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Politiszkos žinios.

atsiti- 
Penn- 
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' —o—
Amerika.

Vite dar svarbiausiu 
kimu Amerikoj yra 
sylvanijos kalnakasių
kai,kurių pasekmes atjauezia 
juo toliau, juos labiau visa 
tauta, net pats randas. Visi 
bandymai valdžių lygiai cen
trai iszkų, taigi prezidento ir 
jo ministerių, kaip ir szteto 
virszininkų, ne iszduoda įtė 
jokių vaisių. Penns^įvanį- 
joa gubernatorius Ston£ turi 
pakaktinai tiesi) ant suvaldy
mo anglių kastynių savinin
kų, tik jis nesinaudoja isz 
tiesų priesz kapitalistu^ 
Vietoj būti taikintojų nesu- 
tinkanezių pusių, jis, teip 
kaip kastynių savininkai rei
kalavo, į sztraikų apimtus 
apskriezius sutraukė visą 
szteto miliciją, taigi isz viso 
10000 kareivių ir iszleido 
atsiliepimą, mesdamas viso
kius nebūtus apkaltinimus 
apt darbininkų ir persergė
damas, kad kareiviai pada
rys galą iszsivieszpatavusiai 
anarchijai. Ir kareiviai vie
nog ne gali nieko padaryti, 
kadangi darbininkai užsilai
ko ramiai, ne duoda progos 

/ įsikiszti kareiviams ir karei
viai sziuom kartu pasirodo 
žmoniszkesniais negu pirmu
tiniai. Dabar kareiviai ne 
erzina darbininkų be reikalo. 
Kareiviai ne daug turi todėl 
darbo,kadangi nesiranda dau
giau seabsų, norinezių dirbti, 
negu buvo pirma. Kastynių 
savininkai stengėsi visiems 
įkalbėti, buk sztraikus pa
gimdė tik keli neramus agi: 
tatoriai, o buk visi jaunes; 
niejie darbininkai nori eiti 
dirbti; sztraikuoja tik .todėl, 
kad nėra kam juos apginti. 
Kad tai yra melas, visi pa
matė, kada į sztraikų apim
tus krasztus gubernatorius at
siuntė visą szteto miliciją, 
kurios pakanka ant apgyni
mo norinezių dirbti darbinin
kų, o vienog skaitlius seab- 
sų ne pasididino. Nors kas
tynių savininkai stato visas 
pajiegas, kad tik galėtų pra
dėti darbus kastynėse, bet to 
padaryti ne gali dėl Mokos 
darbininkų. Tas aiszkiai
rodo, kad darbininkų pusėje trauks, 
yra didesnė vienybė, negu 
norėtų besistengianti viso
kiais budais tą vienybę isz- 
ardyti kapitalistai. Antgaly 
gal vienybė darbininkų pri
vers ir 
kastynių 
natorių 
isz szteto
mo nenuolankių kapitalistų 
iszpildyti teisingus darbinin- 

-- kų reikalavimus; jeigu jis to 
ir ne norėtų dąryti,privers jį 
dėl sztraikų kenezianti krasz
to gyventojai. Didesnės dą- 
lies Amerikos gyventojų pri
tarimas • ir sziądien 
yra darbininkų pusėj; kasty
nių savininkams pritaria 
vien toki jau mažai turinti 
doros ir gėdos kapitalistai.

New Yorko szteto guber
natorius,doresnis už pennsyl- 
vaniszkį, p’akvietė pas savę 
vieną isz svarbesnių kastynių 
užveizėtoją, Baerą, užmany
damas jam, ant užbaigimo 
sztraiko, pakelti darbininkų 
algas nors ant 5c. nuo tonos. 
Baer vienog ant to asztriai 
atkirto, kad ne reikalauja 
rodos politikierių. Tokiu 
atsakymu, žinoma, skandžiai 
užgavo gubernatorių. Jis 
Baerą pamokino, jog yr& ne 
politikierius, tik reprezen
tantas 7 milijonų rinkėjų ir 
jo pareiga daboti tvarką ir 
ant įvedimo jos jis apvers visą 
savo galybę. Baer suprato,
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kad su savo sziurksztumu per 
toli nužengė, perpraszė gu
bernatorių, bet jo užmanymą 
atmetė.

Dabar, ant užmanymo gar
saus Morgano, prezidentas 
Roosevelt vėl nori suszaukti 
ant tarybų kastynių savinin
kus.^, Ar naujas susivažiavi
mas iszduos geresnius vaisius 
negu pirmutinis, neužilgio 
pamatysime. Sztraikki priesz 
užstojimą žiemos turi kaip 
nors pasibaigti. 75 milijonai 
žmonių ne gali pasilikti ant 
žiemos be kuro. Jeigu kas
tynių savininkai ne sutiks 
aut rando užmanymo ir da
bar, jis turės jieszkoti kelių, 
kaip juos privesti nuolankes
niais pastoti.

Ant Filipinų salų teiposgi 
daug darbo turi ameri
konai su pasikėlėliais, kurie 
ant salos Mindanao labiau 
subruzdo. Atsirado pasi
kėlėliai vėl ant salos Leyte, 
net ant salos Lnzon, kurią 
laikė jau už su visu suvaldy
tą. Pereitą sanvaitę pipvin- 
cijoj Cavite amerikonai turė
jo kelis gana smarkius susi
rėmimus; aroerikoniszkas sa
lų gubernatorius pasikėlė- 
lius ant salos Leyte ir Luzon 
vadina plėszikais,bet isztikro 
jie turbut yra tik pasikėlė
liais, besiprieszinancziais ne
geistiniems ponams. Taigi 
reikia manyti, kad tūluose 
Filipinų salų apskrieziuose 
pasikėlimas gyventojų priesz 
amerikonus isz naujo užgimė. 
Ant salos Mindanao pasikė
limas dabar užkilo, kadangi 
amerikonai, kol sala Luzon 
ir kitos svarbesnės ne buvo 
suvaldytos, ežia nesiskubino. 
Cziabuviai sumuszti prie jū
rių pakranezių, pasitraukė į 
kraszto vidurius, kur turi už 
padėtojus: nę sveiką orą ir 
nepereinamus kelius ir klam
pynes.

Prancūzijos valdybos be 
karės pietinėj Arijoj pasididi
no- Per padarytą su Sija- 
mu sutarimą Prancūzijai pa
teko dvi gana turtingos pro
vincijos; apart to, Prancūzija 
iszderėjo nuo Sijamo pasiža
dėjimą, kad visoj upės Me- 
kongo klonyj ne nė jo
kių koncesijų ant dirbimoge 
ležinkelių, aut rengimo kas- 
tynių ir kitokių nė jokiai sve
timai kompanijai arba pavie- 
nioms ypatoms be Prancūzi
jos pritarimo.

Anglijos randas iszsiuntė 
į Indijas } pergalėtoją būrų, 
lordą Kitchenerą. Dabar ant 
pavasario ‘rengiasi atszaukti 
isz Indijų dabartinį vice ka
ralių,© jo vietoj paskirti gar
sų Milnerą, tikrą priežastį 
karės pietinėj Afrikoj. Jei
gu Milner ir Indijose elgsis 
teip kaip Afrikoj, tai gali 
pagimdyti karę terp Masko- 
lijos ir Anglijos. Ar tokia 
karė iszeis Anglijai ant nau
dos, pirm‘laiko ne galima į- 
spėti. Karė tokia neiszven- 
giama, ateitėj ji turi užgimti; 
nežinia vien, ar Anglija da
bar ant tokios karės turi pa
kaktinai pajiegų. Maskoli
ja gerai numano, kad tokia 
karė neiszvengiama, todėl be 
abejonės ji pasinaudos kad 
ir isz mažos priežasties ant 
jos pradėjimo, kol Anglijos 
pajiegos dar prideraneziai 
nesudTutintos. Ant pavasa
rio todėl galima laukti di
desnių nesutikimų terp An
glijos ir Maskolijos Azijoj, 
kur gali ir karė užgimti, jei
gu tik Anglijai ne pasiseks 
surasti galingų padėtojų, to
kių, kurie galėtų Maskolijos 
godumą sumažinti. Anglija 
žino, kad karė su Maskolija 
butų pavojingesnė negu su 
būrais, todėl be padėtojų jos 
ne pradės, bet Maskolija gali 
karę pradėti.

gauti Angliją; juos už tokį 
iszsitarimą isz Vokietijos ga
lėtų iszvyti; užtai priimanti 
būrų vadovus vokiecziai ga
lės kalbėti drąsiau, kadangi 
jų ciecorius Vilhelmas nega
lės isz Vokietijos iszvyti.

Balkanų pussalls.
Turkijoj po senovei trau

kiasi visokiose jos dalyse 
maisztai. Smarkiausi jie yra 
Albanijoj ir Macedonijoj. 
Turkija suszaukė po ginklu 
40000 rezervos kareivių, bet 
kad maisztų užimti dideli 
plotai, tai ant jų reiks ' isz- 
skirstyti suszauktus po gin
klu kareivius. Nors jų yra 
ir daugiau negu maisztinin* 
kų, bet iszskirstyti ant dide
lių plotų: jie pasirodys per 
silpni ant suvaldymo maisz- 
tininkų.

