valsti
jose esantiems Šlaitiniams; todėl 
gal parsidavę Rockefelleriui laik 
raszcziai kalbį* Suvienytų Valsti
jų raudę.per karę ar be karės pa
veržti Yukatan? nuo Mexiko.

Turtinga ateivi norėjo gražinti 
atgal.

New York. Ant tavonnio laivo 
Byron atkako ežia, rodosi serbisz- 
kas žydas. Elias Jovanovich su 
paezia ir 8 vaikų; kadangi mat 
juos palaikė už vargszus, todėl 
nusprendė gręžioti atgal. l’asi 
rodė vienog, kad Jovanovich tu
ri su virszum 35000 dol. pinįgų. 
Tokių turtingų ateivių Amerikos 
valdži- s ne gręžina atgal, kol jie 
atsigabentų pinįgų ne iszleidžia.

Pabėgo trys žmogžudžiai.
FrankforT, Ky. Isz czia- 

nykszczio kalėjimo, apvaldę sa
gus, pabėgo trys sėdinti jame 
žmogžudžiai ir pasislėpė netoli
moj kėdžių dirbtuvėj, kur likosi 
ginkluotų minių apstoti. Kol 
juos suvaldė, vienas likosi mirti
nai, o kitas ne mirtinai paszauti; 
kitas neužgautas pasidavė pats.

Katalikai Amerikos universite
tuose.

Pagal žinias atsiųstas katali- 
kisskoe dvasiazkijos į Rymę, A- 
merikos sv etiškus universitetus 
lanko 4085 katalikai, o katali- 
kiszk? universtet? VVashingtone 
tik 100 studentų. Matyt evietisz- 
ki universitetai yra geresni už ka- 
talikiszkajį, todėl svietiszkiejie 
turi daugiau lankytojų.

Ne tilpo per duris.
OwansboRo, Kr. L kosi ežia 

suaresztuota už paslaptę degtinės 
varym? moteriszkė Jone Wool- 
sey. Kada j? isz kalėjimo.atve
žė ant provos į sudę, tai pas.ro 
dė, kad ji niekaip per duris ne 
gali įtilpti. Sudžius turėjo iszei- 
ti ant kiemo ir ten prov? perkra
tinėti. Minėta moteriszkė sveri* 
450 svarų.

Sziaurlniai elniai Aliaskoj.
Sziauriniai elniai, įgabenti ty- 

czia isz Sibenjoe ir Sziturinės 
Europos gerai iszlaiko Al įskųs o 
rę ir veisiasi gana greitai: skaitlius 
jų didinasi vidutiniszkai ant 30— 
40% kas metę. Dabar Alaskoj 
yra 4000 sziaurinių elnių, o Ame
rikos randas nori jų pargabenti 
dar 15000.

Pabėgo beproeziai.
Kankakec, III. Isz czianyksz 

ežių beproezių namų pasisekė pa
bėgti dviem pavojingiems bepro- 
cziains, turintiems palinkimęprie 
užmuszystų. Pabėgo jie per lan 
gę. Matyt minėtuose beproezių 
namuose ne sargiai daboja iszėju- 
sius isz proto, jeigu pavojingi gali 
iszbėgti. * •

Silpnos mokintiniu akys.
Sprinofield, III. Szteto svei

katos užveizd* atdszaukė į visas 
mokyklas, užmanydama, nors 
syki ant metų tirinėti mokintinių 
akis ir ausis: dabar Illinojaus 
mokyklose treczdalys besimoki- 
nanczių vaikų turi silpnas akis.

Muszis terp baltveidžlu ir negru.
Topeka, Wis. 21 d. piutės už

gimė ežia smarkus muszis terp 
negrų ir baltveidžių, kuriame 8 
negrai ir 4 baltveidžiai likosi už- 
muszti. Kokios priežastys pa
gimdė muaztynes, tikrai neži
nia.

Paskandino savo vaikus.
Salina, Kans. Netoli nuo ežia 

gyvenantis farmeris Anderson 
paskandino vandens rezervoare 
trejatę savo vaikų, o paskui ir sau 
paleido kulk? į gatvę ir mirtinai 
susižeidė.

LIETUVA

' Isz darbo lauko.
Indianopolb, Ind. Mote 

rys sztr&ikuojanczių kalnakasių, 
po vadovyste garsios “Motinos 
Jonės”, ketina keliauti j Wa- 
shingtonę visu pulku, kad pri
versti kongres? iszduoti atsakan 
ežias, apginanezias darbininkų 
reikalus tipsas. Mums rodosi, 
kad tas ne didelius lazduos vai
sius, kadangi kongreso ir senato 
sanariai veik visi yra kapitalistų 
įnagiai ir tarnai. Kad randas 
iszduotų tiesas apginanezias dar
bininkus, reikia darbininkams 
laiko rinkimų balsuoti vien už 
kandidatus Darbo Partijos. Jei
gu balsai už Darbo Partijos kan
didatus Amerikoj teip pasididįs 
kaip Vokietijoj (Amerikoj, dėl 
nesupratimo darbininkų, partija 
ta dar silpna), nors Darbo Parti
jos kandidatai ir ne pereitų, ka
pitalistų įnagiai ne drye teip be- 
gėdiszkai elgtiesi su darbininkais, 
kaip elgiasi dabar. Ant pergalė
jimo kapitalistų reikia tik su
pratimo ir vienybės terp darbi
ninkų.

Wilkesbarre, Pa. Kasty- 
nių sav>ninkai dabar užlaiko, tint 
saugojimo ksstynių, 5000 speci- 
abszkų poFiciilų. Užlaikymas 
jų iki sztol kasztavo 11800000. 
Juk tų piaįgų užtektų ant iszpil- 
dymo darbininkų reikalavimų ir 
rztraikų ne butų. Dabar,dėl sto
kos anglių,daugelis fabrikų turė
jo sustoti. Rengi įsi gabenti an
glis isz Anglijos: angliazkos ang
lys Amerikoj kssztuos po |5— 
6.68, o amerikoniszkoa dabar jau 
kasztuoja |10—11.

New York. Central Fede
rated Union rengiasi atsiszaukti 
prie prezidento K^osevelto su 
praszymu suszaukti extra kongre 
so susirinkim?,ant užgyrimo rei
kalingų padavadyjimų, galinezių 
p r. vesti prie užbaigimo sztraikų. 
Kadangi vienog teip kongreso sa- 
nsnar, kaip ir augszcziausi urėd- 
ninkai susideda isz kapitalistų 
tarnų,, tai maža yra viltie, kad 
ir kongresas kę ant darbininkų la
bo padarytų.

■Į San Francuco. Cal. Gar- 
laivys “Gaeiic” atgabeno ežia 350 
chinieczių. Iždo ministers liepe 
leisti tuos chinieczius, kadangi 
jie kontraktuoti už tarnus . ant 
garlaivio “Kora”. Jurininkų or
ganizacija priesz iždo min sterio 
padavadyjimę pakėlė protestę. 
Mat Amerikoj ministeriai drysta 
laužyti kraszto tiesis, o rodosi, 
kad jie turėtų būt tiesų daboto
jais.

5 DuRYEa, Pa. tVarnkes an
glių plovinyczia pradėjo ežia 
dirbti su scsbiaia. Szenfas su 
pbgelbininkais saugoja dirban 
ežiu s seabsue; jo pagelbiuinkai, 
ne turėdami k? veikti, galėtų tei 
posgi su seabsais diibti, butų tai 
jau visgi geriau, negu kelti musz- 
tynes, k? dabar daro.

New York. Prekės anglių 
didelėj prekyboj d btr pakilo: 
smulkesnės iki 10 dol., o stam
besnės iki U dul. už tonę. Ma 
Že?niuo8e miestuose,vietoj anglių, 
žmonės pradėjo vartoti durpas. 
kurių dideli plotai yra į vakarus 
nuo New Yorko.

T Montoomkry, W. Va. 300 
aztraikavusių kalnakasių Kanav- 
ha ir New River apskriezių kas- 
tynių sjgrįžo prie darbo; kusty- 
nių savininkai tiki, kad ir kiti 
sztraikuojanii dar, prigulinti prie 
unijos darbininkai, neužilgio su- 
grįž prie darbo.

Siienandoah, Pa. Kastynių 
savininkai atsilankė pas virazinili
kę czię atsiųstos milicijos, jenero- 
lę Gobinę. Ko nuo jo norėjo,ne
žinia. Jenerol s Gobiu vienog 
priima ir darbininkų delegatus ir 
su abiem pusėms sutinka.

Hazleton.Pa. Lehlgh Valley 
Co. pradėjo darbus su 250 darbi
ninkų, kuriuos į kastynes atga
beno specialiszkas trūkis, bet 
pėkszczių acabsų sztraikieriai ne 
leido į kastynes.

1 Buffalo, N. Y. Garsus 
Hanna,kuris bandė taikyti eztrai 
kuojanezius kalnakasius su kasty
nių savininkais, nuo to atsisakė, 
kadangi kastynių savininkai ne 
sutiko priimti jų tarpininkystę.

San Francisco, Cal. 400 
dėžių dirbėjų, dirbanezių czia- 
nykszcziose dėžių dirbtuvėse, pa
kelė sztraikę ir per tai dirbtuves 
atsėjo uždaryti. Jie reikalauja 
didesnio už savo darb? užmokea- 
nio.

5 Paterson, Pa. 75 merginos 
czianykszczių szilkų verpinyczių' 
pakėlė sztraikę todėl, kad dirbtu
vių savininkai, be iszteiainanczių 
priežasezių, praszalino nuo darbo 
dvi jų sendrauges.

ISZ 
Lietu viszkn dirvų. 

• ...........
Užinirsztas užmanymas.
. S*vo laike a. a. Sabonis pakėlė 

užmanymę, kad lietuviai, dienoje 
savo gimimo, vietoj t? dien? pra
leisti ant girtuokliavimų, ant ko 
eina ne mažai sunkiai uždirbtų pi
nįgų, ners dalį jų paaukautų ant 
tautiszkų reikalų. Asz, atsimi
nęs apie t? užmanymę, aukauju 
mano dienos uždarbį, taigi 1 dol., 
kuriuo? sziteip padalinu: 50c. ant 
kankintinių ir 50c. Visztaliui. Pi
nįgus siuncziu į “Lietuvos” re- 
dakciję. Mano varduvių diena 
iszpuola 28 d. rugpiuezio. Jeigu 
mes visi teip darytume, nors tie, 
kurie skaito laikraszczius, ausi- 
rinktų dideli piųįgai, su kuriais 
mes galėtume ne vienę svarbų da
lyk? nuveikti. Aukos ant tau 
tiszkų reikalų daug augszcziau 
mus pakeltų irsvetimtauezių aky
se negu visi girtuokliavimai ir ba
liai laike apvaikszcziojimų viso 
kių szeimyniszkų a|>eigų. Reika
lų turime mes be galo, o jų, dėl 
stokos pinįgų, negalime nuveikti. 
Maskoliai Lietuvoj mus per-ekio- 
ja, skaitlius kankintinių,ūztremtų 
isz tėvynės dauginasi, o ne vie
nam isz jų Maskolijos gilumose 
trūksta duonos kąsnio. Argi ga
lime juos apleisti? Argi ne musų 
pareiga juos suszelpti? Padary
ti t? ne butų sunku, jeigu mes 
mažiau pinįgų mėtytume ant že 
minanezių mus girtuokliavimų, o 
nors dei-zimtę to dalį apverstame 
ant tautiszaų reikalų; per tai ne 
tik ne pavargtame, bet daugiaus 
pinįgų galėtume užezėdyli. .

Jankauskas.

Isz ShenandoHh, Pa.
16 d. rugp ūezio buvo pas mus 

rinkimai pavieto virszininkų. 
Kindidatu ant sąnario szteto t;e«- 
darių buto buvo paeidavęs vienas 
lietuvis,pastatytas demokratų, bu
vęs k tęsyk Shenandoah, Pa. bul- 
miatraa, p. Tnbaras. P. Ta baras 
pasidavė už kandidatę tik ant pri
kalbinėjimo airių, kurie žadėjo jį 
paremti.

Mie-te New Philadelphijoj, ant 
rekorderio republikonai pastatė 
lietuvį Benlrikį. Airiai, maty
dami, kad Bendrikis turi įtekmę 
tarp lietuvių, prikalbėjo p. Taba- 
rę paagituoti priesz jį, kadangi, 
girdi, Bendrikis ne katalikų par
tijos pastatytas. Tabaras pa
klausė ir pradėjo agituoti pri et z 
savo brolį, tikėdamas paskui isz 
to turėti asabiszkę ntfudę. Dėl 
tos agitacijos Bendrikis neperėjo. 
Kaip gi vienog airiai katalikisz- 
kos partijos užmokėjo Tabarui 
už pagelbę? Laike rinkimų ai
riai pakėlė musztynes, kad balsuo
janti lietuviai ne gautų prieiti 
prie balsavimo ir negalėtų pa
duoti balso už Tabarę. Laike tų 
muaztynių ir du lietuviai -likosi 
sužeisti. Atbėgusi policija vos 
ne vos iszskirstė besi peš zanezius. 
Mat airiai kelia musztynes, o pas- 
kui už jas viję kaltę meta ant lie 
tuvių. Dėl tų, airių pakeltų, 
musztynių ir Tabaras negavo pa
kaktinai balsų.

Bendrikis mat ne tapo iszrink- 
tas dėl agitacijų Tabaro, o Taba
ras todėl, kad pasitikėjęs ant ai
rių, kariavo priesz aave vientęutį; 
jį todėl ir tai te:singaf, pasiekė 
bausmė: kas kasa grabę savo bro
liui, pats į ję įpuola. Dėl intri 
gų nė Tabaras ne tapo ištrinktu, 
ne ištrinko nė Bendrikio. Dabar 
airiai juokiasi isz lietuvių, kad 
su pauzių lietuvių pagelba pasise
kė jiems ne prileisti ant urėdų 
nė vieno lietuvio. Laikas mums 
sykį suprasti, kad musų pareiga 
rupmtiesi apie musų paežių reika

5 Richmond, Va. Susztrai- 
kavo 1500 darbininkių cigarų 
dirbtuvių VVhitlock Branche A- 
merican Cigar Co., kadangi mat 
jom* per daug didelę nuoezimtį 
padirbtų cigarų atmeta.

VVilkesbarre, Pa. Šatrai- 
kuojanti kalnakasiai privertė dar
bininkus Butler auglių ploviny- 
czių, teiposgi dirbanezius Dodge 
anglių kastynėse, mesti darb?.
’ 1 Scranton, Pa. Kastynėee 
Starch. prigulineziose Delaware 
& Hudson Co., pradėjo dirbti. 
Pradėjo dirbti ir Nayung Coal 
Co. anglių plovinycziose.

1 New York. Sztraikuojan- 
ti darbininkai Peidebord & Pa- 
loux Šilk Mills sugiįžo prie dar
bo ant senų iszlygų.

Jersey City, N. J. ~ Di
desnė dalis susztraikavusių dar
bininkų szilkų dirbtuvių sugrįžo 
prie darbo.

1 Hazleton, Pa. Sztraikieriai 
iszvaikė seabsus dirbanezius Kion- 
dike anglių plovinycziose.

lus, o netarnauti, >u skriauda sa
vo brolių, svetimtaueziams.

Vienturczio pati.

Isz Spring Valley, III.
Darbai eina ežia gerai. Veda 

elektriszko geležinkelio linijas 
nuo Spring Valley į Peru, į Leddi 
ir Marųuette, tai darbo y- 
ra pakaktinai.

Parapijonai terp savęs sutiki
me gyvena ir laikosi vienybėj. 
Kunįgas Ambrazaitis,kad paleng
vinti sau isznaudojimę parapijo- 
nų, stengėsi juos terp savęs su- 
piudyti, bet tas ne pasisekė: savo 
intrigoms tik pst^ savę pažemino 
ir dar nesuprantantiems akis ati
darė, nes isztikro per daug pra
dėjo jam pavestų avelių vilnę 
kirpti. Būdavo apsirgs koks pa- 
rapijonas, tai neidavo pas ligonį 
be 5 ir 6 dol. Net dievoeziai ant 
galo suprato, kad kunįgui ne tiek 
rupi jo ganymui pavestų avelių 
iszganymas, kę jų pinįgai. Pra
dėjome jam algos ne mokėti ir 
praneszėme vyskupui, kad ne no
rime teip begėdiszkai isznaudo- 
janezio kunįgo. Prižadėjo visk? 
isztirti, bet kad ilgai tirinėjimo 
ne pradėjo, parapijonai nutarė ne 
duot deszimtukų nedėlioms.

*Kunįg88 apskundė parapij? į 
sud?, pajieszkodamas sau ir mer
gai, įbruktai jo už vargamistlę, 
algos už penkis mėnesius. Skun
dė penkis syk parapiję, bet pro- 
vę praloszė. Kada pas mus sten
gėsi piaprausti, tai ant visų iszly 
gų sutiko, bet sykį įsispraudę*, 
jau ant pažadėjimų ne paisė, sten
gėsi parapijonus į savo vergus, jo 
isznaudojimui atiduotus tarnus 
paversti. Stengėsi tapti parapi
jos prezidentu, paimti parapijos 
kasę į savo nagus, bet nors visus 
supratusius,ko nori kunįgas, ap 
szaukė bedieviais, ne pasisekė 
visk? į savo rankas paglemžti, 
kidangi mat ir ant to reikia dau
giau proto, negu jo turėjo musų 
d u szių piemenėlis.

Negalėdamas parapijoj elgtiesi, 
kaip jam patiko, dabar kraustosi 
isz caia buvęs musų duszių gany
tojas. Ar kitur jam geriau pasi
seks kirpti avelių vilnę, mes abe
jojame, kadangi ir ant to mat rei
kia didesnio proto, noro vien ne
užtenka, reiki* mokėti kirpti, be 
to kirpėjas tik via? sau biznį pa
gadini be jokios naudos; megž- 
džiodamas pasielgimę sumanesnių, 
užsitraukia tik žmonių piktumę, 
atidaro jiems akis, o tęsyk .jau 
avys piemeniui isznaudoti nesi
duoda.

Parapijonai.

Isz Clevelando.Oh.
Neperseniai “Saulėj” patilpo 

korespondencija isz musų miesto, 
kurioje korespondentas raszo, 
buk ežia koki pralotai nori susi
tvėrusi? lietuviszk? parapij? paar- 
dy t ir i->z va ryt i dideliai užsipel- 
nusį kunįgelį, “p.;nę Jankovskie- 
go”. Apraszym is vienog, patil- 
pę< “SAilėj”, labai toli stovi nuo 
teisybės?.

Parapijos komitetas, nors jo 
sanarius‘‘Saulė” vadina pralotais, 
susidėjo isz gerų vyrų, kurie ne- 
jpuoals^ai darbavosi ant parapijos 
ir lietuvių labo, bet jie nepatiko 
kun. Jankui, alias panų Jankovs- 
kiemu, kadangi komitetas,ginda 
mas ietuvių savastį, nedavė kairį 
geliui visk? į savo rankę; pa
glemžti. Na ir pradėjo pan 
Jankovski, su.-itaręs su savospan- 
gais szalininkais, nežmoniszkai su 
komitetu elgtiesi, kolioti viso 
kiai; ne pritmkaneziais apszvies- 
t<«m žmogui žodžiais, niekint’, 
net bažnyczioj sykį apszaukė.buk 
vienas isz komiteto sąnarių pasi
savino 15c.! Negalėdami kęsti 
iszniekinimų pana Jankovskiego, 
trys komiteto sanariai atsisakė 
nuo pildymo toliau pareigų. Pats 
kunįgas iszrinko už parapijos 
kasierių P. Szauskį. Žmonėms 
tas vienog ne patiko. Jie palio
vė mokėti mėnesinę ir koiektų 
nedavė nedėlioms: vietoj 20 
dol.', kaip pirma buvo, dabar Su 
renka vos ne vos 7 dol. Kolek
toriai mėnesinių dabar nė neren
ka ir teip stovi viskas pairę. Ne
žinia, kaip bus toliau.

Bažnytėlė medinė; nors pabu- 
davota ne tvireziausiai, bet kasz 
tavo 12000 dol., o skolos yra 10- 
000 dol. Kas tę skolę mokės,ne
žinia. Parapijonai skolų mokėti 
ne nori, kadangi ne jie jas užtrau
kė. Kunįgas plianus darė ir pats 
vienas bažnyczię statė su pagelba 
kokio ten žydo. Na, ar ne garbė 
kunįgui, kad už 12000 dol. szo- 
pę pastalė, kokia, ne kunįgui sta
tant, nė pusės to ne butų kašta
vusi, kokia isztikro nė pusės 
kasztų ne verta; ir dagi ant tos 
szopos užtraukta teip didelė sko
la ir tai ne vien ant bažnyczios, 
bet ir ant žemės,ant kurios ji pa

statyta, nės ant bažnyczios nė 
joks bankas ne skolintų tiek pinį- 
gM-

Vargas su mums Amerikoj,kad 
ne turime gerų, teisingų vadovų;' 
tokiais apsiszaukę, nesirūpina 
apie musų gėrę,bet stengiasi vien 
mus isznaudoti. *■

Parapijonas.

Isz Gwynn, Ark.
Lietuvių yra ežia ne daugiau

siai: 3 ^apsivedusių szeimynos lįr 
14 pavienių.

Darbai eina ežia gerai, dirba 
pilnę laikę. - 16 d. piutės buvo 
iszmokealis uždarb ų. Nors ežia 
nėra galiūnų ir nevalia pardavi
nėti svaiginanezių gėrymų, bet 
ko už piuįgus negausi? Po pė
dei todėl buvo girtuokliavimai, 
nes kuom gi lietuviai daugiau 
linksminsis? Pasigėrę pradėjo vi
sokius szposus varinėt. Vienas 
ežia gimę;, koksai Billy Chamles, 
paleido tris revolverio szuvius. 
į lietuvį, Jouzap? Barkauckę. 
Viena kulka perlindo per pilvę ir 
atsirėmė į nugarkaulį; szovėjas 
pabėgo, jo iki eziol ne sugavo. 
Barkauckui daktaras padarė ope
raciją,, bet kulkos iszimti negali; 
ant iszg'jimo nėra vilties. Bir- 
kauckas paėjo isz Suvalkų guber 
nijos, Seinų pav., icz miestelio 
Kopciovo.

J. R.

Isz UnioiiClty, €01111.
13 d. rugpiuezio pasimirė nuo 

kelių metų lankant'8 Ruskino 
kolegiję Igno tie J. GHeszius.
Kun? jo parvežė į Union City ir 
jis, K’sztais vielinės Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoj kuopos 
likosi palaidotas. Buvo tai gerar 
ir vienas isz sumanesnių Ameri
kos lietuvių. Platesnių žinių 
apie gyvenimę ir paėjimę tuorn 
tirpu ne turime; ne žinome nė - 
nuo ko numirė, nė kaip ilgai sir
go-

Sztraikas ir mes.
Visi žino, kad 147060 kietųjų 

anglių dirbiniukų paliovė dirbę, 
reikalaudami geresnės mokesties. 
Visų tautų darbininkai, netik lie
tuviai, kuriuos arnerikomszki ka
pitalistai stengiasi apjuodinti per 
savo laikraszczius, bak “Foreig- 
neriai” darė maisztua, ir sukėlė 
sztraikus. Jeigu kas ats tinka 
tarp amerikonų, t ii nemini, nė 
pravardės. Dėlko tokia teisybė 
^pas amerikonus? Juk kiekvie
nas darbininkas gali aiszkiai su , 
prasti, kad ne ateiviai rėdo dar
bininkų angle Ai-ių uniję, tik 
amerikonai, iszakyrus kelių atei
vių, kurie užima mažesnes vietas. 
Ne ateiviai sztraikus iszszaukė, 
het visi suvienyti darbininkai jei
gu ant mus meta vis? kaltę, tai 
tik dėlto, kad ne nori par
tijos įsipykmti dubininkams, kad 
jų bilsų ne nustotų laike rinki
mų; ateiviai jiems mažai ru- 
pi.

Kam reikia padėkavoti už tai, 
kad lietuviai gavo vardę anar
chistų”, arba ‘•mh'listų”, kuriais 
laikraszczi ii dryso pavadinti She- 
nandor o lietuvius? Net suskaitė 
tokių apie 12000 lietuvių tik vie 
name Shenandoah, Pa. didžiausi 
Amerikos dienraszcziai, kaip an
tai: “New York Herald’1. • Phila- 
delphia Record” ir “Evening 
Buleliu”, kurs biauriausiai apra- 
szo lietuvius.

Gal kiekvienam lietuviui teko 
skaityti lietuviszkuose laikrasz- 
cziuose.kad lietuviai nuo pradži< s 
sztraikų gerai laikėsi, nėjo judo- 
szauti priesz savo brolius; jeigu 
ir ėjo koks, tai jau ne anarchistas, 
tik bažnytinis.

Shenandoah atsilikimas piro- - 
doaiszkiai, kad anglekasyklų ca- 
rukų agentai surengė t? m a isz t ? - 
dėlto, kad i ShenandoH h’ryj 
yra daugiausiai ateivių, bus gerai 
ant jų sukrauti kaltę.

Siundymais atsižymėjo labiau
siai szitie dvasi-zki tėvai: O’Ray- 
lė, Lenarkievicz ir Abromaitis, 
teipgi ir tūli kapitalistų tar
nai.

Szerifas seabsue tycziz vadiio- 
josi,kad tik darbininkus suerziuti, 
kad jie kaip nors užkabintų geib
aus. Kaip tik darbininkai užkabi 
no acab sus, szerif o pagelbininkai ir 
ėmė szaudyti į žmonis. Žmonių 
buvo susirinkę keli tukstaneziai 
visokių tautų, ir niekas n£^g;di 
pasakyti, katrasisz minios, szovė 
į azerifę ir į policiję, arba su ak
meniu metė; ir szerifas su miesto 
policija tiesiog szaudė j sztraikie- 
rius. Taigi visokių tautų buvo 
sužeistų nuo szerifo kalbų,ne vien 
lietuviai. Niekas ne galėjo 
žinoti, kasužmuszė Juozą Bede- 
,i? ’ X

Na,tai kę apazaukti kaltu žmog*



LIETUVA
iudystės? Reikia areštuoti vi
sus, kurie tik suleisti szerifo ar 
policijos szuvių, Ž u< ma, dakta
rai iszdavė vien lietuvius, stvuo- 
sius užslėpė: nė vardų suleistų 
amerikonų ne garsino. Uitai ir 

. -=^ vis? kaltę metė ant lietuvių. Su 
aresztavo vien? m&iaiukę, turint į 
vien? rankę — tas visai ne kabas, 
kaip Įmonės nurodo,- nė dalyve 
vimo maiszte neėmė, tik tūli ver 
telgos,turėdami asabiszkum? pik 
tjmę.jį apskundė. Judoszium lie 
tuvių yra tūlos na>zlės sūnūs,ežia 
augęs lie’uvis: jis pirmiiu agen- 

. tavo, kalbindamas iszeiti ant 
sztraikų, o dabar pardavinėja sa
vo brolius k ūpo tikras judo-
szius. #

“Philadelphia Record” tvirti 
ns.buk Shenandoahyra 12<>00 lie
tuvių nihilistų isz Masko ijo<, ir 
buk apie- tai praneszė Letuviszkos 
bilnyezios kunįgas. Kurgi yra 
tiqkunįgo ap'Zaukti lietuviai ni
hilistai? Ar gal jo paties avelės, 
kurios apszmeiiėjui atiduoda pas
kutinius centus? Netik Stenan
ti ory j nėra nihilistų, bet matai 
yra tokių, kurie supranta savo 
skriaudas ir sunkų padėjimu.