Londono laikraazcziai pra- 
nesza, buk Maskolija užmez
gė tarybas su su 1 ta no randu, 
nuo kurio stengiasi iszderėti 
sykį ant visados daleidimą 
perplaukinėti per Dardane- 
lių jūrių siaurumą maskolisz- 
kiems kariszkiems laivams. 
Jeigu Turkija duotų tokį da
leidimą, sulaužytų ji Pary
žiaus traktatą, pagal kurį už
drausta kariszkiems laivams 
iszplaukti už Juodųjų jūrių 
per Barnelius arba per juos 
plaukti į Juodąsias jūres. 
Turkijai pavesta sargyba 
Dardanelių.ojeigu ji to ne pil
dys, tai tą gali paimti kita

niaus jubileriaus Pupko, esam
osios ant parodos, prapuolė dei
mantų už 3000 rubl., apie kę 
Pupko praneszė parodos užvaiz
dai, bet to j ė pi laikė pariskundimę 
jubileriaus už melagingą. Tuom 
tarpu policija p įskui sugriebė 
vienę isz parodos sargų, kuris 
stengėsi parduoti vieny deimantę.’ 
Padarė kratę to sargo namuose ir 
pastogėj rado visus pavogtus dei
mantus, truko tik vieno, verto 
120 rubl., kurį neteisingas sar
gas spėju parduoti už 75 rubl. 
Pupko apskundė į sudę parode b 
komitetę, reikalaudamas atlygi 
nimo.

24 d. lugeėjo likosi uždaryta 
Vilniuje parengta šįmet visos 
Lietuvos Žsmdarbyslės paro
da.

Akczyžios užveizda nusprendė 
degtinės pardavinycziose ant kai
mų laikyti ant pardavimo cukrų 
ir arbaię ir tuos tavorus jardivi- 
nėti žmonėms. Mat maskoliszlcas 
ra n d» 8 mi šlyja daryti konkuren
cija prekėj ms. Tas, norą prekė 
jams ir vodiugsa, bet žm< nėma 
galės iazeiti ant naudos, kadangi 
prekėjai, dėl rando konkurenci
jos, ne galės pagal savo norę kel
ti bent prekes arbatos ir cuk
raus.

Daugelis ypatų, kurios atsiun
tė aut Vilniaus parodos visokius 
daiktus, ne užganėdinti isz su
teiktų dovanų. Kunįg«s Ambro- 
zev ežia atsisakė priimti kokias 
nors dovanas, apie tai pskab no 
net pagarsinimę ties savo ant pa
rodom atgabentais daikta s. Toki 
jau pagarsinimai apie atsisakymę 
nuo dovanų buvo teiposgi paka
binti saunų dalyj. Parodos ko-

k* ant pašaro.Ant žemesnių dir
vų ir bulvės supuvo. Kadangi 
šitose aplinkinėse ir pernai buvo 
neužderėjimas, tai ypacz ūkinin
kai pajus skaudžiai pasekmes 
sziųmetinių lytų.

Isz Minsko.
Minsko temdai byttėe Draugys

tė parengė speciališkę Komisiję 
iaztirimui geriausio budo pakėli 
mo ūkininkų žemdarbystės. Ant 
rodos minėtos Komisijos, kiekvie 
nua Minsko Žemdarbystės Drau 
gy.tės sąnarys privalo savo apgy
ventame krestte sutverti žemdar- 
bystts draugystę, kuri užsiims 
pirkimu mašinų, sėklų, mA-zlų 
ant vi-ų sąnarių reikalų; pardavi
nės žemdarbystės produktus ir 
naminius ūkininkų iszdirbimus. 
Dvarponis paveda szmotę žemės, 
ant kurios sės naudingus, bet u- 
kininkams nepažįstamus javus ant 
praktiszko supaž ndinimo uk nin
ku. Ant susirinkimų dvarponis 
ūkininkams suteiks pamokinimus, 
apie pagerinti ukiavimo budę ir 
suteiks rodąs ne tik žemdarbys- 
tės reikaluose, bet ir ūkininkų 
provose. Minsko gi žemdirbys
tės draugystė siųs ataakanezius 
mokintojus pienininkystės, sodau- 
ninkystės ir kitokius, pamokinti 
ukin nkus.

vienpatystė p.eiranuei ant milrta, d.„gyb, ,,kū:ldų

Azija.
Maskoliai vėl apleido dalį 

Mandžurijos ir pasitraukė to
liau į sziaurius, atidavė chi- 
niecziams ir dalį geležinkelio. 
Apleido vienog vis tik mažą 
Mandžurijos dalį, laiko vis 
kur kas didesnę jos dalį, isz 
kurios nežinia, kada pasi-

dabar tarnaujantį 
savininkams guber- 
Stone pasinaudoti 
tiesų ant priverti-

Apie maisztus Chinuose 
ateina vis naujos žinios. 
Kaip dabar laikraazcziai pra- 
nesza, pasikėlėliai iszsirinko 
jau ir savo karalienę, tik ne
žinia, kada ją galės karafys^ 
te apdovanoti ir pasodyti 
ant sosto. Pasikėlėlių pik
tumas kreipiasi dabar teip 
gerai priesz Chinų ciecorienę, 
kaip priesz visus krikszczio- 
nis ir svetimtauezius. Rods 
iki sziol pusikėlėliai ne daug 
ką nuveikė, bet ir ciecorienės 
randas ne gali pasigirti, kad 
butų ant maisztininkų viražų 
paėmęs; prieszingai, maisztai 
apima vis didesnius kraszto 
plotus ir skaitlius maisztinin
kų auga vis labyn. Jeigu 
todėl maisztininkų pajiegos 
auga, tai tas gali atsitikti tik 
ant ciecorienės valdžios ne 
naudos, jos pajiegos turi ei
ti mažyn. Jeigu teip eis ir 
toliau, jeigu randas dabar, 
kada dar jo pajiegos dides
nės, neįstengia maisztų suval
dyti, tai dar sunkiau bus pa
daryti tą paskui, kada maisz
tininkų pajiegos dar labiau 
pasididįs. Galėtų ciecorienės 
valdžia susidrutinti vien tą
syk, jeigu ciecorienė sutiktų 
įvesti,ant sudrutinimo kraszto 
reformas. Ji vienog ne tik ne
sirengia tą padaryti, bet pati 
reformų isztikro galinezių jos 
valdžią sudrutinti ne *ken- 
ežia.

Anglija.
Angliszki laikraazcziai, 

kaip gali, niekina būrų vado
vus už jų atsiszaukimą į civi
lizuotas žemės tautas su pra- 
szymu paszelpos teip sunkiai 
nukentėjusioms būrams, ka
dangi angliszkas randas’ at
sisakė, nors tai jo pareiga, 
duoti reikalingus pinįgus ant 
atstatymo iszdegintų būrų 
farmų.

Angliszki laikraszcziai tvir
tina, kad nieks tiek nepada
rė išgalėtiems prieszams, 
kiek Anglija būrams. Laik
raszcziai tie vienog užmirszta, 
kad būrų fanuos ir visi jų 
turtai likosi paežių anglijo- 
nų iszdeginti prieszais terp- 
tautiszkas tiesas; anglijonai 
užėmė būrų krasztą, todėl ka
riavę būrai pastojo Anglijos 
pavaldiniais. * Laužanti terp- 
tautiszkas tiesas turi būt nu
bausti, o kiekvieno kraszto 
rando pareiga rupintiesi apie 
reikalus savo pavaldinių gau
tų per karę, ar be karės.

Vokietijos ciecorius ir Sak
au karalius, besigerindami 
Anglijai, lyg kad Vokietijos 
valdonai butų Anglijos gu
bernatoriais klausaucziais 
Anglijos prisakymo, atsisa
kė galutinai priimti būrų va
dovus. Rando partijos laik 
raszcziai bando net nie
kinti tuos vadovus, daro jiems 
visokius, žinoma neturinezius 
pamato, iazmetinėjimus. Ki
ti vienog laikraszcziai rodo 
jiems tokį prilankumą kaip 
ir laike karės. Būrų vado
vai atkaks į Berlyną, kur 
juos atsakanti komitetai pri
ims privatiszkai, vien polici
ja dabos, kad būrų vadovai 
laike priėmimo ne atsilieptų 
su kokiu žodžiu galinėsiu už-

Paryžiaus traktato. Jeigu 
Turkija duotų tokį daleidi
mą Maskolijai, tai be abejo
nės bent Anglija priesz tokį 
daleidimą jtakels protestą, 
bet jeigu jos niųks daugiau 
ne parems, protestas pasiliks 
be pasekmių. Linosas kelias 
maskoliszkai laivynei į Terp- 
žemines jūres labai pavo
jingas Anglijai, kadangi už 
gimus karei, maskoliszki ka- 
riszki laivai paremtų pran- 
cuziszką laivynę »nt Vidur- 
žeminių jūrių.

Turkijos sultanas sunktai 
apsirgo; daktarai ne turi vil
ties, kad jis galėtų iszgyti.

Pietine Amerika.
Revoliucijonieriai republi- 

koj Hayti dar vis laikosi ir vis 
nieks ne gal įspėti, katra pu
sė galutinai paims virszų.

Republikoj Venezuelėj nie
ko naujo neatsitiko; prezi
dentas Castro dar laikosi, 
bet laikosi labai silpnai, ka
reiviai apleidžia jį ir bėga 
prie revoliucijonierių.

Columbijos randas garsina, 
buk po La Ciennaga rando 
jenerolai sumuszė svarbiausią 
revoliucijonierių vadovą, je- 
nerelą Uribe Uribe ir nu
stūmė jį nuo upės Szv. Mag- 
delenos į kraszto vidurius.