Gal kun. Abromaitis teisintis, 
kad jis nekaltas.*) bet koks kitas 
“Foreignenų Fither” galėjo su
skaityti lietuvius ir Juos apjuodinti 
nemaloniugai akyse svetimtau-, 
ežių?

Teipgi buvo praneszta gen. 
Gobin, buk lietuviai rengusi su 
ginklais užpult ant jo milicijos. 
Tas pasirodė begėdiezku melu: 
Shenandoah nėra nė kareivi-zkos 
lietuvių draugystėm

Te sybė, kada linko paraszus 
nuo gyventojų, kad praszalinti 
milicij? kaipo nereikalingu, koks 
pakvaiszėlis, arba ulgundintas 
paežių darbininkų judoszių, už
kabino bemieganezius kareivius, 
kad tik padaryti sura'szimę, kad 
milicija liktų ant toliaus She- 
nandoah, Pa. T? galėjo, pada
ryti tik samdininkas tūlų kar- 
czemninkų, pas kuriuos užeidavo 
gerti kareiviai: jeigu jieisztržuk- 
tų, tai biznis sumažėtų. T? tai ir 
pagavo, o paskui kaltę ant sztrai- 
kierių metė, buk jie eina muszti 
kareivius....

Visi lietuvių apjuodinimai, pa
ti! pę angliszkuoee laikraszcziuose, 
paeina nuo mus paežių judoszių,o 
ypatingai kunįgų Tas aiszkiii 
matoma isz “New YorkHeralde” 
paduotos i’nios. paremtos ant pa
sakojimo rėpei teriui kun. P. A- 
biomaiezio,buk Pennsylvanijoj yra 
organizacija,susidedanti isz 45000 

'lietuvių anarchistų, o jos vadovu 
yra Dr. J. 5>z iupas. Nežinia, ar 
yra isz vi-o tiek lietuvių visoj 
Pennsylvanijoj. o kur jau yra pa
klusnios avelės. sp ingai kunįgams 
tarnaujanezios?

Per denuncij icijas musų cen
tais nupenėtų kunįgų amerikonai 
bent dažinojo, kad ir lietuviai y 
ra Suvienytose Valstijose.

L’l - apjuod nimę, musų pieme 
n ims musų prakaitų nupenėtiems, 
turime pasakyti Chtistaus žod
žiais: “Vieszpatie atleisk jiems, 
nes nežino ,kę daro.

Abromaitis, praba^zezius lie 
tuviszkoe balnyczios, te si nosį ant 
susirinkimo, kad jis to nepadaręs, 
bet “The Evening Bulletn”, 
Philadelphia, Pa. aiszkiai parodė, 
kad“Father Abromaitis papasako- 
jisgen. Gobinui; Abromaitis pa
davė reporterui “New York He- 
rald”, buk Dr. J. Szliupas yra 
vadovu 45000 lietuvių anarchis
tų.

J. Ramanauckas.

Isz visur.
I Juodveidiiai kafrai pietinėj 

Afrikoj, gavę laike karės nuo an- 
glijonų ginklus, ne maloniai prii
ma be ginklų griltanczius ant 
farmų burus. Užmu^zė jie dik- 
tai būrų, o angliszkos valdžios 
nesiskubina iszduoti naujų tie
sų suvaldymui kafrų: senos tie
kos likosi panaikintos, o naujų nė- 
ia.todėl kafrai ir pastojo drąsiais, 
žinodami, jog neėsmt tiesų, sū
dai turės juos nuo bausmių pa- 
liuosuoti. ‘ ;

Pagal atskait? Vokietijos iž
do ministerijos, pereituose metuo
se Vokietija turėjo 112125000 ne 
pritekliaus, taigi ant tiek dau
giau turėjo iszdavimų negu siekė 
surinkimai. Ant uždengimo ne
priteklių, koki ir ateitėj turės bū
ti. Vokietija rengiasi užtraukti 
paskolę; dalį reikalingoj pasko
los tikisi gauti Amerikoj.

Nuo smarkių lytj^'Tuetinėj 
Austrijoj, provincijoj Tirol, užgi

mė tvanai, kurie daug blėdies 
laukams padarė. Upė EUch isz- 
siliejo per krantus. Merane, kur 
isz visos Europos, ant pasitaisymo, 
keliauja džiova serganti, užtvinę 
vandens sugriovė vienus namus. 
Prie to 2 y p tos likosi užinusztos, 
o 8 mirtinai sužeist s.

I Anglijoj yra mie-telis ir mau
dynių vieta>6h',reham, kur vi«os 
triobos, bažnyczia, miesto urėdas, 
net teatras yra isz geležinkelių 
vagonų. Mie-telis tas turi 2000 
gyventojų. Prie vakarinių pa- 
kranezių Airijos yra miestelis 
Carracross. kurio visos triobos y- 
ra tai dugnu į virszų iszversti žve
jų laivai. *

| Buvusiose būrų repubHkose 
su būrais anglijonai pradeda elg 
tiesi tikrai maskobszkai: anglijo
nai pradėjo persekioti holandisz- 
kę kulbę. Holandiazkos kilmės 
mokintojus atstato pulkais nuo 
vielų, o jų vietoj ant mokintojų 
paskiria visokia* angliszkas szasz- 
iavas.

£ Pagal surinktas amerikonisz 
ko konsuhaus Annaberge,S<ksuo 
se, žinias, viso sveti prekys>a 
pereitų metų siekė 23800000000 
dol. vertės. Didžiausia buvo 
Aiigbjos, ant'? vie>? užėmė Vo
kietija, treczię Suvienytos Vai 
»t'jos Sziaunnės Amerikos, o ke
tvirtu Prancūzijos.

| Kaip pasakoja oficierai gar
laivio “Dahome”, atkakusio į 
Castres, vulkanas Pelee, ant sa
los Martin que, vėl meta ugnį. 
Laike paskutinio iazsi verži no ir 
dienos laike ant ploto 20 my ių 
į visas puses buvo su visu tamsu 
kaip tamsiausioj naktyj.

0 Ant F l pinų salų, kaip gar
sina randas, cholera apsirgo 25- 
864 žmonės, o pasimirė 18040. 
Tikras vienok apsirgusių ir pas - 
mirusių skaitlius be abejonės di 
de.-nis, -nes ne apie visus apsirgi- 
mus ir mirtis randas gauna žinias.

j Vokietijoj, Arasburgo aps- 
krityj, Vestfalijoj, pasibaisėtinai 
siauezia sultinės. Esanti ligon- 
bueziai negali visų serganezių 
patalpinti; rengia todėl naujus 
tuomtarpinius ligonbuezius,patal
pinimui sultinėms sergancz ų.

| Netoli Peterburgo, Maskoli 
joj, laike manevrų maskoliszkos 
kariumenės, raitelių regimentui 
prisakyta buvo ant arklių per
plaukti per upę. Regimentas 
rods upę perplaukė, bet prie to 
50 kareivių prigėrė.

| Vokietijoj net 54 ameiiko 
niszki dentktai pateko po sudu 
už yadinimę save< daktaru. Ame
rikoj antai neL m tstoliszki felcz*- 
riai vadinasi daktarais ir gydo 
žmonis, o nieks jų ne persekio
ja.

| Londono la'krasztis ,,Daily 
Mail” pranesza, huk pereitos aan- 
vaitės pėtnyczioj. aplink nėse Pe 
terburgo, buvo gana smarkus že
mės drebėjimai. Czia pirma nie' 
kada žemės drebėjimų nebūdavo.

| Lankosi dibar Europoj Per
sijos sz ebas Buvo'jis Prancūzi
joj, Itdijoj, o dabir atkako į An
gliję. Karulius Edvardas pnė . 
mė szachę su didelėms iBzkil- 
mėms.

| Vokietijoj su gavimu darbo, 
ypacz provincijose prie Reino, ei
na prastai: dirbtuvės paleido 
treczdalį darbininkų; tas pUs yia 
net garsioe Kruppo kanuohų 
dirbtuvėse.

| Italijoj, provincijoj Calabria, 
nuo pereitos sanvaitės pėtnyczios 
atsidarė seniai užgesę* vulkanus 
Altomonte ir be perstojimo isz 
olos meta ugnį ir didelius akme
nis.

| Sacharos tiruose, SzUurinėj 
Afrikoj, netoli Delklil, maurai už 
puolė ant mažos prancuziezkų ka
reivių dalies. . 8usimuszime isz 
abiejų pusių buvo užmuszti jr su
žeisti.

|| Mieste S mla, sziturinėse In
dijoje, azijatiszkas maras pradėjo 
siausti pasibaisėtinai.: kas sanvai- 
tę skaitlius mirezių pasididina ant 
1000.

| Iszdegė beveik su visu mies
tas Pontianak, netoli vakarinių 
pakranezių Holandiszkos dalies 
sa’os Borneo. Prie to pražuvo 
ir daug žmonių.

B Havanos porte, ant atlos Ku
bos, pakėlė sztraikę porto darbi
ninkai. *

| Laikrasztis “Berlmer Tage 
blatt pranesza, jog pasimirė gar
siausias lenkiukas tepliorius,Hen- 
rik Siemiradzki. Gimę- jis 1843 
m., trigi ne buvo dar senas.

J Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Ecuador,su visu iszdegė mies
tas Behahoyo, provincijoj Los 
Rios. Miestas turėjo 2000 gy 
Ventoj ų.

| Surinkimai žieminių javų 
Vokietijoj, dėl sz>lto oro ir lytų, 
buvo mažesni, negu tikėjo. Dau- 
gelyj vietų ledai Lzmuszė lau
kus.

| Londono laikrasztis “Eve
ning Standard” pranesza, buk 
amerikoni-zki kapitalistai nori nu
pirkti iria anglių kastynes Lincą 
shine, Anglijoj.

I. Nuo 25 d. berželio iki 10 d. 
liepos ant Filipinų s*jų pasimirė 
72 atnerikoni-zki kareiviai; nuo 
choleros pasimirė 35 kareiviu.

| Szveicarijos randas garsina, 
kad neįsileis daugiau nė jokių 
svetimų zokoninkų, nė zokouin- 
kių į Szveicariję.'

| Nervegtjoj, aplinkinėse Nad- 
so rado didelius geležinės rudos 
plotus; ruda iszduoda 50% gele 
4 les.

Amerikoni-zkas konsulius E 
gipte praneszė, j,>g 20 d. piutės 
buvo ten 147 apsirgimai chole
ra. . *

Nauji rasztai.

Gyveninio Vaizdeliai. Chicaaro, 
III. Spauda “Lietuvos* . lOO2m.

pusi.
Telpa ežia Besanti vaizdeliai: 

'Atsisve kinimaa Vagis. Kas 
Kaltas. Gatvės vaikai. Papar- 
czio žiedas. Miszko Sargas. 
Signalas. Keleivis. Būvio Esy 
bė. Terp tų trys pirmutin ai yra 
originaliszki, kiti gi versti isz 
lenki-zko ir ma^koliszkorienkisz 
kų autorių vaizdeliai yra: Niemo- 
jewskio ir žinomo lenkiszko psy- 
chologo Och >rowiczo; isz masko
lių gi yra; Turgenievo. Garszino, 
Czirikovo. Visi paraszyti ūži 
maneziai ir velti perskaitymo.

Vietines Žinios.
— Garsaus Birtholino, užmu- 

szėjo savo motinos, iki aziol ne 
suėmė ir policija ne žino, kur jo 
jieszkoti. Tiek iki szi>l susekė, 
kad merginos kūnas, kokį rado 
žolyne ant 72 ui.,ne buvo tti kū
nas sužieduntmės Bariholino, 
MicheKytės, bet vuai kitos mer
ginos. Reikia todėl manyti, kad 
likosi užmuszta kita mergina, o 
prie tos kūno padėjo pundelį su 
daiktais M ch llytėa ir drabužius 
Bar h"lino. Pažįstanti Bar holi- 
nę pasakoj i, kad dar • pereitos 
sanvaitės pėtnyczioj p įtiko jį 
Austine; taigi iki sziol jis sukinė
josi Chicagoj, o policija jo suimti 
ne įstengė.

— Pere tos nedėlios dienę, ant 
Polk geležinkelio stacijos, pa»i 
samdęs dorožkę, atvažiavo koksai 
John Ree«e, kuru* norėjo keliauti 
į EvansviPę. Ant stacijos jis ne 
norėjo mokėti dorožkariui tiek, 
kiek tas norėjo ir pradėjo bartiesi. 
Ant g'ln Reeae nuo trepu nustū
mė dorožkarių t ei p, kad t<ė gal 
va žemyn puolė ant kietos asl js ir 
keliose vietose perskėlė galvos 
kaulę. Ant iazgijimo dorožka- 
riaus maža yra viltie. Reese 
likosi suaresztuotas ir, žinoma, į 
EvansviPę ne nuvažiavo.

— Uhicago turi didžiausi? por- 
tę ant švieti, isz jo kas metę isz- 
eina baugiau laivų su tavoraie 
negu isz kokio nors kito porto, 
bet laivai t e daug mažesni už uz- 
einanezius isz jūrinių portų. Pe
reituose metuose isz Chicsgos 
porto laivai iezgabeno 14186000 
tonų tavorų, isz New Yorko gi 
16020290 tonų. Isz Amerikos 
poitų tik New Yoraas iszgabeno 
daugiau tavorų laivais už Chica-

— Ties nr. 434 S. Jefferson 
str. likosi sunkaus vežimo per
važiuota 5 metų žydelkaitė, Gar
die Augusfcovvskytė ir užmuszta 
ant vietoą. Vėžėj is likosi su- 
aresztuotas.

— Pereit? sanvailę Chicagoj 
pasimirė 524 žmonės, arba ant 13 
daugiau negu užpereit? sanvaitę; 
tame skaitliuje buvo 286 vyriez- 
kos lyties ir 238 moterys.

Amerikos lietuviai gali gauti 
iazeinantį Paryžiuj darbininkisz- 
k? laikrasztį “Darbininkų Balsę’' 
pas: VincęMiszei kę,
95 Canalport a v e., Chioago, III.

Draugyscziu Reikalai
k

Chicago Dr-te Sx. FrancUakaua Ser. 
turės savo treciia metini balių subatoj, 
30 Rugpjuciio, National salėja. 585 8. 
Centre ava. kerte 18 ui. Prasidės 6 vai. 
vakare In žengs vyrui su molere 25c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvieesia 
skaitlingai susirinkti, kur dideleje salė
je galėsite gerai pasiszokli. Komitetas.
Didelis. Lietuviukas Plkninkas.

So. Chicago. Lietuv. Si. Juosapo 
parap. turės savo pikninka panedelyj, 
Iti. Rugsėjo, darie Paul’s Grove 758 — 
123 ui. West Pullman, Iii. PrasidM 9 
vai. ryto. Sodas, oras, lietuvisska mu
šiką ir svecziams patarnavimas bus k ne
puikiausias. Visus lietuvius ir lietu
vaites kvieesia atsilankyti. Karai Cot- 
tage Grove avė. daveis iki parkui ui 5c.

Komitetas.
Pirmas metinis Plkninkas.

Chicago. Liet. Birutes Triuboriu ir 
Koncertinos Kliubas turės savo pikninka 
nedalioj,? Rugsėjo Paura Parke,ant 123 
ui.. West Pullman. Iii. Pasidės 10 vai. 
ryto. Inienga vyrui su pana 25c. Dar
ias gražus ir gerai parengtas plkninku 
reikalams. G ra jis to paties Kliubo mu
šiką permainom ant tnubu ir ant kon
certinų. Tarpe šiokiu dainuos Kudir
kos C r-tas choras. Viskas bus parengta 
kuograiiaussai. Visus lietuvius ir, lie
tuvaites, naip isz Chicagos teip ir iss 
Pullman, Kensington ir vigu aplinkiniu 
szirdingai kvieczia atsilankyti.

Su guodone, Lietuv. Muzikantai.
(5-9)

Pajieszko|imai.
Asz Mare Ssimkoniute, neseniai atva

žiavusi isz Lietuvos, norecziau surasti 
savo brolius Andriu ir Konstantina 
Ssimkonius. nes neturėdama jokiu pa
žystamu neturiu kur dėtis. Kas jus pa
žysta, teiksis maloningai priaiusti 
man ju adresai

Miss. Mare Ssimkoniute, 
1009 N. Blackstone 8t., Jackson. Mich.

Pajieszkau Jono Venckunaiczio ir 
Francisakaus Ivanaicsio. įsa kaimo Pa- 
noreikupiu. Tamoszbudesgm., Suvalkų 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Jonas Pranaitis,
Box 123, Ashley, Pa.

Pajieszkau Aniano ir Stanislovo Vait- 
kevieziu, Petro Petrosziaus ir Juozo La
boko, visi Kauo gub. Jie palys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Vinc. Novickis,
Box 54. C ryšiai Falls. Mich.
Pajieszkau savo brolio, Jono Žvtbo, 

Kauno gub.,Panevėžiopav.,kaimo Pom- 
penu, apsipaeziaves yra su amerikone 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Augusi Žvibas,
793 W 22-nd St., Chicago 111.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Dap
kaus, isz Batakių, Raseinių pav., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Stan. Dapkus, * 
HonoiuluJlawaii Isl’a

Pajieszkau savo paezios,Elzbietos Va
isa tina vieži ztee. Ji pati ar kas kitas
teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Sungaila,
301 8-tth St, San Franciaco, Cal.
Pajieszkau savo brolio,Jokimo Berno

to. Kauno gub., Raseinių pav., Szilelio 
parap. Te atsiszaukia ant adreso:

Jos. Bernotas,
Bos 86, Thomas, XV. Va.

Pajieszkzau geros vietos lietuviszkose 
apygardose uždėjimui biznio. Kas jaus
tu kur atsakanezia vieta bent kokigm 
bizniui teiksii duoti žine. Geroje butu 
galima Ir kelis biznius uždėti. Tepigi 
butu reikalingas ir partneris prisidėti 
isz puses.

John Gribinas,
Bos 72, Naugatuck, Conn.

Pajieszkau Juozapo Balcziuno ir An
tano Pikuno. gyvenusiu Philadelphijoj. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

John Savickį,
Box 83, Grape Creek, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Viszinska, 
Kauno gub., Telsziu pav., kaimo Pa- 
markijos. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Konst Orlovrski,
231 Plymouth St., Brooklyn, N. N.

Pajieszkau Jochimo Milkintn, Rasei
nių pav., Kauno gub. Jis pabuvęs pas 
mane keletą nedeliuant “boarbo” apvo
gė mane ir iszbego: Kas ji kur užtemya 
ir duoa man žine busiu dideliai dėkin
gas ir duosiu 85.00.

Jonas Andrulis,
241 W. 46-th St.. Chicago, III.

Pajieszkau Domininko ir Francisakaus 
Sobutu, Liudviko ir Jono Jonussu, visi 
Kauno gub., Telsziu pav., Gadunavo 
parap. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Adomas Gureckis,
17 N. Pearson St., Nashua, N. H.

Pajieszkau Vincento Varkalio iss 
Trišakiu parap.,ir Marijonos Labanauo- 
kaites isz Szaukenu parap., abuSsiauliU 
pav., Kauno gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis jduoti žine ant adreso:

Antanas Rimkus,
17 N. Pearson St., Nashua, N. H.

i
Pajieszkau Domininko Strenelio, at- 

važiavuaio isz Rigos Amerikon, ir Petro 
Bartuszoisz miesto Kauno. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Juozapas Repszas,
17 N. Pearson St., Nashua, N. U.

iteikaijngfts mokintoja* mokinti 
lietuvius vakarinėje miesto mokslai ne je 
lietuvis, kuris galėtu būti atsakantis ir 
kad galėtu iszduoti egzamine mokalai- 
niu komisijai — tegul atsiszaukia:

Lithuanian Citizen Association.
Box43, 8o Boston, Mass.

Reikalauja patyrusiu operatorių prie 
Drees skirta darbo. Augszcziausia mo
kestis ir darbas be per trukiu: 

Dernburg Mfg. Oo.
222 AdamsSt., kerte Franklin, Chicago. 

(5-®)
Reikalauja 1000 darbininku prie gele

žinkeliu darbo, valstijose: Illinois, Miehl- 
gan, Minnesota ir Iowa. Mokestis 81.60 
ant dienos. Keliones kasztai už dyka. 
Ruimai už dyka. Teipgi reikalauja pra
stu darbininku ir mechaniku in fabri
kus.

Chicago Emploiment Agency, 
Room 4, 118 • 5-lhave., Chicago, III.

Mes sznekame lietuviszkai.

Reikalauja 500 vyru prie miszko dar
bo ant 8 menesiu. Mokestis nuo 824.00 
iki 826 00 ant menesio ir boardas. Veža 
dykai. Raszydami dol geresnes infor
macijos indekite už 2c. marke.

Joseph Rossell,
4. N. WaahingtonSt., Boston, Mass.

t
Scranton, Pa. Liepos 19d. pasimirė 

manokųdikis, o 22 d. to paties menesio 
pasimirė mano pati, Rozalia, palikdama 
mane didžiausiame nuliudime. Paėjo 
ji isz tėvu Jurkaieziu, isz kaimo Paplo
tėliu. Alsėdžių vol., Telsziu pav., Kau
no gub. 25 d. to paties menesio tapoka- 
talikiazkai palaidota ant vietiniu kapi
nių. Jonas Szimkus.

Shenandoah, Pa. Praneštame savo 
gentems ir pažystamiems, kad 16 pjutes 
pasimirė musu mielas kūdikėlis, Bronis
lovas. 9 menesiu senas, paligdamas mus 
didžiausiame nuliudime.

Mikolas ir Mare Raižiai.

New York. Psaneszu mano gentimsir 
draugams, kad 23 d. piutes. 5 va), po 
pietų mano moteriszke apdovanojo ma
ne sunumi.

Leonas Ereminas,
512 W. 42.nd St., New, York.

Pigiai ant pardavimo geras galiūnas, 
geroje vietoje. Biznis gerai iszdirbtas. 
Atsiszaukite pn. 1246 W. 13-th 8(. Chi
cago, 1)1. (5-9)

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietoje lietuviu apgyventoje. Pardavi
mo priežastis — savininkas važiuoja in 
kraju. Atsiszaukite pas:

Charles Kovaleki.
749 W. 20-th 8t., Chicago, UI.

(5-9)

Naujas Saliunas.
Atidarėme nauja aaliuna, kureme už

laikome geriausius .gerymus, naminius 
ir inportuotus vyuus, likerius, arieikas 
ir cigarus, gera szalta alų ir tt. Kas 
nori pasivieezeti ant sveiko, szviežio oro 
tegul etai lanko i musu miesteli, o czia 
ras sveikiausora ir gera pas mus užeiga. 
Kaip vietinius teip ir is^ kitur atsilenku
sius užkviecziam i r pas mus apsilankyti.

Su guodone. 
Jonas Balcziunas ir Jos Szimkevrrzia, 

Karenave., East Chicago. Ind.
(8-29)

Atsbtzaukimas.
Kas turi daina “Užaugau sodely j, ap

leidau miesteli’* teiksią man prisiųsti, 
o asz užmokėsiu kiek reikalausite. Kas 
moka dirbti krajėvus szkapleriųs tegu) 
man duoda žine ant adreto:

K. Misiūnas.
Box 551, Pittsburg, Pa.

Ar tinote, vyrai.
Galite pervažiuoti in kraju ant darbi

niu laivu už dyka. Raazydami dėl in
formacijos, indekite už 2c. marke.

Joseph Rossell.
4. N. Washington St., Boston. Mass.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

žemdarbystės jie ne pažįsta, tai dabar varg% 
ir badę kenčia-

Iš visų chamitiškų tautų, savo laike, a ugš- 
čiausiai pasikėlė civilizacijoj senovės egipti-

Pagal Drą M. Haberlandlą.

užsilaikė iki šiai dienai; dideliuose kanaluo
se išvadžiojimui vandens po laukus, pakėli
mui laukų vaisingumo ne buvo Čiabuviais 
nuo amžių gyvenančiais tuose kraštuose, bet 
atėję priešistoriškuose laikuose nuo šiaurių; 
vėliau, laikuose valdonų piemenų, į Egiptu 
atplhukė nuo rytų semitiškos tautos. Pas
kui kraštas pateko pirmiausiai po grekonių 
ir rymionų įtekme, o ant galo likosi užka
riautas semitų arabų, kinių rankose, nors 
po Anglijos viršininkyste, yra ir dabar 
Egiptas. Arabai yra čia valdytojais, iš jų 
yra visi augštesui urėdninkai, o tikri Egipto 
gyventojai, fellachai ir koptai, yra beveik 
vergais arabų. Visos tos tautos, su kurioms,

Arabas Kukurije.

geru ar per kares, susidūrė Egiptas, paliko 
ant jo gyventojų kultūros atsakantį ženklą, 
bet ne visos tos pašalinių tautų įtekmės iš
davė gerus vaisius. Įtekmė senovės grekonių 
ir rymionų ntf teip'užkenkė vietinei egiptijo- 
nų sutvertai kultūrai, kaip įtekmė paskiau
siai užkariavusių kraštą arabų. Rodą iš 
pradžių, ir laikuose valdymo Egipte arabų, 
ypač Aleksandrijoj, žydėjo visnki mokslai, 
dailė ir literatūra, bet paskui, kovoje su 
kriščiouybe,terp mahometonų arabų išsidirbo 
tikėjimiškas fanatizmas, kuris išnaikino tą, 
kę jie pats gero padarė. A pimti tikėjimiško 
fanatizmo ne tik jiats ne galėjo darbuotiesi 
jiut pakėlimo mokslo, dailės ir literatūros, 
bet draudė tę darbę ir kitiems, o tas ir nu- 
puldė kultūriškai ne tik čiabuvius Egipto, 
taigi fellachus ir koptus, bet sulaikė ir pa
čių arabų kulturiškę kilimą.

Arabai užkariavo visą šiaurinę Afriką ir 
nors jie neišnaikino tų kraštų gyventojų, bet 
jiems primetė savo tikėjimą ir trupinius civi
lizacijos. *

Masajas. 
jonai; jų civilizacija senesnė negu kokios 
nors Europos tautos, neišskiriant grekonių ir 
rymionų. Senovės egiptijonai buvo tokiais 
civilizacijos nešiotojais terp chamitiškų taft- 
tų Afrikoj,kokiais chiniečiai buvo terp mon
goliškų tautų Azijoj.

Egipto viešpatystė likosi sutverta cha
mitiškų berberų ir toj susiorganizavusioj 
viešpatystėj civilizacija kilo gana greitai ir 
platinosi ji nuo Terpžeminių jūrių pakrančių 
Niliaus paupiais į siausžemio vidurius. Egip- 
tijonys išplatino savo civilizaciją terp etijo- 
pų viršutinio Niliaus. Nors senovės egipti
jonai ne kartą jedė kares su etijopais, bet 
jie ne bandė jų kraštą apvaldyti, paimti po 
savo globa: nors egiptijonai ne kartą sumu
šė etijopus, bet rubežių savo tėvynės nieka
da ne nustūmė toli į sausžemro vidurius, į 
kraštus etijopų apgyventus, bet Egipto civi
lizacija ne mažą turėjo įtekmę ant etijbpiškų 
tautų.