Acre aplinkinėse pulkas 
Bolivijos kareivių įsiveržė į 
Braziliją, užmuszė daug bra- 
zilijonų, o dar daugiau jų 
paėmė į nelaisvę. Nežinia, 
ar tas įsiveržimas pagimdys 
tikrą karę terp Brazilijos ir 
Bolivijos, ar gal pasiseks 
nesutikimus kaip nors pra- 
szalinti. Brazilija yra di
džiausia pietinės Amerikos 
republika, o Bolivija priguli 
prie mažiausių.

ant parodos audžiu, kad jie visai 
ne žiurėjo jų ant parodos atga 
bentų d-iiktų. Gal tie skundai 
ir teisingi,kadangi sudžios buvo 
lenkai, o terp lenkų mažai yra 
sanžiniszkai atliekanczių savo pa 
reigas. Skundai toki vienog bū
va pu kiekvienai pasibaigusiai 
Vilniuje parodai. Visai be pa 
mato nieks nesiskun
džia ; jeigu jau ne visi pasi
skundimai teisingi, tai visgi 
dalis be abejonės yra teisingų.

27 d. rugsėjo pasimirė virši
ninkas Vilniaus apskriezio kari u- 
menės, jeneLolas Hurczin. Jis 
buvo sumaskolėjęs lenkas, katali
kas.

Ant paminklo paleistuvei Ka- 
Larinai II Vilniuje surinko jau 
120000 rubl. Tmk’ta dar 50000 
rubl., kuriuos komitetas tikiu 
surinkti į um| laikę Maskolijoj. 
Be paminklo Muravjevo ir Kata
rinos Lietuva galėtų apsieiti,ypacz 
kad ji turi daug svarbių kitokių 
reikalų, apie kuriuos caro vai 
džios nesirūpina.

Isz Bobruisko, Minsko 
guber.

Po i-zdegimui saito miesto, 
maskoliazka kelių ministerija, ant 
palengvinimo kelionės neturtin 
giems padegėliams, ne turintiems 
iš ko mi»ti ant vietos, nori u tėra b 
keliauti pas pažįstamus ir gimine? 
kitur, daleido Pagirėnų geležio 
keliui pergabenti tokius padegė 
liūs be jokio užmokeenio kitur, 
kur jie keliauti norės, į miestus 
prie szito kelio gulioezius. Da
bar nauju ministerijos p-idavady- 
jimu tos privilegijos likosi pade
gėliams atimtos.

Szitose aplinkinėse užstojo 
szaltas oru, rytmecziais būva 
szalnos, o miee’u po gaisrui dar 
neatstatytas, daugelis šeimynų 
gyvena būdose isz lentų su
kaltose. Tiems tai sunkiai duo
dasi jausti užstoję teip anksti 
szalcz*ai.

girdyti vienog ne pasisekė, ka
dangi subėgę žmonės sunkiai 
apkultus ūkininkus isz saulinio 
•įtraukė.

Verdainėj buvo įžegnojimas 
pirmkarezių: įžegnojo lietuvis* 
kai 34 vaikus vyriškos lyties ir 
40 mergaiezių. Sauguose įžeg
nojo lietuviszkai 28 vaikus vy- 
riszkos lyties ir 27 mergaites. 
Rusnyj 15 vaikinų ir 27 mergai 
tęs.

Tilžėj yra 328 neužimti gyve
nimai ir 27 kromai. Kaip ant 
miesto turinezio vos 30000 gy
ventojų — yra tai labai daug.

Isz Maskoliškosios Lietuvos 
žmonės ant rudens pradeda daug 
ž|>ų gabenti į Prusus. Ant pa 
skutinio jomarko į Tilžę atgabe 
no 30 vežimų ięsų. Mokėjo už 
j«spo2.80Mk. Per Eidkunus 
pereitu mėnesį įgabeno į Prusus 
450000 ž|<<ų.

Klaipėdoj už karves mokėjo po 
200—270 Mrk;, už dveigius jau
tukus po 180 — 200 Mrk., o už 
suaugusius jauezius iki 400 Mar 
kių.

Netoli Klaipėdos, kaime Szlap- 
szilyj 21 d. rugsėjo trenkė per
kūnas į kluonus ūkininko Lebar- 
to ir pagimdė gaisri, kuris visę 
ūkę išnaikino. Sudegė ir nami
niai padarai ir gyvuliai. Vėtros 
ir audros siautė aplinkinėse Ka- 
tyczių. Nuo lytaus įmirko teip 
žemė; kad žieminių javų ne gali 
ma sėti.

Vilniaus paroda.
Ant parodos javų buvų mažai 

ir isz to, kas atgabenta, ne daug 
galima numanyti apie stovį šem

cewicziui, Jodkai, Linkewicziui, 
Rakickienei, Podbereskienei, 
Morsz6wskienei, Szidlowskienei, 
Raduszkevricziui, Filipkovrskie- 
nei. Auėętenderui,Weliczkai,St’iw- 
lewicziui, Kuibsi, Jurszeari- 
cziui, Pomornackienei, Richterui, 
Romerut. Dideji dovana pripa
žinta Vilniaus Bazarui Namin ų 
Išdirbinių. Ūkininkams likosi 
i sudalintos piniginės dovanos.

Žuvininkystės dalyj išdalint* 
16 dovanų; jas gavo visi iszstaty- 
tojai. Perdėtinis Vilniaus Žuvi
ninkystės Draugystės, Dras Sta- 
kįewicz, gavo padėkavonę komi
teto; auksinį medalį paskyrė 
grafui Tiškevicziui. Didelį si
dabrinį medalį gavo Steš nski. 
Mažus siderinius medalius gavo: 
Vilriaus Žuvinuikj stės Draug-tė, 
inžinierius Malevski, Lomžos ir 
Suvalkų užveizda vieszpatystės 
turtų už auginimę žuvių Vigrų 
ežere. Bronzinius medalius ga
vo: Matulionis, K vi n to. Pagy
rimo laiškus gavo: Bezekowicz; 
keturi iozstatytojai ate aakė nuo 
dovanų. Gavo dar dovanas keli 
svetimi iszstatytojai.

Už arklius dovanas gavo: auk
sinius medalius: Gawronski, U- - 
miastowski, Newiarowicz, Gaw- 
ronski (anlrę) ir kunįgaikaztis 
Oginski. D delius sidabrinius 
medalius: grafas Tiazkewiczia, 
Florianowicz, Gawronski, Poni- 
kwidski, Ponomarev,Kersnowski, 
Gawronski, Mikosz. M ižus si
dabrini ub medalius: Ponikiridski, 
Kotwicz, Ponikwidski, ūkininkas 
Pietkeviczia. Bronzinius meda
lius: Adamowicz, Posczevrski, 
Kotwicz, R dzewicz, Mikosza, 
Plovski. Pagyrimo laiszkns:

Par-dsrbystė Lietuvoj, kuri itzlikro Mėsai IovybKi, Tupakhi,

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Nors pasibaigusi dabar 
niaus paroda turėjo diktai lanky
ti jų, bet jos rengėjai turi n e pri- 
tealiaui net porą tuo-tanciių ru
blių, kuriuos reiks uždengti isz 
kitų szaltinių.

Laike parodos iš azėpoa Vii-

Vil-

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 14 — 22 d. 

rugsėjo Vilniaus gubernijoj buvo 
apsirgimų visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje buvo ap
sirgimų: šlakuotoms sultinėms 
apsirgo 1. p Ivinėms sziltinėms 4, 
tymais 11, krupu 1, rauplėms 1, 
difteritu 1, sibirišku maru 1.

Paviecziuose apsirgimų buvo: 
mieste Ašmėnuose pilvinėms sz 1- 
tinėms szviežiai apsirgo 1; kaime 
Szestokuose apsirgo 3, būt dau
giau aptirgimų ne buvo, 
epidemija ežia išnyko; pasibaigė 
sziltinės ir kaime Sziauliuose, kur 
ap-irgo 8 žmonės, iš jų 7 is> 
gijo, o 1 pasimirė. Tymais: Tra
kų pav., kaime Jundziukiuore 
apsirgo 21, isz jų 10 iszgijo, o 
7 pasimirė. Krioklige kaime 
Kaezedaruose apsirgo 3 žmonės.

Vilniaus gubernijoj ir visoj 
Lietuvoj antra pusė rugsėjo mė- 
ne-io buvo azalta, buvo szalnos, 
o Vitebsko gubernijoj ir parube- 
žiniuose kraštuose Vilniaus gu
bernijos 20 d. rugsėjo puolė pir
mutinis šįmet sniegas.

Isz Merkines, Vilniaus 
gnb.

Aplinkiniai ūkininkai šįmet 
laukė gero užderėjimo, bet lytus 
ir ualUs ores jų Viltie išnaikino. 
Nupiautę žolę pagadino lytus, o 
vietoms ji supuvo teip, kad ne tin

Senovės liekanos.
Kauno gubernijoj, Telšių 

pav., ant laukų kaimo Likaiczių, 
kasdami žemę, netycaia prikasė 
daug senoviškų liekanų. Rado 
ežia daug bronzinių sagezių, rin
kių, žiedų ir Lt.; buvo ežia tei- 
posgi maža bronzinė svarstyki* ir 
svarstliai. Buvo teiposgi kardas 
su sidabriniais ornamentais, paei
nantis nuo Vitaulo laikų. Isz tų 
liekanų svarbiausia yra svarsty
ki, kadangi isz to matyt,kad se 
novėj lietuviai turėjo tvarstyklas 
ir svaistliussvėrimui visokių daik
tų.

Isz Rygos.
Iki sziol Rygoj buvo du miesto 

teatrai: latviszkas ir vokiszkas; 
dabar maskoliai privertė miest| 
pastntyti treczię — maskolisz- 
kiems perstatymams. Teatras 
jau padirbtas. Užlaikymas mas- 
koliszko teatro kaszluos be abe

jonės miestui daugiau negu abiejų 
kitų, kadangi Rygoj maskolių y- 
ra mažai, jie pats ne įstengs savo 
teatrę užlaikyti.

Isz Prūsų Lietuvos.
Anksti šįmet atėjo sz a lesiai į 

Prūsų Lietuvę. 25 d. rugsėjo 
Tilžėj ne tik buvo szarma, bet 
vandens ant ežero užsidengė ledo 
pluta; aplinkinėse Kaly ežių net 
snigo.

26 d. rugsėjo už kiaulės Tilžėj 
mokėjo: už porę panzų 4—6san- 
vaiczių 24 Mrk., už senesnius 
32 Mrk., ui suaugusias kiaules 
38—58 Mrk., ui penėtas po 47 
Mrk. ui kiekvieną 100 svarų sva
rumo.

Goldap& pavietyj vienas ūki
ninkas pardavė kaimyaui šmotę 
savo žemės, ui kurį gavo 900 Mk. 
Paskui vienog pirkėjas suitan-ly 
jo pinįtrus atgauti. Atėjo jis pas 
kaimynę ir pngavingu budu prisi 
vilioję* ukinmkę >r jo paczię prie 
šulinio, abudu į jį įatumė. Pri

siovi ne augszcziausiai. Prabas 
grudų atgabeno apie 20 dvarpo
nių; ūkininkų grudų visai ne bu
vo, o tie, žinoma, prastesni už 
dvarponių atgabentus. Paszari- 
nių žolių, vikių ir kitokių augme
nų dar mažiau buvo ant parodos 
negu javų.

Vertos paminėjimo buvo nesibi- 
janczios ugnies trioboe Neviarovi- 
czo. Triobos tos iš muszto mo
lio, pigios ir greitai jas galima 
pastatyti, o j< s nesibijo ugnies,ne 
gali užsidegti.

Amatininkų iszdiibimų ant pa
rodos buvo teiposgi labai mažai, 
lyg kad amatų Lietuvoj visai ne 
butų. Iš Vilniaus buvo tik sta- 
lioriszki iszdirbimai, liet ir tų bu
vo mažai

Gerai perstatyta buvo žuvinin
kystės dalis, pirmę kartę pa8iro 
danti ant Vilniaus parodos. Czia 
buvo žuvių perinyczios ir knįgos 
apie žuvininkystę. Grafas Tiš- 
keviez a atgabeno gyvts žuvis ir 
prietaisas reikalingas žuvių au
gintojams.

Ant parodos buvo ir. darbai 
vietinių daildarių, kaip antai nu 
lipinti ir iszdrožli biustai,padirb
ti Mickevicziaus ir ūkininko Her- 
mai.oviczo isz Vilniaus guberni
jos.

Už naminius ir amat ninkiszkus 
iszdirbimus parodos audiios pri
pažino dovana*: pagarbės diplo- 
mę: audinycz oms Birut a Mont
vilos. Auksinius medalius: M<>1 
lienei ir Kunatienei už milus,Mo 
zerui už mezginius ;grafui Sieberg- 
Platerui ir Szczeanowicziui; 
Grunkei už virves; Zavadzkiui. 
Didelius sidabrinius medalius: 
Rudominai, Sirwidui, Geczew»- 
kienei, Grunkei, Merzinskiui, 
Perkowskiui, Sokolowskiui, Sa- 
dowskiui, Fokui, Kleniewskiui ir 
Gozuchowskiui.' Mažus sidabri 
nius medalius: Dimszai. Klocz- 
kowskienei, Ozembloįvskieoei, 
Wengrzinui, Trubickiui, Dovgir- 
dienei, Fugalevrieziui, Kreinge- 
liui, Rutkewicziui, Vileišiui, 
Trockini, Trudiliui. Bronzinius 
medalius: Gatzvaldienei, Ptauic- 
kienei, Med kszai, Gorskienei, 
Kownackienei, Žemmetui, Witt- 
ku, Bogobubuvienei, kunįgaikaz. 
Oginskienei, Moltienei, Scrzen 
dzewskiui, dirbtuvei “Theodor”, 
Dolskienei, Bejerui ir Gorekiul 
Pagyrimo laiszkųs: Szaropuilui, 
Honesti, vainikų dirbtuvei “Im 
mortel**, Dooeliui, Stankewioziui, 
Maževicziui, Zmigrodzkienei, Jo- Pransuztazkas tirinėtoja* La

csewski.

Isz Peterburgo.
23 d. rugsėjo (pagal m a ako- . 

liškę kalendorių) Peterburgo 
lietuviai, sdėj Pavlovienės,paren
gė vakaru su teatrališku perstaty 
mu ir dainoms, ant naudos Lietu
viai k orios Sušelpiamosios Drau
gystės. Atlosi ta buvo komedija 
p. a. Meilę suardyt — tai nuodė
mę pagimdyt. Rolę Garnio lošė 
Zxuka; A n ton’jos — Kvederienė; 
Garnienės — Bu) arleviczienė; Jo
no— Vinkleris; Daukšienės— 
Savetzdienė; Petronės — Matiu
kienė; Juozienės— Gurauskienėj 
Baltraus — Szpūras; Gumbaiczio 
— Jasudis; Gurkšnio — Urbo
nas; Tard ninko — Szimelis, 
Povilo—Zuravsk’B. Po teatrui 
buvo dainos ir dekliamacijoa, 
o pa-kui szokiai, kurie traukėsi 
iki 8 vai. ryto.

Isz kur paeina civilizacija 
senovės Meksiko?

Isz visų įAmerikoz tautų, aut 
augszcziausio civilizacijos virbalo 
pasikėlė senovės Meksiko tolts- 
kai ir may <i vidurinės Amerikos; 
toltekų civiiizaciję parėmė užka
riavę Meksikfųisz cziaurių atka
kę daug žemiau kulturiszkai sto
vinti aztekai. Klausymas todėl, 
ar tolUkai ir mayai iszdirbo tę, 
sulyginant,gana augsztę civiliza* 
ciję savistoviai, ar ję, arba bent 
jos pamatus, perėmė nuo ki
tų?

Chiniszkose chronikoee užra- 
szyta, jog ant 1000 metų prieez' 
atkeliavimę į Amerika Kolumbo, 
Mektikę atlankė buddisliszki nii- 
sijonieriai, kurie be abejonės su- ‘ 
pažindino meksikonus su tūlais 
bent vaisiais savo civilizacijos. 
Senovės mekaikonit-zkuose krasz- 
tuose kunįgai vadinosi ‘‘lamoms’*, 
teipjau, kaip ir pas buddistus. Se
novės meksikoniszkose žiny- 
cziose randa stabus Buddoa, 
o ant sienų slonių galvas, kurių 
Meksike visai ne buvo. Omamee- 
tuoee ir architektūroj senovės Mek 
tiko ne sunku patėmyti panaszumę 
į architekturę chinierzių. Hampe- 
akoj rado paveikalę buddisttszko 
kunįgo arba lamos. Taigi atse
ku, kad ant meksikonų civilizaci
joj- turėjo įtekmę iszpažiutojai 
buddiftiazko tikėjimo, taigi Aii- 
joe tautou. Tūli vardai meksiko- 
niszkų ve kėjų tiesiog paimti įsa 
sanskritiazkos kalbos.



LIETUVA
Ploujon kalboj maya tautos,, gy- 
venanczios Meksike ir Vidurinėj 
Amerikoj patėmyjo didelę dau
gybę grekiszkų ir san-*k'ritiszkų 
žodžių. Gal būt, kad ant civili
zacijos Meksiko turėjo įtekmę ir 
gyventojai jūrėse paskendusios 
šėmės vadinamos Atlantida, kuri 
prieszistoriazkuose laikuose jungė 
Europę su Amerika. Le Ploujon 
rado Paryiiaus bibliotekoj senę 
meksikoniszkę rankrasztį, kuria
me apraszytas nuskendimas į ju 
res didelio sausžemio. Rankrasz- 
tis tas labai senas,o jame paraszy 
ta, kad minėtas sau-šemis nu
grimzdo į jūres ant 8060 metų 
pirm paraszymo ano meksikonisz- 
ko rsnkraszczio. Pagal tę rank
rasztį, nuo smarkių šėmės drebė
jimų ir pasikėlimo jūrių, prašuvo 
didelis sausžemis ir tai su viena 
nakczia. Prie to prašuvo 64 mi
lijonai šmonių.Isz Amerikos.

Auka nesumanaus daktaro.
• Cleveland, Oh. Turtingas 
czianyksztis kon t rektorius, Buet 
tner, tikėdamas, kad jis naktyj 
prarijo savo ne tikrus dantis, nu 
ėjo pas vienę czianyktztį daktarę, 
kad su Roentgeno szvie-a apšiurė- 
tų pilvę ir stemplę, ar isztikro y- 
ra kur praryti dantys. Daktaras, 
apžiūrėjęs, pasakė, kad isztikro 
stemplėj yra praryti dantys ir su 
tiko juos iszimti. Padarė opera- 
ciję, iszpiovė dalį stemplės, kur 
tikėjo rasti pasispaudusius dantis, 
bet ten jų ne buvo. Rado pas 
kui juos lovoj. Maža'yra viltis, 
kad nesumanaus daktaro operuo
tas Buettner galėtų iszgyti.