Tūlos egiptijonų idėjos, papročiai, įtai- 
sos likosi perimtos be užkariavimų lygiai va
karinių | Egipto kaimynų, berberiškų tautų, 
kaip ir pietinių, taigi etijopų: ant to nerei
kėjo užkariauti jų apgyventus kraštus.

Kaip visos kitos tautos, teip ir[ egiptijo
nai ne iš syk pastojo civilizuotais; kada jie 
atėjo į Egiptą, buvo nuožmiais, tik paupiuo
se Niliaus išsidirbo augs ta civilizacija * ir tai 
ne ant syk, bet iš palengvo kilo nuo žemes
nio ant augštesnio laipsnio. Kaip rodo ran-

Aukos ant kankintiniu.
Aug. Jankauskas, Lawrence,Mass...50 

Buvo............24 42
Buklu....... 824.92

Aukos Visstallui.
Aug. Jankauskas, Lawrence.Masa... .50 

Buvo..2.75 
Sykiu...........83 25

Už dyka gausi daugiau kaip už 
pinigus.

Kas prisius savo adrese, apturės 65c. 
vertes suvarstoma alaveli, kaulinio vidu
rio ir nikeliniais gaišia su kuriuom ga
lės visa amži ne uždrožtu raszyli: teipgi 
gaus tuziną gražiu gromatoms popieru 
vertes 20c.; su 5 kulbutems boxuka gra- 
jinti vietoj kazyru vertes 25c.; juokinga 
cigare vertes25c.; juokinga revolveri 
vertes 50c., pypke cigaro formoje vertes 
25c.; tuzine auksiniu plunksnų vertes 
25c.: tusius kopertu su iszdrukuotu ant 
kampo tavo vardu arba visu adresu Ver
tes 25c. Taigi surokuok kiek tas viskas 
kasztuoja ir paisiuak tik 81.00 ant pri- 
siuntimo kasztu, o ta viską gausi dykai. 
Adresuok:

G. J. Baronas.
1002 S. 2-nd Str., Pbiladelphia,Pa.

Tik už 20centu
Kas prisius paestinemis markėmis 20c 

splaikys 1 tusina popieru su kopertais 
gro m etomis, už 81 00 7 tuzinus. P^pie- 
ros su gražiais kvietkais, apskaitymais 
ir paveikslais. Agentai ant ju daro ge
rus pinigus. Adresuokite:

K. Misiūnas.
Box551, Pittsburg, Pa.

(19-9)

Tunizo arabM.

Naujausios ir Puikiausios groma
toms popieros su gražioms pavineziavo- 
nems, paveikslais ir kvietkomis nuo 15c. 
iki 81.00 už tusios Teiposgi ir visokios 
knygos yra pas mane gaunamos:

F, Miloehevski, '
Box 724, Stoughton, Mass.

(»-»)

Pavojingas atsitikimas-
Viename iss geresniu hoteliu 

atrasta negyva vyriszki, szale ku
rio gulėjo benkute su cedelin 
“Laudsnutn” ir ta prieiasti jo 
myrio iszaiszkino. Tinnejant 
daiinofo, kad tas žmogus sirgu
liavo vasarine kolera ir nuo joa 
gydėsi au laudanum, bet per di
dele doza paėmė tosios truczyz 
nos. Szia atsitikimas turėtu būti 
persarga kiekvienam vęrtojan- 
esiam tvirtai užnuodytus vaistus, 
nors toki vaistai sumažina ligos 
sunkuma, bet žmogaus si-temoje 
pasilieka nuodu liga. Ant su- 
drutidimo žlebcziojimo organu ir 
palaikymo ju geroje temperatū
roje yra geriausia gyduole Trine 
rio Angelika B tter Tonic. Ji re 
guliuoja žlebcziojimo organus, at
naujina gyvumą ir nervas. Susi
deda tiktai isz gryno vyno ir kar
ėsiu žolelių, palaiko žmogų gero
je sveikatoje per vasara. Ant 
ptrdavimo visose aptiekoee ir go
resniuose Balionuose kaip ir pas 
pati fabrikanta:

Jos. Triner, 
799 S. Ashland ave„ Chicago.

Kaimynais egiptijonų yra abisinijonai, 
apgyvenanti Etijopijos iškilimą arba Abisi
niją. Abisinijonai yra teiposgi chamitai, 
bet negryni, susimaišę su arabiškoms gim- 
jarų gentėms. Abisinijonys išpažįsta krikš
čionišką tikėjimą; sudarkytą visokiais užsili
kimais stabmeldystės. Paskutiniuose lai
kuose Abisinijoj pradeda gana smarkiai pla- 
tintiesi europeiška kultūra. Te krašto val
donas Menelik ne tik rengia namieje moky
klas ant pavidalo esančių Europoj, bet siun
čia jaunus abisiniečius, baigusius vietines 
mbkyklas, ant geresnio išsilavinimo į Euro
pos universitetus ir kitokias augštesnes mo
kyklas; taigi daro tą patį, ką trisdešimts me
tų atgal darė Japonija, kol ne išdirbo savo 
locnų profesorių, išlavintų priderančiai viso
kiuose moksluose Jeigu teip Abisinija žengs 
pryšakin ir toliau, kaip iki šiol, tai ji ne. tik 
įstengs apginti savo neprigulmystę, kadangi 
dėl sunkaus prisigriebhno ne lengva ją už
kariauti, bet ir kultūriškai pralenks visas 
kitas Afrikos čiabuviškas tautas.

Nubijoj gyvena daug tautiškų giminių, 
prigulinčių prie charaitų, vienog terp jų daug 
yra ne grynai chamitiškų, bet sųsimaišusių 
su semitais.

Ant ploto nuo Kilimandžaro iškilimo, 
terp Indiško oceano pakrančių ir upės Ni- 
liaus kloniee,gyvena chamitiška tauta galias, 
ir susimaišę su arabais mėgstanti kares soma- 
liai, besidalinanti į daug atskirų genčių, ir tau 
tos: masajalvakuafai ir vagumai. Labiausiai 
savo laike buvo pagarsėję masajai, nuo kurių 
užpuolimų sunku buvo atsiginti kitoms kai
myniškoms tautoms: masajai veržė, kada tik 
panorėjo, kaimynų gyvulių bandas ir kito
kius turtus. Dabar vienog masajų galybė 
nupuolė: buvęs jų krašte maras, išnaikino jų 
svarbiausią turtą — gyvulių bandas, o kad

damos liekanos, buvo laikai, kada egiptijo
nai ne pažinojo metalių, bet visokius įnagius 
ir ginklus turėjo iš akmens iškaltus: Egipto 
randa ir dabar ne nudailintus, kuo prasčiau
sio darbo visokius akmeninius ginklus ir įna
gius drauge* su žmonių kaulais, iš kurių ma
tyt, kad vartojusi tuos įnagius tauta buvo 
tos pačios kilnfės, ką ir civilizacijoj paskui 
augštai pasikėlę egiptijonai, taigi kad tuos 
akmeninius įnagius vartojo tie pats egipti
jonai, dar nuožmiais būdami.

Tuose senuose laikuose, kada egiptijo
nai ne pažinojo metalių, suprantama, apie 
viešąja mokyklas mokinimui vaikų negalėjo 
būt kalbos: pas- visas necivilizuotas tautas 
mokinimas vaikų ir atsakantis jų išlavinimas 
gulėjo ant pečių jų tėvų, vaikai mokinosi 
nuo savo tėvų to, ką tie mokėjo. Egipte, 
kaip ir kituose senovės kraštuose, net1 amati
ninkų mokslai laikėsi šeimynose: kokį ama
tą mokėjo tėvai, tokio ir savo vaikus išmoki
no; net mokslas, inžinierių, architektorių, 
tepliorių laikėsi Šeimynose: senuose doku
mentuose rado, kad iš vienos šeimynos per 
28 gentkartes vyriškos lyties vaikai buvo ar- 
chitektoriaie; tą patį galima pasakyti apie 
muzikus ir amatininkus, net kunįgus: kadan
gi vaikai buvo vien tėvų mokinąmi, tai galė
jo išmokti geriausiai to, ką mokėjo tėvai. 
Egipte architesteriai, daildariai buvo laiko-' 
mi už paprastus darbininkus ir paprastai 
viską dirbo teip, kaip mašina,be didesnio su
pratimo. Mainyti amatą buvo uždrausta 
tiesomis, kurias peržengianti buvo gana sun
kiai baudžiami. Amatininkai jungėsi į kor
poracijas ir kiekvieno amato korporacija gy
veno atsakančioj miesto dalyj. Tokiu budu 
tėvai kužemėkai, mūrininkai, noroms ne no
rams, turėjo lavinti savo vaikus tuose 
pačiuose amatuose, kokius pats mokėjo.

Prie kiekvienos egiptiškos žinyčios buvo 
giesmininkų šeimyna, muzikantų, raštinin
kų; kunįgų šeimynose vyriškos lyties vaikai 
palaikydavo tėvą profesiją. Egipto kariu- 
menėj palaikymas profesijos ne buvo privers
tinas, bet kad ta profesija duodavo daug vi
sokių privilegijų, tai dėl to pats tėvai rūpin
davosi iš savo vaikų kareivius padaryti.

Vėliaus atsirado viešos mokyklos, jos' 
buvo prie žinyčių, po globa kunįgų. Kunį- 
gai mokino vaikus aritmetikos ir geometri
jos, kadangi mat kasmetiniai išsiliejimai Ni
liaus naikindavo rubežių laukų ženklus, kas 
gimdydavo nesutikimus,kuriuos išrišdavo’ma- 
ti n inkai. Prie žinyčių kunįgai nepašauktų 
luomų vaikus mokindavo tik to, kas 
praktiškame kasdieniniame gyvenime gali 
būt reikalingu; augštesnius mokslus ir ži
nias sumonopolizavo kunįgija, kuri savo ži
nias slėpė nuo ne pašauktų.

Apskritai, paprasti žmonės mažai nuo 
kunįgų gaudavo mokslo. Augštosni mokslai 
žydėjo tik žinyčiose terp kunįgų. Iš tų 
mokslų, kaip visur, pirmą vietą užėmė 
mokslas rašto, kadangi jis yra svarbiausiu 
platintojų ir palaikytoju mokslų terp išmo
kusių raštą skaityti žmonių.

Egiptiškas raštas atsirado labai seniai. 
Ant senų paminklų yra parašai per pusę pik- 
tografiški arba abrozdiniai, o raštas pikto- 
grufiškas, be abejonės atsirado drauge su pa
čia kalba, kuri iš pradžių ne buvo išsidirbusi 
priderančiai, ant supratimo, reikalavo paaiš- 

(Toliam bus.)



LIETUVA

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukm? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuyiszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu;

Ar reikalauji siusti pinigus in, kraju! 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszczibja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu. |

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viskk atlieka už labai ma- 

-v «a preke. Ko lik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. triarke ir gausi alsakyma.

'Adresuok.
A. OLSZEWSKI

1>24 33-rd 81. Cbicagoo III. 
Sub Sta. 60.

Naujausios Knygos^ 
Atminimai už motinos duszia. Apsa- 
^kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie

tuvoje Zekvijoe atsibūva............. -5c.
Grabnycziu žvake. Graži pasaka. .Sc., 
Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kilusisztremimoStberijon. ..5c. 

Kas isz ko gyvena. Iszleido L. S. D. P.
Parasze Dikszcein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.............10c.

Kur musiViszganymAs? Knygele isto- 
riszkai-poHtžsaka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir joe siekiai; Kapitalizmas ir tautisz, 
kas klausim<s Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 

. tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones irt.t............  25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parodu 
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumo, kaip vei
kia ir tt. teipgi aį raszymas tulu linu. 
Ėnygele yra geros moksliszkos ver
tes ........................    30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne! Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveisiais visas dalis .------ > . , visas

... - -15c.s 
mokslei- 
.......5c.
.. ..5c. 
gyveni-

........10c. 

....... 25c.

žmogaus kūno kokiu budu jos 
turi gyvybe ir savo sveikme...

Nebepirmas. Paveikslėlis isz L 
viu gyvenimo........................

“NeGadai” arba baisus sapnas..
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių į 

tno...........................................
Palangos Juze, (ketvirta laida)...
Sugriautas Gyvenimas ...
Szunadvokatis...................... . .
Tekinimo amatas. Kas nori 

kinti tekorystes amato tegul 
ka szia knygele, o joje ras gerus 
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ....................................... 15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų....... ..50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz pa spau
dos. Preke...................  #1.50
Gražiais drūtais apdarais....... ...9'2-00

Liktuvos redakcijoj dar tra gauda
mos ir sKKANczioe knygos:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis................................
Vaiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis... ......................................
Besti ai ity of Russian Czardom.. 
Auszra 1884 metu........................
Auszra 1885 metu............ . .........
Kalendorius 1.893 metu...............
Programas Liet. Sočiai. Partijas 
Žirgas ir Vaikas.................. . .........

....... 15c.
iszsitno- 
nusiper- 

P»-

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

.....5c.
.. .5c.
51.00.
21.00.
..15c. 
...5c.

...30c.