Numirėliai ledaunej.
Louibville.Ky. Ledaunėj szia- 

nykszczių ledo dirbtuvių policija 
lado net 30 numirėlių kūnų, ati 
duotų ant perkavojimo. Ar kūnai 
tie yra pavogti nuo kapinių Indi- 
anopolise,ar yra tai kūnai beturezių 
mirusių ligonbueziuose, paskirti 
ant iszsiuntinėjimo mediszkoms 
mokykloms, dar tikrai nežinia. 
Ledai vienog isz ledaunės paskui 
eina ne tik ant szaldymo gėrynių, 
bet ir ant pr‘.t«isymo valgių, o 
jame laiko numirėlius ir tokį le 
dę žmonės perka.

Muszis mokykloj.
Altoona, Manitoba. Terp 

czianykszczio mokinti jaus ir mo
kyklos rodos nuo sen ai buvo 
nesutikimai. Neseniai į moky
ki? atėjo užveizdos sąnariai ir 
prie mokintinių darė mokintojui 
visokius iszmetinėjimus. Tas 
teip mokmtoję įpykino, kad jis 
griebė revolverį ir pradėjo szau- 
dyti. Užmuszėjis tris sąnarius 
mokyklų rodos, tris mokintinius 
ir ant galo pata persiszovė.

Žmogžudyste.
Homestead, Pa. Gyvenantis 

ežia 17 metų Charlės Cawley su 
kirviu užmuszė savo motinę ir 12 
metų seserį, o keturis szeimy- 
oos sąnarius teip sunkiai sukapo
jo, kad ir tie į porę valandų po- 
tam pasimirė. Cawley likosi su- 
aresztuotas, bet jis tvirtina, kad 
ne jis tę padarė, pabudęs rado jau 
motinę, brolius ir seseris sukapo
tus. Policija vienog ne nori jo 
pasakojimui tikėti.

įlndijonai nori iszsikelti isz Suvie
nytu Valstijų.

Guthrie, Okla. Indijonai gimi
nių Kiovvas, Comanchų, Apachų, 
Caddos ir Wiekitoe nori iszsi- 
kram-tyti isz Suvienytų Valstijų į 
Mekai kę, kur tikisi daugiau teisy
bės ir laisvės rasti negu po globa 
Suvienytų Valstijų. Jie už savo 
žemes reikalauja nuo rando tik 2 
milijonų doliarų ir už tuos pinį- 
gus nori Meksike pirkti žemės 
plotus.

Nuodingas mtnerallszkas vanduo.
Mannington, W. Va. Pasi

mirė ežia nuo mineraliszko van
dens katafikiszkas kunįgas Pren- 
dergast. Vienas negras, nuo to 
paties vandens, teip sunkiai ap
sirgo, kad nėra vilties ant jo isz- 
gijimo. Apart saitų, apsirgo 
sunkiai dar 12 ypatų mieste. Ko
kiu būdų į vandenį pateko nuo
dai, dar nežinia.

Amerikanlstu kongresas.
New York. 20 d. spalinio pra

sidės ežia terptautiszkaa amerika- 
nistų kongresas (tirinėtojų Ame
rikos). Iki sziol toki kongresai 
buvo jau Lmemburge, Bruxellėj, 
Paryžiuj, Madride, Kopenhagoj, 
Berlyne, Turine, Huelvoj ir Stok
holme. Amerikoj dar jų nebuvo, 
kadangi ežia ir specialistų tirinė
tojų yra nedaug.

Socialistu pardavinyczla.
Elkhart, Ind. Czianyksz- 

ežiai socialistai nori ežia uždėti 
kooperatyviskę depsrtamentalisz-

kę pardavinyczię. Akcijos yra 
po 25 dol. Sąnariai ne gali pirk
ti daugiau kaip vienę akciję. Ak
cijas gali pirkti ir ne socialistai, 
bet administracija pardavinyczios 
bus socialistiszka.

iždo prižiūrėtojas pabėgo.
Ant neseniai Amerikos užimtų 

Havai salų it-zsidirbo jau amenko- 
niszkos sanlygos. Iždo.prižiūrėto
jas pabėgo o kasoje pasirodė nepri 
teklius $17949. Apart to,atsira
do ežia, nežinia keno terp žmonių 
paleisti, ne tikri sidabriniai pinį- 
gai.

Dega petrolejaus szaltiniai.
Bealmont, Tex. Užsidegė ežia 

petrolejaus szaltiniai irugn;s apė
mė visas sėmimo įtaisas; užge
sinti ję ne įstengia. Mena, kad 
prie to ir 12 darbininkų sudegė, 
bet iki sziol isz ugnies isztraukė 
tik vienę kunę, kitiems darbinin- 
pasisekė pabėgti.

Neteisingi sauariai mokyklų ro
dos.

Omaha, Nebr. Trys vyriausi 
sanariai czianykszczios mokyklų 
rodos likosi pastatyti po sudu. 
Juos apskundžia, buk jie už pinį 
gus mokintojams davinėjo vietas, 
o neuoiinczius jų pirkti, atstaty
davo.

Per daug persiskyrusiu poru.
Sztete Indianoj pereituose me

tuose, ant 7 apsivedusių porų.bu- 
vo viena pora peraiškinanti per 
sudę.. Matyt tame sztete daug 
be meilės apsiveda, -todėl reikia 
paskui melsti sudę, kad perskir
tų.

Vėtros.
Los Angelos, C ai- Aplinki

nėse Ballarat ir visuose Mirties 
tiruose 6 d. spalinio siautė smar
kios vėtros, laike kurių daug 
žmonių likosi sužeistų. Vėtra 
sugriovė didžiauaię miesto Balla- 
rat hotelį.

Paskendo garlaivys.
Kincardine, Ont. Netoli nuo 

ežia paskendo anglių prikrautas 
garlaivys “Anna Maria”. Prie to 
prigėrė 5 žmonės.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Galvo, III. Netoli nuo ežia 

iszszoko isz rėlių pseztims gele
žinkelio trūkis ir susidaužė. Prie 
to peczkurya likosi užmusztas, 
trūkio vedėjas ir paczto klerkas 
likosi sužeisti.

New York. Netoli Menlo 
Park, N. Y. susimuszė du trukiai 
Prie to vienas trūkio tarnas liko
si uimusztaa, o 12 yra sunkiai su
žeistų.

Terre Haute, Ind. Netoli nuo 
ežia, ant Wabash tilto susimuszė 
du trukiai. Prie to dviypatos li
kosi užmusztos, o viena mirtinai 
apkulta.

Doubury, Conn. Netoli nuo 
ežia, ant New York, New Haven 
& Hartford geležindelio susidau
žė trūkis. Prie to viena 22 metų 
mergina likosi užmuszta ir 20 
ypatų tapo lengviau ir sunkiai su
žeistų; terp sužeistų yra ir mirti
nai sužeisti.

Gaisrai.
Burlington, Wis. Sudegė 

ežia įtaisos Burlington Malt Co. 
Sudegė prie to ir 50000 buszelių 
miežių.

Birmingham, Ala. Sudegė 
ežia didelės pardavinyczios Moo- 
re & Houdley Hardware Co. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant 250- 
000 dol. Prie to likosi gana sun
kiai sužeisti ir du kompanijos 
tarnai. <**.«

Ezplioztjos.
Lima, Oh. Dirbtuvėse Prod- 

nera Ezpliosive Co. ekspliodavo 
nitroglvcerina. Expliozijos du 
darbininkai likosi užmuszti.

Isz darbo lanko.
5 Shamokin, Pa. Pennsylva- 

nijos gubernatorius, besilaižyda
mas anglių kastyniųsavininkams, 
sutraukė į sztraikų apimtus ap- 
skriezius visę szteto miliciję, taigi 
100000 kareivių. Bet ir karei
viai ne gali priversti darbininkų 
eiti į darbę, o seabsų kompanijos 
ne suranda pakaktinai. Lewel- 
lyn Coal Co. norėjo pradėti dar
bus, bet vežėjai atsisakė dirbti po 
globa milicijos kareivių. Pagelba 
gubernatoriaus, atsiųsta kastynių 
savininkams, ne iszduoda tokių 
vaisių, kokių geidžia kastynių sa
vininkai ir jų tarnasszteto guber
natorius, kadangi mat terp dar
bininkų ne daug ątsiranda judo- 
szių.

Ant praszymo prezidento Roo-

kuri, kę galės, padarys darbinin 
k am s, visi vietinių unijų virai- 
ninkai atsakė, kad to iszpildyti 
ne gali, kadangi ne tik», kad pre
zidento paskirta komisija, galėtų 
ar norėtų kę gero darbininkams 
padaryti. Jeigu prezidentas, tu 
rėdamas gerus norus, padaryti kę 
gero darbininkams, su ne 
turineziais gėdos kastynių savi- 
nikais ne galėjo, tai - dar 
mažiau galėtų padaryti preziden
to paskinta komisija, kuri gal ir 
gerų norų ne turėti. Anglekasiai 
nutarė sztraikuoti toliau, kol jų 
reikalavimai ne bus iszpildyti. 
Per kelis mėnesius sztraiko dar
bininkai per daug nužudė, kad 
be jokios naudos galėtų grįžti 
prie darbo. Jie noriai pasiduoda 
stntaikos sudui; tegul randas 
priverezia kastynių savininkus 
kad ir jie ant to sutiktų. Tęsya 
sztrąikai pasibaigs. Be to kova 
turi trauktiesi, kadangi szimtas 
tukstanezių žmonių ne reikalauja 
būti vergais kelių begėdiszkų pra 
lobėlių. Komitetas National 
Manufacturers pakvietė kastynių 
savininkus į Philadelphię ant ap
kalbėjimo, kaip užbaigti aztraikę, 
bet kautynių savininkai atsisakė 
atkakti arba atsiųsti savo delega
tus

Washington, D. C. David 
Wilcox isz New Yorko, advoka 
tas tūlų augi nių kompanijų ir vice 
prezidentas Deiaware &, Hudson 
Co.,vardu anglinių kompanijų,at 
siszaukė prie prezidento Roose- 
velto su reikalavimu kriminalisz- 
ko persekiojimo sztraikuojanczių 
darbininkų už neva sukaltų ant 
pertraukimo suaineszimų terp 
sztelų. Isztikro vienog reiktų už 
tai persekioti kastynių savininkus: 
preziden'as Roosevelt, kaip sako, 
nori tę daryti, tik nežinia, ar mi- 
n eteriai ir augszcziausias sūdąs 
ant to sutiks, o be jų pritarimo 
ir prezidentas negal nieko daryli.

Laikraszcziai raszo, jog Penn 
sylvanijos gubernatorius Stone 
rengiasi, jeigu kastynių savinin
kai tuojaus neįstengs pradėt ^dar
bų kastynėse, suszaukti szteto le- 
gisliaturę ir reikalauti rando ad
ministracijos kastynėms. Ant szi- 
tos vienog ypatoe mažai galima 
remtis: Stone iki sziol pasirodė 
tik kastynių savininkų tarnu, o 
ne sztetd gubernatoriumi.

Garsus Morgan nuo tarybų 
praszalino Baerę ir pat* į savo 
rankas paėmė k I ausy m ę užbaigi
mo sztraiko.

Detroite atsibuvo susivažiavi
mas miestų delegatų, kurie nu
tarė reikalauti nuo rando: krimi- 
naliszko persekiojimo virsz'ninkų 
anglinio trusto; kad Pennsylva- 
nijos gubernatorius suszauktų le- 
gisliaturę, kuri turėtų paskirti 
rando administraciję kastynėms 
ir pradėti darbę; kad preziden
tas Roosevelt suszauktų nepapras- 
tę kongreso susirinkimę, kuris tu 
rėtų isztirti dabartinius sztraikus 
ir isztinų katros pusės kaltė, jei
gu žmonės anglių neturi.

•( New York. Žinomi Ame 
rikes politikieriai: senatoriai 
Quay, Penrose ir Platt bandė 
prikalbėti kastynių savininkus 
pripažinti nors dalį sztraikuojan
czių anglekasių reikalavimų, ka 
dangi kitaip tas a t-i lieps ant atei 
nanezių rinkimų, republikonai 
daug urėdų gali nužudyti; kas
tynių savininkai vienog atsakė, 
kad sztraikai su politika nieko 
bendro ne turi ir jiems vis tie^,< 
kokia partija valdys krasztę. 
Tolhus minėti politikieriai gaz- 
dino iszleidimu pancziojanczių 
kapitalistus t esu, bet ir tas gaz- 
dinimas pasiliko be pasekmės. 
Matyt kastynių savininkai valdi
ninkų eilėse turi daug papirktų 
urėdninku, jeigu ir tiesų nesibijo. 
Kę gi vertos liesos, jeigu paezios 
valdžios jų ne kreips priesz tuos, 
priesz kuriuos jos lazduotos? Juk 
ir su pagelba dabartinių tiesų 
galėtų anglinius baronus suval
dyti, jeigu norėtų. Kasgi juos 
suvaldyt, jeigu Pennsylvanijoe 
gubernatorius yra tik anglinių 
baronų tarnu, o ne augszcsiausiu 
szteto urėdninku.

Minersville, Pa- Kastynių 
savininkai ant galo sutiko priimti 
santaikos sudę ant sutaikymo jų 
su darbininkais; angliniai baronai 
reikalauja vien, kad neprigulinti 
į uniję organizuotų kalnakasių 
butų prileisti teiposgi prie darbo 
ant lygių tiesų. Pirm pasidavimo 
santaikos sudui kastynių savinin
kai reikalavo nuo gubernatoriaus, 
kad jis pareikalautų visos A- 
merikos kariumenės, bet guber
natorius a* sakė, jog ant užlaiky
mo tvarkos užtenka milicijos. 
Stengėsi jie varyti darbus kasty
nėse su skabsais, bet ir skabsų ne 
atsirado daugiau; todėl nebuvo 

santaikos
sevelto, kad darbininkai sugrįžtų 
pre darbo, o Jis paskirs komisiję, kę daryti kaip priimti

sudę. Anglekasių organizacijos 
virezininkas Mitchell dar nedavė 
atsakymo, ar jis sut'įrita ant už
manyto kastynių savininkų san
taikos sūdo.

Scranton, Pa. Gubernato
rius iszleido prisakymę visai szte
to milicijai traukti į sztraikų a- 
pimtus apskrieziua ir saugoti no- 
rinezius grįžti prie darbo darbi
ninkus. Daro mat jis tę, ko ang
lių baronai reikalavo nuo prezi 
pento Roosevelto. Na. o vienog 
gubernatorius iszrinktas juk ne 
kapitalistų, kurių ne daug yra, 
bet darbininkų! Ar darbininkai 
dar ir dabar ne supras, už kę lai
ke rinkimų reikia balsuoti

H Denver, Col. Prezidentas 
Western Federation of Miners, 
Mayer, užmanė Mitchelliui,* kad 
ir minksztų anglių kastynių dar
bininkai pribtotų prie sztraiko, o 
tas prives prie užbaigimo Penn 
sylvanijoj sztraikų, kadangi tęsyk 
visur pritruks anglių. Mitchell 
atsakė, kad jis tę ušmanymę ap
svarstys.

New York. Kriauczių dirb 
luvėms pritruko anglių. Jeigu 
snglekasių sztraikai ne pasibaigs 
reiks dirbtuves uždaryti ir 25000 
darbininkų ne teks darbo.

Joliet & Western geležinke
lio kompanija neuiilgio pradės 
darbus prie dirbimo naujo kelio 
terp Joliet, Morris, Aurora, Sin-. 
dvich, Plano ir Nevark.

1 Scranton, Pa. Darbininkų 
organizacija Federution of Labor, 
skaitanti 2 milijonu sąnarių, be a- 
bejonės szelps sztraikuojanczius 
anglekasius.

Meksike pasibaigė tarnau 
jmezių ant ge'ešinkelių sztraikai. 
Kompanijos sutiko pakelti 
15% tarnaujanezių algas.

ant

ISZ
Lietuviszkų diryu.

nėti kokiu geru darhu, kaip an 
tai, kad susirinkę paaukautų, PO 
kiek»kas gali, ant musų kankin 
tinių naudos. Atsirado keli prie- 
sziogi tokiam užmanymui. Jie 
darodinėjo, jog tie kankintiniai, 
kol ne pakliuvo) maskolių nagus, 
darbavosi ant tėvynės labo 
tik todėl, kad isz to turėjo gėrę 
pelnę, todėl jie neužsipelno ant 
visuomenės paszelpos. Kiti daro- 
d nėjo, kad lietuviszkų knįgų ne 
atakuoja, kadangi, girdi, masko
lių valdžia daleido lietuviazkas 
knįga* spaudinti Kriokavo] (ežia 
maskolių valdžia negali nė už
drausti, nė dalelyti, epaudinti ne 
tik lietuvL-zkaa, bet kokias nors 
kuįgas, kadangi Kriokavęs ne 
priguli Maskolijai, tik Austrijai. 
Maskoliszka yaldšia, kaip ne gali 
uždrausti iszleidmėti knįgas Til
žėj arba Amerikoj, teip ne gali 
uždrausti ir Austrijoj, bet ji gali 
vien svetur iszleistas knįgBS už
drausti gabenti į Maskobję ir tę 
ji daro. Rd.), bet F Žeimius iszro- 
dėvicę klaidingumę tokių nuo
monių ir prasidėjo rinkliava ant 
kankintinių naudos. Paaukavo 
ant to mierio sekanczios ypaios: 
W. Juszka.................................50c.
Feliks Ze'mins.........................25c.
FiLpas Daugirdas.................... 25c.
Dora Vaiszvilienė.....................25c.
Staniai. Maczuks......................25c.
Stefan'ja Navickiutė...........|1.00
Juozapas Vizgirda..................1.00
Liudvikas Paulauckis............. 50c.
V. Pikelis..................................25c.
Kons'ant Maczuk*..................50c
Juozapas Berzinis....................20c.
Antanas Skirstonas.................. 50c.
Ludvike Vaizgirdienė............ 10c

Isz viso.......................15.55
Net tie, kurie buvo prieszingi 

užmanymui,ne atsisakė nuo aukų. 
Mat prie gero noro vis szį tę ga
lima nuveikti. Kid tai ant kiec 
vieno susirinkimj butų kam pri 
kalbėti, susirinktų ant tautiszkų 
reikalų ne mažai piuįgų.