Knygos savvos spaliuos.
nes nuolatos žiun. bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozehai*. N'audingiause knygele ant 
r vieta dasižinojimui isz ko darosi žaj 
bai. griausmai. lietu* ir sniegą*; kas yru 
debesiai ir ant ko jie laikosi......................3Oc

Ajitmetika. Knita iszsimokimmuirokundu.
Preke....... 1.........................................;____ >25c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatos, isz kurio* ga'i be 
pagelboe daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele privalo rasti* ktekvie- 
nuo*e namuos*, ne* kaa jų su atyda perakai- 
ty*.pataiky* apsisaugoti nuo tgkstancziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiouelybeje *awo 
sveikatų, pailginti savo amžl ir roeke* užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius 
Preke....................................................... 35c

A.r vyskupą* Valanezlu* (Valanczauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraezyta kn. Dem)>- 
sstlo. Isztelaja kasztai* Susivlenyjimo Liet. 
Laisv. Auk S7 puslapiai.... . ............,...15c.

& M Veikalas cviideuantis politi-zkįjf eko
nomiją. Koklius keliais risidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir Kaip atsiliepta ant 
dra irijos cvvenimo. ...................  35c

Uiologlja arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal pro'f. N'uabaumf. Sutaisė Ssvrnas. t?hi- 

t cago, TU. 1901. Puslapiu 147.Moksliu kokiu budu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu iemes. kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu Br« 
daeje 1M paukncziu Jvieriu ir paties žmogaus, 
bu paveiksleis..............................................   -AOc.

JBaudži*** LK-tuToje paraszė žrnuau*. Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje Įvyko, kaip atsiliepe aut-lieta- 
vlu. kaip ilgui ten tvėre kada ir kaip tapo pa
naikinta.................'................................. 15c

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskis. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
3a autoriau* paveikslu ir pareiksleliu Loakoo- 
no grupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės) Ji nurodo priežastis detef 
kanų moteriuke tapo žemesne ui vyriszki ir 
paduoda rtidvkle* ant jo* pakėlimo..>25c

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlą 
•ekancztų gražių psuakaiezia: Atsisveikint 
mos: — Vagis; — Ka* Kaltas; — Galvė* vai
kai: — Paparezto Žiedas: — Miszko Sargas: 
— Signalas; — Keleivi*...........................13c

Geografija arba žeme* apraszjrma*. Pagal G*>- 
kie. Nalkoviki ir kitu*, rotais* Szerna*. Yra

- tai naudingiausia isz visu suiygsztol Užėju
sia lietoviszku knyga. Atsektai Ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jo* pavidalo.

isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur Ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, dras
kos ir kitu gervbiu; kiek mariu, ažūro, upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van- 
ausys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko-

te., karalystes, kunlgaiksztystea, reapuh>*- 
■cua ir U. Ke-k kurioje iemeje yra gyvento-

, ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
tooniu; kur koki orai: šauleliai ar karūa- 
t-iai. Iletua*r giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
■ 's kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele Szh _ollu. 
SHO puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinis, su 71 paveiasieliais: mapu. gyvu- 
Pu Ir tt...................................................912.00
Ta pati, apdaryta audime kietuose apda-

ginami augmenys? Pagal Lunkuvicziu, sutaisė 
Saernaa. Chlcago IR. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su pavuiksleiels.

Istorija Suvienytu VValstlju Szlaurlnes j.men
kos Apraszc kaip Koliumbsa atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.-.1 iaz Europos pradėjo vi 
žiuoti in Amerika. Kokios karve buvo, už k* 
karvvo ir kokiuos- nvtuoae; kiek prezidenSu

«Oc.

BuwMnytu Valstijų, kuri yra reikalingiausia 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyireaancziam. idant 
suprastu kokes jis eua tiesas tari, kas jam 
yra wale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
384. Preke...................................................•1.00

Oeniurue. greSĮnOee sndarnoea.............• ? . HA
Istorija ChlcsHtos Lietuviu, ju paespljn lrk>.

Kraneliu no prnva su lalkra*zcri* "Lietuva”

d idelo formato, atsakau* druka. Fotagr*lja*

"Ltetavoa" Užleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Cbicaao* S.Jurgio lletuviszkos hažnyeaio*. 
Popiero* apdarais.....................  9U OO

Arolmo Kietais apdarai*, šakniniai*
U ta lai*.........................................................98 50

Kraala Skerdyn*. Apraszo ana balro atsitik ima 
kada I89S m. maskoliai užpuola aat bažay- 
ezio* mieatelvje Kražių, muša*, szaude ir pjo- 
w* nekalta* žmoni*. i*zzriow* altorių* Ir už- 
pecnt Tjo bažnyczis. Aiszkiaustai apraszo 
ta «i*a atsitikima................................. 15c

bizniai* U mistrnaturu ...15c

kaip toli yra

75c

L^rflKai tr Liatuvtal nuo 1228 iki lOOic. Parasse 
pagal lenkiszku* istoriku* Žemkalnis. 1*8- 
»i»ta "Tevyn**Mylėtoju Draugyste*".—Yr« 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susi via 
nyjlmolrto pasekme*. Czia niaukiai yra ap
raišyta lenku politika kaip ji* pasielgė su 
Jetuvo* kunlgaikssozials: Kelstuoziu. Vy- 
autu ir kitai*. Itz szio* knygele* skaityto- 

p* atšakiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

LJeturiu pratevlai Mažojoje Azijoj* nuo senove- 
iki jie pateko p> vaidila ponu. Parnase L>* 
tuvos Mylėtojau^. Knyga turlx=3 puslapiu* 
ir 4 dideles mapas. perodanoztas vieta*, kur 
renoveje gyveno lietuviu pratevlai Apraszo 
’letuviu padėjimą dar 80U metu priešu Kris
tau* gimimų...........................  5Oc

rlinosugi* Lietuvos Karalius. Istorlsskas pa- 
veikslas penktuose aktuose. Lenklszksi pa
rašu’ Julius Siovaoki, lietuviszkai verte 
Vincą* Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirto ypatingai teatro mylėtojams. S25o

Nsnjausl* Lletuwi*zka* Sapnlnyka*. surinkta* 
ir suredit. isz daugel siretlmlautiszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Peraiaskai 
Egiptiszka sapnlnyka.—su 310 alszklu abre 
sėliu,—su apraszymu planeta ir paslapcziu 
Kokias »enowe* žmones wartojo Inspejimui 
ateitos—Geriausei lazguldo wt*oklua 
sapnu* . ... . . .......... . . '... 5Oc
Apdarytas........................    OSc

_>Utype. apysaka Isz laiko terp*awi*zko* kare* 
Indijonu Auierikoa,. . ............................123c

fu iki Istorija spe Kantria Alana,kurl per n me
las waik*acziodama po *wleta. daugybe 
bedu ir wargu kantrel isaksntejo...COo

Pamokslai Iszmlntle* Ir Teisybe* iszguldiu-:j 
Gal*ocziu witu amžių. Czia yra parlipę 12b 
gražiu Juokingu ir Nzmintingu pasakaicziu 
Kas nori tureli grasiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu legnl nesiperka sziųkuiu- 
gela. o gardžiai pasijusk*, žm-nese ture* kų 
papasakoti ir ant kieka ieno užklausime mo- 
kės duoti, Iszmintlngų atsakymų.....BOc

Rankvedi* gromatų raszymni. Pamokinanti 
knvgeUt kaip raszytl gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmon)*: į gimine* 
draugu*, prvkėjus, ponu*, kunigu*, urėdnin
kus. Tr į patį carų. Teipgi meilingi laiszkai 
iaunikaiczių į mergina* ir merginų į jauni- 
Kaicziu* reikale susipažinimo ir ap*ive- 
dimo............    4<k

Robinsonas Kruzins. moraliszka ir žingedi apy 
saka, ps.zvesta jaunumenel................. 125c

Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatoe drauge au nioraliazku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
sze prof. Dras L. Huecbner. tiagalXIX vilkiu
ką laidų, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulde Dras J. Szliupas. 
Nu paveikslu ir biografija raszahaus. Yra tai 
mokslu gvildenantis ganiPia dalykus, kūrinos 
žmonės vadina Dievo siirėdvmu....< •! 50 

Gražiuose, drūtuose apdaruose . t'J OO 
Svieto pabaiga. Ku nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito uių knygelį lOc 
^enu Gadynių IsznyKe Grgt Sutvėrimai. Pagal 

Huteblnsonų: sutaisė Szeraas. JI apraszo 
seniausiiKgadyniu įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus am jos 
atsiradime. Szlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szullnius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius. nesugadintus, kut.us. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio šėmės. Tie atrasti 
šemeje kūnai yra sziandien užstatyti ivai 
riuo-e n.uzeJuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol am mirusio 
tverles kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksiincziai Isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo -prens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu seiue* at
sirado. Knyga turi 37) puslapiu stambaus 
drūto, ant g'raž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu mvairiu senu gadynių is-mykusiu *u- 
tverimu. Preke............................  R 1.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinejlm*t tikejimiszki 
moksliszkl ir draugijiszkai p^utiszkl. Antra 
laidaro priedu. 211 puslapiu...................5Oc.

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo a įsas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvu lu ir 
medžiu. Ttnkamituse geografija in pradine 
mokslain;............................................ >25c

Vanduo ant žemes, požeme ir virstu je žemes 
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugy*, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip lis persikeiesia 
in žara, kyla in virstu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsį, keieziasi 
in vandens ląstelių* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurio* buvo pakilų. 
Czia nukritę dideliu* darbu* veikia roie- 
ga* k'.Ttai* uždengia cielu* kaimus ir laidie

darbų kaip ir am virszau* žeme*...........AOc
Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvediszko Ne

ri* Graži apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
sūnūs apsirėdė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitu*, su turtingem* ap
sivedusiu]. Szita žpysakele užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszko* dorybe*........................................lOc

MALDAKNYGES.
Msžas Ankso Altorius.katahkiszka maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes komunijos mivziu. mi.zpara Ir 
daugybe kitu; misziu maldos su abrozehais: 
miszparai giedami lietuviszki ir loliniszkl 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapiai- 
mo ir tt. Yra S litanijos: psalmes St. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido: aktai, ražaaeoai 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
irtt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
Įsa visu lietuviszKu maldaknygių, daili, rai
ta, slidi popiera: stambus, aiszkus drukas 
Miera 31^x414 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanerios._____

No 1. Msž.m Aukro Alti-rius. prastai! drū
tais apdarais, auksintai! kraiztali.be ap 
kalimo...........................  SO<

No- 9. Mažas Akso Altoriui, prsstals,drū
tai! apdarai!, aukvntau kraizrala, ap
kaustytom! briaunom! pasidabruotomis 
btetelemia. su kabute .... ............ yf

No. S. Valas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlnksstais apdarais, apvalei* 
kasiais, auksinti krasstai. parastais

•1.125

No. 4- Maža* Aukso Altorius, franeurlsz- 
koe gluodmo* skurele* apdarais apv* 
teta kampai*, auksinta kvtetka,kryžfu ir 
kraaztai..............................................•1.50

tais eioaiaes kauleliais, su 3 medalike- . 
Uais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe. . 
aukšta ti krantai . ...................................91.50

D™“»MBdicai Dispensary palijus iszouduui
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydjti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
No- U Mažas Aukso Altoriai, balto* osllu- 

lioldo* apdarai. Užkilusio* kwietkos.ro 
Šauliu* kabute, auksinti krasztal...91-50

I>itaaltov. Komunai, dorelio*. 
Rlythai-

Jos nieko oerizikoojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus "State Medical Dis- 
pensary”. ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
gerinusias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminnvima 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
baltos ovllu 

ant wieno »zo- 
pvrln. vu dviem 
auksinti krnsi

....... |L'OO

Amžiaus galas Ponsko Piloto, knrs buvo su- 
džia Vieszpaties Jeraus..................  Se

\nima Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka.
karia skaitytojas atsidžiaugt negales ....TSc 

i pleką Dievo, pasaka .......................................... M*
Andersono paaazoa. P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knvgeleje.................................... 15c
Apie Jonu Tvardaucks gar*u burtlnyka 

ir jodarbus sykiu su apraszymats apie bar
ius. .... . . -'.v-

Dievaitis, apysaka szios gadynes. 1 ra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėja. •• •• ‘Si

Duonos ji'-szkotojah apysaka H. Senklevl- 
cziaus.............................. '.. ......................... Mc,

Du puikus apra.zymai apie nedorybe žydu Ir 
pikta auginimą vaiku ............................ SOc

7vwemmas Stepo Raudnosio, pasakos 15c 
Gyvenimas Genavaltea (G< uovefosi. Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka*, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėto. . . . . 50r

idėja ant meszlyno Apysaka musu dienu. 
Aukauja broliams lietuviams Muss.