Fel. Želatinas.

sai be pamato vienas geras lietu
vis, kliubo tanarys, buk jis truk
do gerus kliubo mierius. Tas yra 
neteisybė: iszniekinta ypata pri 
guli prie geresnių Elizabetbo lie 
tuvių, ji nuo seniai darbuojasi 
ant pakėlimo czianykszczių lietu
vių, bet mat kliubo prezidentui 
ji aaabiszkai nepatinka.

Vietinis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Kaip laikraszcziuose buvo gai

šinta, ežia buvo parengtas teatra- 
1 szkas perstatymas: atluszė ko- 
mediję p. a. '‘Svaras Juokų”. 
Aktoriai savo roles atloszė teip 
gerai, kad nuo neprofesjonaliez- 
kų loezėjų geriau ir reikalauti ne 
buvo galima. Žmonių ant per
statymo susirinko apie 300. Jie, 
matyt, buvo užganėdinti, kadan
gi gausiais rankų plojimais dėka- 
vojo ak toliams.

Po teatrui choras Simano Dau 
kanto Teatraliszkos Dr-tės padai
navo kelias tautirzkas dainas. 
Dainas surengė ir iszmokino cho- 
rę musų tautietis p. Ereminas. 
Tarpuose 2 vaikinai ir penkios 
merginospagrajijo ant citių.

Lygiai teatras, kaip dainos ir 
muzika susirinkusiems labai pati- 
ko ir jie rankų plojimais rodė, 
kad isz visko yra užganėdinti.

Naujokas.

Isz Lawrence, Mass-
Yra ežia daug audinyczių, ku

riose daug tukstanezių darbinin
kų turi darbę. Darbai eina gerai; 
dilba jose ir tūlas lietuvių skai
tlius, jie turi gerus darbus. Ir 
isz kitur atvažiavęs gali gaut 
darbę, lik ne reikia bo»am« per
sint styti už lenkus, kadangi bosai 
lenkų ne kenezia, ne nori priim
ti prie darbo, o jeigu ir priima, 
tai duoda niekiaueię darbę. Net 
mutų lenkberniai dabar giriasi, 
kad yra lietuviais. D iro tę vie- 
nng ne isz persitikrinimo, bet to
dėl, kad pamatė, jog bosai lie
tuviams duoda geresnius darbus 
negu lenkams.

Nuolat*: pasitaiko lietuvių 
vestuvės: kas subatę būva ežia jų 
po 4—5. Atvažiuoja ežia kunį- 
gas Gricius ir surisza Hetuviazkas 
poras; daro isz U) gėrę b znį,bet 
niekina, v:sa''p apszmeišinėja mū
sų parapiję, vadina ja bedievisz- 
ka. Turbūt pats apie dievuotu- 
mę menkę turi supralimę.

Yra ežia dvi p^szelpinės drau
gystės: bažnytinė ir tautiszka. 
Jos terp sivęs teip sutinka, kaip 
dvi katės viename maisze: nieki
na viena kitę ir ėdasi terp savęs. 
Bažnytinė daugiau turi sąnarių ir 
ji turtingesnė. Mitingos 
svetimtauezių salėj, už kę 
po 2 dol., o lietuviszkos 
savininkas reikalavo tik 
dol.

Yra ežia daug garbintojų kazy- 
rų; mėgstanti jas atvažiuoja 
paloszti net isz kitų miestų. Ne 
kartę per vienę naktį praloszia 
daugiau, negu reikia per metus 
ant maisto. Kad nuo tokių pa- 
praszytum nors po vienę centę 
ant mėnesio ant tautiszkų reika
lų, tai gal kėsintųsi pr.iszsntį 
muszti.

■Ji® ne grašiai besielgianti y- 
pacz pyksta, jeigu apie jų ne pa
girtinus darbus raszo laikrasz
cziai. Neteisybės nieks neraszo. 
Tegul liaujasi kazyravę, girtuo
kliavę ir kitaip ne grašiai besiel
gę, tai nieks jų ir per laikrasz- 
czius ne peiks. Kiekvieno juk 
pereiga, kaip galint, naikinti 
peiktinus musų btolių pa pro ežius. 
Kadangi nesutikimai, .girtuoklia
vimai, kazyravimai ir besiprovo- 
jimai ne priguli prie gražių, ir pa
girtinų darbų, todėl apie juos ra
szo laikraszcziai, peikdami teip 
daranczius, kad jie susiprastų 
liautasi negražiai besielgę.

K. Paszakarnis.

Isz Spring Valley, III.
Darbai kastynėse «žilose aplin

kinėse eina gerai. Visos dirba 
pilnę laikę ir isz kitur pribuvu
siam darbę ne sunku gauti. Už
darbiai ne lygus, paeina nuo dar
bo. Apart kastynių, dirba dar 
žmonės prie tilto, kurį dirbdina 
elektriszka kompanija^ Dabar 
dirbdina ir stritkarių liniję nuo 
Peru iki Spring Valley ir į tulus 
kitus miestus.

Spring Valley yra-gražioj vie
toj, terp kalnų, o ateitėj gal i«z- 
augtl į visai gražų miestę ; gyven
tojų skaitlius gana greitii didi
nasi. Lietuvių szeimynų yra ežia

kitus miestus, kur daugiau lietu
vių gvvena, neužgautus didžiojo 
sztraiko ir ten uždarbiauti ir rink
ti aukas ant sztraikienų nau
dos. *

Pirmiausiai atsilankė. Brookly- 
ne. Tenykszcziai lietuviai mei
lingai mus priėmė. Su pagelba 
gerų taut'eczių gavome daleidi- 
mę nuo policijos žeisti ant gatvių 
ir rinkti aukas (Niekur daugiau 
mes panaszaus daleidimo neįsten
gėme gauti). Užtrukome czia 
apie sanvaitę. Grajijonie ant 
excurs jos,parengtos vietinio kle
bono,teiposgi ant baliaus pareng
to 12 d. rugsėjo. Uždarbis nuo 
pasil nKsmin:mų ėjo antsztraikie- 
rių naudos. Ypacz Brooklyno 
lietuviai parodė savo sanjausmę 
ir prilankumę sztraikuojantiems 
anglekssiams, nes ant abiejų pa
silinksminimų susirinko beveik 
visi Brooklyno lietuviai. La
biausiai atsižymėjo p. P. A Drau
gelis: jis nesigailėjo nė laiko, nė 
truso, nė pinįgų; jis visur,per vi
sę sanvaitę musų užsilikimo 
Brooklyne.buvo musų vadovu. Be 
jo pagelios gal nė pusės to ne 
butume surinkę, kę dadar surin
kome (surapsas aukautojų ir jų 
aukos yra pabaigoj atskaitos). 
Jis daug padėjo truso ir mes ne
žinome nė kaip, nė kada j«m ga
lėsime už tai atlyginti, kaip jau 
ir visiems Brooklyno lietuviams. 
Užtariame szirdingęacziu visiems 
Brooklyno lietuviams, o 
gai p. P. A. Draugeliui, 
tis apie jūsų gerumę ne 
terp mus niekada.

Isz Brooklyno keliavome į Wa- 
terbury ir Union City, kur tei 
pesgi užtrukome keliolizę dienų. 
Ir czia mus priėmė meiliai; visur 
radome pritarimę sztraikuojan- 
liems broliams anglekssiams.Gra- 
jįjome ant gatvių ir rinkome au
kas, kurios plaukė gausiai. A ežiu 
visiems aukautojams, ypacz p. J. 
Miknaieziui , kuris daug darba
vosi, buvo musų vadovu ir pata
rėju.

Isz Waterburio atkakome į New 
Arke, kur buvo musu vadovu ir 
pritarėju p. Vaiczeliunas; czia 
trumpame laike surinkome |37 40. 
Isz czia atvykome į Jersey City, 
kur mus meiliai priėmė brotai: 
Vincas ir Pijus Kaczergiai. Su
rinkome czia nuoi geros valios 
tautieczių |43 53, ne skaitini 
110 paaukautų P. Kaczergio ir 
|5. V. Kaczergio.

Abelnai visur šmonių simpatija 
buvo musų pusėj. Kiekvienas 
suprato, jog anglekasiai veda bai
sia koy^i su suorganizuotu, turiu 
ežiu gęlingę paramę kapitalu ;pa- 
sekmės tos kovos turės didelę 
įtekmę snt ateities darbininkų; 
todėl kiekvienas szelpė, dirbo, 
kiek galėjo, ant padidinimo aukų 
ant kovojanezių brolių naudos; 
dėl tų tai priežasezių musų kelio
nė ant rinkimo paszelpos musų 
broliams ir jų paraminimo buvo 
gana pasekminga.

Dar kartę i-ztariame a ežiu vi
siems aukautojams, pritarėjams ir 
drauginis darbininkų. Gal kada 
už tai kokiu nors budu atrasime 
progę atlyg nti.

ypatin-
Atmin- 
iszdils

tik vienos*. £ai*a didelis skaitinis, o ir pavie
Pnbu-

laiko 
moka 
salės 
po 1

Isz Mahanoy City, Pa.
Malszu pas mus, 

kastynėse dirba scaheai. 
vo ežia isz Shensndoah, Pa. 18
regimentas milicijos kareivių sau
goti ir gelbėti neil sus. Darbi
ninkai vienog užrilaiko ramiai, 
tedėl kareiviai ne randa progos 
k:sztlesi į tarpę. Kada ežia atė
jo 1200 kareivių, darbininkai 
buvo nusiminę, bet isz tikro ne 
buvo ko nusiminti. Žmonės ka
reivius priėmė draugiszkai, karei
viai teipgi su žmonėms apsie na 
grašiai. Daugelis kareivių pri
guli į unijai visokių iszdirbysczių, 
jie nesirengia kę blogo darbinin 
karas daryti. Patys kareiviai 
kartais sulaiko einanezius į dar
bę Bcabsus, o vienam scnbiui ir 
keliems ezerifo tarnams net kailį 
iszpėrė. Kastynių savininkai 
praneazė jenerolui Gobinui, kad 
kareiviai eina isz vien su 
chistais.