Istorija gražios Magetonos
Istorija septynių Mokytoju * “
Juozupaa Konluszav-kls, arba Kankinimas

Uoljotu po valdžia maskoliaus
Juokinus! pasakojime- apie Szaltabuizius

ŪRAH VYRAI!!! YARICOCELE«F KRAUJO UŽNUODYJIMAS

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pr būva ant kožno trūkio 

' (treino) itlau' butu igxgydytais per pa- 
Įgarsėjusius .,|iecijalislus. Jie užtikrina 
tazgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
j j^-itie daktarai klaidos Jokios negali 
padaryti, nes ji<* vUka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i -

h o, E

nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbraszkinimo ir Įsi
klausymu idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalisiai gali at
rasi ie liga szlapume (mižaluore) per liri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priėsz iszlaviata 
aky sjiecijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in

_ Į "State Medical Dispensary”, ant piet- 
1Sc vakarinio kumpo State in Van Buren ui. 
son rar b įėjimas iierlMi Van Buren ui.

isz li«»luwiu ffywenirro 1S(
Kaukazo Bel*i8wis. L. Tolstojaus apysakėlė. io 
Kunigas, puiku* apraszymas Uz weuiwo 

ketuwiu. ....................................  30c
Kn A- Liuboa ProLauzki Rašytai. Ežioje kny? 

goję telpa U grašiu palaku, iMrazzytš 
kn. Burbo*, b u a’u šio kleboną uetuvi«z4 
ko* parapija Plymiuth. Pa., kurio* tai 
yra szitokio*: ‘-Tirnnszkiu Antinus’, 
••Szwie»ulr Drazybe ir įsiminti* žmo-

warto«", - Sesuo"/ - f* ievyne* meile ’, 
"Burtininką* isz Cucugvano ėu-trijo- ". 
"Sodžiau* elgetą ’. "W- Inio iszpažtuti* ', 
"Smertisant no»ie»‘‘...................   MJc

Keksztu Simas uktszka apysaka. Szl yra 
ne tik graži pasak* bet ir gera* pamoki- 
atma* pr.e ukiniukystes.................k...Wc

i,ietuwi*zko« Pasako*, nedega iietuwl«rkai ašy 
tologijai Surrek'a Dro.l. ■MaMVtMtaa'* 
Czia telpa 14 aeniausiu lieluaiazku mvtolu

ragana* tr raganius; Apie Deive*. Laima ii 
Laume*: Apie Dali; Apie Giltine: ApieSral- 
nųirizaltl; Apie weju*. Apie miliinut.Ape- 
žalczlu* ir smaku*; Apie ailktakiu* arl>a 
wilkaloku*. Yra tai juokingiausio* paša 
ko* girdėto* žuo seniausiu laiku m kure* įlar 
ir sziųdlen daugybe lietuviu tiki buk tai wlr 
buwus teisybe............................................|1.5ue

Maskoliai M12 metuose arba Jurgis Mllos- 
lawskis..................................................... 40c

Medėjo pasakojimas Szl knygele yra naudinga 
ki*K«ienam ant perskaitymo, ne* czia ap- 
raszo atsitikimu* wieno Medėjo su wi*okials 
žwerimis po svetimu* krasztu* *w>eto, Y 
tai akysra* ir pamokinantis apsakymas 
triuši* abroseliai*

Marku* ir Aurelioaa*. a pi raka itz pirmu am
žių kriksaczionyste* ................................ I

Mjrthai. Pasako* ir Legenda* Žema irsi u. su
rinkto* Ed. Vecken*tedl o, verte J. Sziių- 
pa* M. D. D. I. Yra tat akyviauaio* ir 
Juoklngiautlo* aenovissko* pasako* apie 
visokiu* stebuklu* ir prajovus apie dar
bu* geru ir piktu dievu, apie Laume*. 
Laime*. Raganių*. Vilkaloku* irtt.. ln 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szia-

lOo
30c

Nauja Biblija.
Pirmutine ant svieUuaa paveikslais BIBLIJA 

turinti 3K! puslapius.-379 paveikslus labroreliusl. 
dabar iasejo tas iki .pandos. Paveikslai persta to 
svarbiausius atsilikimus viso senojo Įstatymo 
pradedant nuo sutvėrimo svieto Iki laikui Itero-

gromatojė. arba per Moaey ordvr.

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

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikai- 
(žiotų ir niekur nežutu. tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

l»H A. G. FKEEDOM, 
(LIKTVVISZKA8 DAKTARAS j 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
{ moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
l labai pigios,
1 Orrvizi 111 S. Sharp St., H.lLTIMORK. MD

tyli. Preke..................................................... 50n
Pavergei* ir kaip gyvena Kynai (Chiaaii.

dvi laba: akyvo* pasagaite* ..................Ift
Paskutine, misz-'o*. <t*z lenkiszkol. Pasaka 

i-z atsilikimo miuyszku k lioaztoriuje . . IO 
Psjuuinkime vyrai žemį. Labai graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Mendeli* Didralvi* Dvi 

gražio* pasakėlė* Mk
Pluuksno* abrorelial. Szeszto* naujo*,lab*i 

gražio* pasako*....................................20r
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimlmetyje labai graži pasaka......... 75
Pamokslai Gražiu Žmonių.. par*«iyti kn.

Totoriaus (Tatare*I. Yra gražio* ir ia- 
tjai pamoklnanczioa pasako* ., Mk

Pannazona*arba baisumas Dievo rūstybe*. Va 
rasze 61 ventmiki*.Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lietuviszku parūpi 
iu............................................................... 10c

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

Nedorybe Rymo Cieeonau*. istorija Isz laiko 
ponavojlmo Nerono .....

Negirdėtas daiktas ir garo* rodo* musu mo
terėlėms

Egle ialcziu karaliene ir iszgnovima*' Kau
no pili** t3B2 m., du pulkus dramai-para- 
szvti Aleksandro Gužuczlo

Genu beda. Graži pasaka isz szlandlenlnlo 
Lietuviu padėjimo............................

C y ve n ima* Klemenso Marijos Hofbrauero. 
su trumpu apsakymu apie pargabenimų 
Dr-te* Atplrkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va

dinamu*. versta, ant lietuvlszko Kn.

20c

10c

Išrankiai szventos Inkvtzieljo*. vartoti VI ir 
VII szlmtmeczluoae dėl praplatinimo ka
taliką tikėjimo ant žeme* Psraizs Mac 
Donald Labai akyva knygute.........

isz ko kyla m*lai ir vlaokio* >krtand<>* žmo
nijoje. Parašte kn. Dembski*. Szl Sai
ga paduoda svarblausia* i*ztrauka* Isz 
•zveato* Biblijos, kuri** perskaito supra 
*it. ka* yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ta žmonėm* skaityt ...............

Isz kur akmenys ant, musu lauku atsirado?
Geolioglszkas Lietuvos Isz t y tioejima*.
naudinga moksliszka knygele.................... lOo

istorija Europos su mapom* 2Vs
istorija gražio* Katruko* “ “ lOts
Istorija isz talko Francuzu waino* atoltlka-

sio* Afrikoje ..... SOn 
Istorija arba apsakymas apie Lietu«o* praei

ga. Parasze Zanawyk*«. 40c
tszganlma* srargdlento. Kais-.* pamos i-

nanti kaip pagerint savo gyurenima 25c 
intekme Socljalistiszku **nlygu ant wi*u kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint uvo buwi..............15c

K* darytle. kad būtame ssreiki ir ilgai gy-
areatumem...........................................  10c

Kankles, lietuwl*iko* dainos su natomis,
sutaisyto* ant 4 balsu d*l *vra vali* 1. 90c 

Kankles, lletuviszkos dainos 4 balsams vy- 
riszkiems sutaikyto*: parūpino Dr. V.
Kudirka. II dali*............................................  3Oo

Keli žodžiai apie Auginimą, paraszytl J. 8. 
Kuokszczto. Labai naudinga knygele

8h vintą 150 padekavoniu gauta 
laike 2 mene.iu nuo iszgydintu 

vyru.
Daug žmonių serga ant poliucijos,kuri 

pasirodo laike miego ir prie nusiszlapini
mo, ir jeigu isz to neiszgydis, ji ne ap
leis žmogau* kankinusi. Žmones turin- 
ri ta liga kenezia nemiega, galvos skau
dėjimą, pilvo užkietėjimą arba nežleb- 
cziojima.nervlszkuma. viduriu ir nugaros 
skaudejima ir apsilpnejima liliszku kū
no daliu. Jeigu tokiuose atsitikimuose 
reikalauji pageltos, nesiusk pinigu.' bet 
raszyk pas mane indedamas marke.o asz 
atsiusiu tau aprnszima isz kurio tikrai isz- 
sigydisi. Adresuok:

JOHN WASEL,
Box 657, IronMountain Mich.

ApgarsinlnuM.
Apeimialyk ir sakyk kad mano teisy

be. Asą kiekvienam prisiusiu plunksna, 
kurioe vidurį atramentu pripylęs galėsi 
rausyti visa meneei.o kad iszaibaigs vėl 
pripilkietyrasuvarstoma, pagabi nesziot s 
keszeniuje.Preke 50c., oasx dar pridėsiu 
12 gatunku gromatoms papieru ir 12 
kopertu su drukuotu tavo adresu ir ka 
talioga visu savo ta voru. Siusk 50c. ir
adresuok: J. Barono s,
1002 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

Tu gali, ir busi iszaydytas! 
Specijiilistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones, 
” kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedunesius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje siszko nusilpnėjimo. 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintiu- 
gumo persižaginio senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsekaiicziai 
gydytu Ilgu, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūrumo. nemi
gos, flziszko ir protiszko nusilpneįimo, I 
vvaigiHio. prastojimo energijos ir už-ili-1 
kejimo, uuliudimo, baimes, nesmagiu Į 
sapnu ir kitu tam pauaaziu symptomu. 
Tokioms timiuiam* rodos1.

‘ w - organuose).
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in savo pasekmėse. Liga U gali paeiti nuo gimdytoju “J.1!-
lirinejimus. Yra gana aakytie, jog ap-, “«(£•’ ir^J* nim\ ^nari^^^yma'plemiu ant veido h ku.“’
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki-J mažu ^„lu’iu airi burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles. aUiradima guzelm, 
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- puo|lnla niauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu tori saito- 

Jeigu eaate suka jtius, arba tam panasziu* symptomus, tai pasi rod avy k su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes-yra be pamato, tai jums tgr pra- 
nesz ant svk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu. ■ 14"

szito bai«niis pa.ljj'mo. tada eik in spe- 
cijniistu ofisą. J . 'iims iszaitzkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
neiiusiktebei.il jog jie isz.gyde virsz 850 ii* 
gtt paskutiniuose 18 menesiu. Skaus- ■ v.v * .

!, mai atsistoja ant syk; smarve ir uždegi-; Asz likan iszfiydYtū.
■iu ma* bematant pranyksta; kraujas, susi- i L»tž u

rinkes padidintore gyslore isz.isk.rsto pasirOdaVyjlU “State Medl-
cal Dispensaryj”.

, - . Chicago, Balandžio 17, 1900.
sveikntal, tvirtumui, puiki bei ir vy- ,, r, _ . .,
nszkumni. Mano Brangus Gydytojai!

yuvrnai T . . «... . . . _ Turėdamas paslaptinga liga daugiau
nauji ir I eiSOariSZkaS Užtlkrinirrias DUS kaipo menesius, asz perleidau daugybe 

........... ‘ ” gydytoju ir suvartojau visokiu patentno- 
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime imdavę mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuria kaipo specijalisiai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesi, szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

Tokiems ligoniams rodo*! jog visi žmo ir jo* atgauna savo normaliszka tvirtu-Į 
jumtUis ir minavimus. Liga, jeigu per , |<vidi,la. Visi ženklai I.gos ir silp- 
ilgai- užvilkta, priartina toprotvslc ir 1 . , ,
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas "‘""o pranyksta idant padaryti vieta 
l«er kita dnktara ir ne likai užgydytu. —. ....................... ..
tai dėlto, jog b'ivai gydomu pagal sena* 
ir neaisaknnczias metodu*. Gydymai 
•State M< dical Dispensary” yra i / ’ 
dideli h i akyriasi nuo metodu vortojamu • 
3t) melu Htgal. Szitie specijalisiai gaili 
iszgvdyti jus su electro-chemiszku gy-< 
dymu it užtikrina iszgydyma. Viskn 
užlaiko didžiausioj paslapty !. Szitie spe- 
Cijalistni turi .rimtus geros valios |>ade- 
kavonių nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo. nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne svki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Ya*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 gatviniu 
daktaru Štate Medical Dispensary. N e 
kentek n u o 1 a t a i. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus.*jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta

duotas kiekvienoj ligoj, priim
toj ant gydymo.

C3»* Preke* yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalisUms 

i)tspKN8ABTJ 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 vyru ligos yra 
gydomos.

8.

J. C.

State of Illinois 1
County of Cook j *”

Ašį, Jurgis Steriin, “Notary Public”, 
orionai liudyju, kad medikaliszkas supę 
n n teridenta* ‘Štate Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu
dysimas yra tikras, ir kad originalas to 
puliudyjimo yra duodamas ‘State M e-

dieki Dispensary” ant peržiurejlmo pu-T 
blikai. ' - V L :

Pasiraszyta ir prisiekdintas priesz ma 
ne, szia 18 diena Geguiid, 1901.

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Steriin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai: po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

i iki i*zay 
■* dyntui.

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

> RODĄ DYKAI!!

“Lietuvos” ngontai
1436 Adams St.

MASS.
157 4 th St.

Dominsitis, 

So. BOSTON, 
Nikod. Gandrelis.

NEW YORK.____ .
Jonas N u jok ss. 334 E. 55-1 h st.

NEĮTARK, N. J.
V. Ambrszeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y.
StanislovrM Rinkeuriczius. 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 
K. Balcziunas,

112 Grand st. 
234 Graud st.

SHENANDOAH. PA 
Andrius Maczis. 133 8. Main st.

MT. CARMEL. PA.
Petras Bieliauskas, 251 S. Beech st.

WATERBURY, OONN.
Jonas Tareila. 677 Riverside st.

WESTVILLE. 1LL.
V. 8. Kreivėnas.

DETROIT, MICH
M Mockus,

BALTIMORE. M D.
U Gavrlts, 2018 N. VVashington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002'8. 2od Street.
M. A. Irnotas, 1124 a Front Bu

Daigiai kaip 
y 30 metas Isimcgiitas! 

Dr. RICHTERO 
irisam svietui žinomu 1 

“ANKER ” antaninis)

PAIN EKPELLER.
RNumaiizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudėjimo Ir tl.

ir visokiu Rheumetissku \ 
skaudėjimą.

sptiekorias urbs j
F. AL Rkhter & Co.

215 Pesui Street, 
New York.

• Armonikų pigiujr brangiu, laikro- 
u , lenciūgėliu, žiedu ir szimtus 
kiu < 8)11 L• galite iszsirinkti ir

lelpscb S Co

parsitrauk 
jeigu

m u-
llllMMsi1 lietu- 
llltipi KĮRI ' i - z K.' 1 ka-

t a 1 i i >ga. k u - 
HnEįįįS r i p r i s i n 11 - 
gS DMM < z i a 111»• k<>-

z 11 a 111 < - -
5SSgfl| kai ant pa- 

praszyrno.
U Centre St., Chicago, III

Sace. to Ketpsch, Norrlko & Co.

Keletas žodžiu in silp
nus ir seruniirzius vyrna, 
reiknlhiijanczins dakta- 
riNzkos pagelbos.

Girdėdama* diena nuo 
\ dienos jog yra daug lie- 
\ tuviu, kurie jieszkodami

■ Į tikros daktariszkos pa- 
^ Igelbos.tankiai papuola in 

^^Irankas lokiu daktaru.ku- 
/ rie visai neiszmano apie 

gydymą vyriszku ligų.
tokiu budu neaptu- 

ri jokios naudos. Asz 
būdamas specijalistu vyriszku lig'i.paai- 
ryžiau praneszu lietuviams, kur galima 
rastie tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 
tariszka pagelba.

Asz gydydamas ir tyrinėdamas vyrisz- 
kas ligas su virsz. per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakanezia praktika, bet pasi
sekė man iszrasli gyduoles, su kuriom 
tukslanczius vyru iszgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tv<rluma ir , links
mumą.

Mano ofisas yra inrengtas suvirai 20
- malu, turiu naujausio iszradimo instru

mentus darymui egzaminu, elektriszkas 
I gydymui maszinas. ir X ra y tnaszina, su 
kuria galiu permatyti visa žmogaus kuna 
ir surasti užsiseuejusias ir pasislėpusias 
ligas. Asz gydau elektriką irgyduolem. 
Mano gydymas yra naujausias, geriau
sias, teisingiausias ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tiesdarisrka užtikrinimą, o 
ieigu neiszgydau. sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kol n am prieinamos ir 
kožnas gali būt sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokie daktaras nesusilygins su manim 
gydyme vyriszku ligų; nes asz savo gy- 
duolesirbuda gydymolaikau paslaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuo
dysima, usisenejusias paslaptinga* ligas 
ir ilgas paeinaneziss nuo žagimo^j save 
per iszdykutna. Jeigu turi svaigimą ir. 
skaudejima galvos, skaudėj ima po kru
tinę. sąnariu, nugaros, kryžiaus, sunku
ma ant krutinės, nepaprasta szirdies 
plakimą, užymn ausyse ir galvoje, dre
bėjimą ir vaikszcziojima kraujo, pame- 
linavusius poakius, puczkucsius (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltonas plemas 
ar ronas ant jeib kokios dalies kuno.pu- 
vima gerkles, užkietejima viduriu.bjau
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, indubusias akta, jeigu trotyji sėkla 
naktyje ar prie nusiszlapinimo, jeigu 
negali miegotie ar valgyti, jeigu esi nuo
lat*! nuvargęs ir pailstantis. baugus, ge- 
dingas.nusimines, greitai užpykstantis, 
jeigu lytiszkoe dalis yra silpnos teip jog 
negali atlikti vyro prideryseziu, jeigu 
esi užkrėstas kokia liga, tai ateik pu ma
ne in mano ofisą, o ssr. duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. Sų guodone,

DB. B. M. ROSS,
175 So. Clark St.. kerte Monroe. Chi- 

cago,III. Ofisu atidarytu kasdien nuo 
9 iki 4. Panedelio. seredos. petnyczios 
ir subatoe vakarais nuo 7 iki 8:30, neda
lioms nuo 10 iki I.

Lietuviszka Akuazerka.;
Praneszu moterims, kurios esate sun

kiose dienose, jog aszjietuvs, estu diplo
muota ak uszerka, pasekmingai atlieku 
szl darba ir rūpestingai apžiurtu teip mo
teris, kaip ir naujai užgimusius kūdikius. 
Teipgi pas mane galite gaut gyduolių 
nuo visokiu moteriszku Ilgu nesu kreip
ties pas sveti m tau ten. Paimki t savo tau
tiete. kuri geriaus jus apžiuręs užlenkęs 
ar kitokee. Su guodoue,

B. M. KLIORIENE, 
05O-33rdStM -Chlcago, III.

TIE VYRAI ly turku dallu^turi skaudeltma 
nugare* Ir krvtiaus. svaigimą gaivia, skaudejlma 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puczkuczia*

PEOPLE I PRIVATE BISFENSARY
SOS Wnbnnb Aroniie. Cbtango, TU.

“Lietuvos" Keli.-tuianti agentai 
Jurgis Kazakevriczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Uahkuria,
Antanaa Kosciuszka.

Kur azte vyrai atsilankys, lietuviai 
rtli pas j utis užsirasiyti “Lietuvj” 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už t| paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Libtuvos IszLKirruvB.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Taiiitstai Laikrodėlio? 1 
Jeigu teip. Ui pirk pas Juozą Mvtuti, o Į 
nesigailėsi: ne* gausi piginu, kaip kitur. ’ 
Apart to. Matutis turi didele krautuve t 
žiedu,lenciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu msgiszku datk-1 
tu. Teipgi visokios intnlpo* isloriszku Į 
knygų, maldaknygių, tnonu knygų, pui-1 
kid gromatoms popierių su puikiomis Į 
kvietkomis ir navineziavonemis, abrozu | 
ir abrozeliu. Kai ka norit isz augsž-. 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
esi u apraszy m u ame viską. Adtesas.

Joeeob MatiitU-
112 Grandei. Brooklyn, N. Y.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoms tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdieba:-' 
Karūnas, Ataerikouiszkas 
Weliawas, Szarpas, Juos
tas, K u kardai. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.
darbas butu prideraneriai atliktas i 
lietu wai tiri,

T. ANDR
115 W. Division St*

r tuom susrelpt

USZEWI

‘ Guodotiniems Kunigams isrdir’ 
>ba: Kapas, Arnotas. Dalmati- 
kus, Albas. Stalas ir vrisus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at- 

1 lieka artistiszkai in laika.
! Norėdamos gubdotinoc Dr-tas, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 
savo tautelę, paveskite ji tikrai

cz & co.
_________Chicago, III.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10

3P 8. Moroam St., CHICA JO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcsiu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visoe gyduoles 
amerikonisskos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir lt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. 8. 
Palmer, Dr. VVilliamson.

Dr. M. Kassakovski, 3313 S. Halstedjst. 
Telephone Yards: 70#.

Auiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia įdėti marke uždu centu.

Tklkfonas Yardb 709.

Vienatine LietuvlNska Aptieks 
Chicaffoje!

— Atkreipiame lietuvir atydf ant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekoze randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszk} rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereiks lr.u|a.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi- 
aokiij lietuviszka Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų grotna-1 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes ' CbUDbCF Of COUHDCFCt Bld£. ROOID 709. 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali- j g. E. Oorner LaSalle A VVashington su.

M AR J A DOVY! ATT
Kauno gub. Saaulhi pa*ieto.

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

Teleiunu: Canal 78.
Telefonu galime tai kiekaįianoa

ma atlikti liėluvišzkoje kalboje.
A pl iekos adresas:

167 W. 18th st., kertė Union, prie pat 
balny ežios Apvaizdos Dievo parapijos.

F.PBradchulis
Attorney and CooBselor it Law.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagos .
io Scranton, Pa. po ur,

Rt.Penn. tie., Scrinton, Pi.

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. IH-thKt., ( hieago, 111.

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

CHICAGO, ILK
Telephone Main 3642.

W lėni n telis lietuvy* advokatas, baigęs 
moksl| jurisprudencijosczion Amerikoj. 
VVeda prowa* kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Kės. 168 W. 18th Cor. Union St. 

Telephooe Canal 484.

Gydo visokias ligas be skyriaus Ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptyje. LSI lai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktartsskos parelboe. tegul

savo prigimtoje kalboje gali sussaeketi ir gauti

Lietuviai, norinti*)!, gauti .pagal 
malas i*z kitu miestu, tegul p U na f .

71 N. 7-th St.. ~llrooklyn, N. V.

LietttYisžkaTSalinnas.!
"Goriausi gerytnri, inportuoti*ciga rai i r 
•fcįee Lunch" kasdien. W

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna itzyyžyma.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia-Lietuvisaka Sa
le de) mitingu, veaeliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras SrJakis. 
3321 Auburn Are. CHICAGO.

II
3 -

AR SLENKA 
AR NORI KAD 
KOSGALVOS U

Kurie nori iszsirydyti ir prassalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeisrke 
Pro f. ir Dr. BRUNDZOS, o su kerte ra 
da tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą Irky- 
geniuką Užsilaikyme ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn, U. 8 Ai

PLAUKAI? 
[) ANT PL1- 
U^-ELTU

AR SLENKA PLAUKAI
I rRUliaaiur , kur iszczystis £xlra

»®“ Pleiskanų (bluzgaau), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszpoolusiu ataugins nau- 

jus, dailiu^ tankius ir minksztns 
plaukus. Užtikriname jog atnesz

F.G.Masionis.
Studentas antram kurse Jurispruden

cijos Lake Foresl Universiteto
provM visuose žemesniuose suduoee ga,a 
pasekmingai. Offisas:

151 W. 18-th St., Chicago, Iii.

(»-9)

WISKAS UŽ $1.00
|Z a ODAC labai bjauriai Issrodo ant ranka 
nRnr UO|r pagadina )u dailumą. Atsiusk 
Be o rausi gyduole ,u kuria jas vlaltzkai su- 
gydysi trumpa m laike ir neliks jokio kenkia.
OĮL, ui baksuka medego* kurt Iszimn ko- 
fc«3V im verslaus lai visokias rdemla* les dra
panų ir visokiu drabužiu. Koanam reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moteris persimaino ln vyra Ir vėl ateimalma 
Tu pats Ir tavo draugai prisiklaz* kiūrės o ne 
supras kaip tas pasidaro. Kodnaa pamatęs ne 
ataidi vija ir lauko galva kaip tas persimaino. 
Kur tik kas pasisuka au saitu paveikslu, tai 
kruvoa apstoja Ir vienas per kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas 82. bet kainam nusiusią 
po viena ant sampelto ui 25c.

MAISZA JUOKU nykslan- iia Giliuke 
Atidarai skociiulluke, parodai visiem jog yra 
boliuke. uždarai, aGdarųl o hollukes jau nėra. 
Gali ja atrasite kito kiaaenlujn arba kur tik 
aoei. Taipgi Knžnam gali duotis ln rankas dėl 
peržlarejimo, vtattek nesuseks. Labai lengva 
nuveikite. Preke su Blukiu pamokinimu fcc.

J. HMALLWOOD1 • 
1297 t. SpaaMing Av. Chicafo, Iii.

silpna atminti, dvasisska nusilpimą, lytuzka* 
■llpaybea, sztelvuma. sutinimą. veži. blyksile rusi m<-tt«sr4rn Irmntavisna i, sa it_r__

S“U” ,>0ok* •»•*<» )•» beveik vt- 
” vart6)MK» «■ visietn žinomos 

u .ta.1; Kyduole* "Ąnimatos“ re pilou 
“ ™k,u aprasrymu kaip ja vartotie ir ka

Prasi alinu 1 
■oklos sutini

Lrtlssku diUiu lieas
Iszgyrtau per kaistu kianti, kranjc i 

nuodyjlmu*. odos li*a». wm»n, l«-Btma. t* 
da* Berkh’J Ir bamoj. noayj. akyse Ir ausi 
netekimą vyriškumo. Įvesiu nusilpnėjimą ū 
■ydaa kuopaasksniagtaaatai ir Švara 
ItsajU *11 na isilySynia Cur 
nisakos ligos yra mano aoaci Įlankomis. GrraMtabrm nerst-’^ \ 
duena* taas<Ma*inavlma* Ifeoato Ir ]o tau d«mas— tai ves n.... -

DR. LANDĖS
KzpitoUni* spėriausias.

NEW YORK.
Valandos: nno S ryto Iki 8 va

. - v.. ...... lunu pnurtura
Lnbanon Bnltavn. Post Grnduate Unlverslty 
HonpitaL Dtroktorins Mndtalntosko Instituto.

rim. iatni ar klausdami rodos už- 
>ky adresai 
animator8305 Aubnru Av. Chicmao. IU.

CIGARAI

BUSI SVEIKAS
SSSSNBS^BBSSSSSSSES fcta")0 
nuodyjima, niežus, paslaptingas ir limps*' 
criu ligas, lytiszku dzliu ir kūno silpatta’ė’ 
trotyjim* sekios susis*(mat us ir prie nnsis-'ls- 
pininso, skaudejima nugsuns ir kryžiaus. *»■- 
kum* ant krutinės, dusuly, skaudejitpa p» 
krutinę, neramu kraujau svaigini* galvos, 
peczkus ant burnos, ligas juieinaniczias nu* 
žagi mosi save ir kitokiu įsrdykumu,. Duodam 
teisingiause rodą, geriauses gyduoles ir *«•" 
kaneriausi daktariszka daliu re jima už $3.00 
ant menesio. Gydom teip pigiai idant pat »')■

Isz geriausio Havana ir Sumatra taba
ko. "mild” ir "medium". kvepenti, pui
kiai rukori. Teip geru cigaru kaip mu- 
su Indirbimo niekur kitur negalima 

nuo saviaakiu. Ant pa- 
re,kB,BV'n,° siuucziame i visus 4- 
menkoa miestus savo kasatais

Adresas:

NAUJOKAS CIGAR C0.
334 E.M-th,8t. New York,N.Y.

mingiantaa* badas gydymo. Raszyk szendiea.

Sutari iBstttiti if ElKtriciti UediciM
•14«aO R.Ctarh St. Chlcago. IH-

HILLF8 FOTOGRAFAS, 
sasa & ham su

*2.00

kraiztali.be
kwietkos.ro
neiiusiktebei.il
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