6 d. spalinio darbininkai, Has- 
kero operos salėj atlaikė susirin
kimę. Atėjo apie 6000 žmonių, 
norėdami iezgirsti, kę reikia da
ryti. Atėjo ant susirinkimo dis- 
trikto virszininkat, kurie kalb no 
darbininkus užsilaikyti ramiai, 
kad valdžios nerastų progos kiss- 
tiesi su užtarimu už anglių baro
nų pusę, lik ramiai užsilaikyda
mi, darbininkai gali aztraikę lai
mėti; prassė darbininkų, kad nei
tų scabsautl. Visi atsakė, kad 
nors reiktų žieve misti, visi laiky
sis krūvoj. Kareiviai ne jieazko 
progos kiezt'esi su ginklais, įei 
kia tik jų ne užkabinėti. Lie
tuviai tegul bus atsargus ir tegul 
elgiasi šmoniazkai kaip iki|sziol,o 
nieks nieko blogo ne dirys.

Vienturtis.

anar-

uių ne mažai. Žodžiu sakant, 
Spring Valley lietuvių kaip 
kimszte prikimazta. Su tautisz 
kais darbais ir jausmais jie tei
posgi ne ant paskutinės stovi 
vietas- Yra ežia, rodosi, ir su 
manesni, suprantanti tautiszkus 
ir darbininkiszkus įeikalus, tik 
trūksta ežia smarkių ir energisz- 
kų vadovų, kurie pasistengtų ir 
mieganezius prikė'ti ir patraukti 
prie darbo.

- Czia visi amatininkai ir darbi
ninkai priguli prie unjljoa; biz
nieriai ir pardavinyczių savinin 
kai turi teiposgi savo un ję. Mė
sininkai ne senini s u si r isz o į uniję 
ir pradėjo lupti be jokios gėdos 
už mėsę. Tas ne patiko dauge
liui lietuvių. Susirinko jų poras 
szimtų, sudėjo po kiek kas galėjo 
pinįgų ir uždėjo kooperatyviszkę 
pardavinyczię valgomų daigių. 
Naujai psrdavinycziai biznis eitų 
gerai, jeigu paežių lietuvių eilėse 
ne butų ardytojų ir jos prieszi 
ninku. Negana kad naujai par- 
davinycziai kenkia svetimtau* 
ežiai, bet tę patį bando daryti ir 
tuli lietuviszki vertelgos.*) Jiems 
turėtų būt gėda ardyti lietuviszkę

Czianykszcziai lietuviai, imant 
apskritai, gyvena gana* gražiai. 
Nė didebų-nesutikimų, nė gir
tuokliavimų nėra. Nors tas ta- 
liuninkams ir ce patinka, bet ga
lima ir isz to džiaugtiesi; toliau, 
galima tikėti, kad viskas eis dar 
geriau.

F. Eismont.

ir

Isz Chjcagos, III.
4 d. spalių,pas Juozapę Var

gi rdę atsibuvo kriksztynos naujai 
užgimusio jo sunaut. Ant krikai - 
tynų susirinko visi namiazkiai ir 
keli svecziai. P. Juszkss užmanė, 
kad tę azeimyniazkę apeigę pami-

Isz Ellzabeth, N. J.
Czianykszcziai lietuviai teipos

gi prisidėjo su naszlės skatiku 
prie su'zelpimo aztraikuoj<nczių 
Penusylvanijos kalnakasių: Lie- 
tuviszkas Ukėsų Kl ubas paaukavo 
15 dol., Dr. Szv. Kazimiero 25 
dol., Dr. Szv. Jurgio 25 dol., Dr. 
Szv. Juozapo 20 dol. Kolekto
riai teiposgi surinko ant to mieno 
nuo czianykszczių lietuvių kel s 
desėtkus doliarų.

Artina'-i ežia rinkimai. Lygiai 
demokratai, kaip ir republikonai 
visokiais budais stengiasi laimėli 
lietuvių balsus. Argi lietuviai 
nešino kokiais jų draugais yra 
kandidatai saitų abiejų partijų?

Yra ežia paszelpinis Kliubaa, 
bet jame nėra didelės tvarkos. Jo 
prezidentas niekuom neprisideda 
prie lietuviszkų tautiszkų dar
bų; nė jokio lietuviszko laikrasz- 
caio neskaito, moka vienog nie
kinti jam nepatinkanesias aeabisz- 
kai ypatas.

No 36 „Vienybės" neteisingai 
buvo aprassytos dvi ypatos. Ko
respondencijoj toj iszniekintas vi

*) Korespondenciję turime 
trumpint', kadangi koresponden
tas apraszo toliau tę patį, kas jau 
sykį buvo. Laikraszcziai ne gali 
tę patį po kelis kartus atkartinė-

ATSKAITA 
Lietnviszkojo muzikantų 
beno isz Shenandoah, Pa.

I«ztikus sztraikui kietųjų ang 
lių kastynėse Pennsylvanijoj.szal- 
tinis daugelio šmonių uždarbio 
nutruko. Reikia dabar misti isz 
kruvino skaliko, kokį skriausda- 
mi savę, darbininkai nuo seniau 
ušsiczėdyjo nuo menko uždarbio, 
kokį gaudavo, dirbdami kastynė 
se. Szelpia jie viens kitę, kaip 
gali ir veda toliau kova su isz- 
naudotajais su vilczia pergalėji
mo. Vii'ya jų tvirtos. Jų pusėj 
simpatija visų darbminkų ne tik 
Suvienytose Valstijose, bet ir 
Europoj. Visi sztraikierius ezel- 
pis, kaip iszgali, nors naszlės 
skatiku.

Matydamas tę viskę, Lietuvisz- 
kns muzikantų benas isz Shenan- 
doah, Pa. nutarė teiposgi prisidė
ti prie abelno darbo, atlankyti

8URASZAS AUKAUTOJU IR 
J U AUKOS.
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P. A. Draugelis 
A. Antanaviczia 
F. Baltuszkonis 
V. Bradauckas 
P. Bubnis 
V. Martynaitis 
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S. Levickas 
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S. Lukoszeviczia 
V. Valiulis 
J. Martynaitis 
V. Milcainskas 
J. Kazlauckas 
S. Wullace 
J. Abraitis 
Policijos kapitonas 
Tomaszek 
Joe. Home 
M. Frecman 
A. Jonuszka 
M. Cherechovvski 
M. Smehtonis 
P. Palubinskas 
F. Schiller 
C. Backhsuse 
P.Jeznts 

•R. Kalvaitis
F. Tetoberg 
J. Kasilius 
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(31. Norkeviczia.

Taff 1
W. Koh'man 3
M. Tamulevicz 1
G. Kalvaitis 10
M- J^kubauckas 10 1
V. Bučinskas 5
Y. Gasdrina 5
A. Miller 20
A. Zabaleviczia 5
A. Bendzik 3
S. Mikulis 2
J. M. Brundza 10
H. Gorkeu 10
J. Naujokas 1
V. Karaleviczia i
Kazialia i
M. Richheimer 2
G. Benson 5
F. B. Carr 1
L. Henherger 1
L. F. Carrel 5
G. Matuleviczia 5
J. Bobinsou 1
Joe Kalinaitis ^5
J. Zoryl 2
S. Kaminskas 1
A. Ysmroy 2
P. Kulikauskas 10
C. Steinberg 2
S. Brzovvski 2
J. Gaika 1.50
S. Znkowski 2
J. Bernatofficz 2
M. Doszewski 2
J. Kor-ak 2
P. Giedraitis ‘ 5
M- Videika 5
F. Adomaiti! 2
C. Bonnin 2
A. Zeikowski 1
S. .Altovski 1
J. Zelenis 5
V. Šlapikas 5
P. Urbiolis 1
T. Audruszkeviczia 1
A. Pasiaurczius 1
Ant. Navickas 2
And. Navickas 1
John 'Navickas 5
P. Tresminas 1
J. Michells ; 5
R. F. Whilen 5
P. Bender 2.50
Kun. Varjiagiris 5
Kun. Skripka 3

_ ______ t 347.69

WATERBURY, CONN:
A. Stacz’okas 10
J. F. Dainiseviczia 10
A. Grašul's 10
C. Kašemekus 10
J. Tuniias 10
A. Pakui us 2
C. Aleszausky 5
J- Kelekev czia 5
M. Kenaus 5
Kun. Saurusaitia 15
J- Deunard 1

‘G. Gwetibach 1
Mrs. G.' Hellman 1
G. D. R chardson 2
P. Seponaviczia t 3
K. Laurinaitis 10
J. Jeszinskas 5
Y. Cheponis 5
G. Gnszkauckas 2
J. E. Joksza 1 2Pone Priceviczienė 5
Szv. Kazimiero Dfraug. 5
A. Bartuszka 1 5
J. Penekas & CoK 10
A Andrulaitis 5
J. Ktuszas 2
A. Bukeviczia | i
J. Baltruszaitis 3
G Priceviczia 10
V. Gugas 8
K. J. Jfgvenskas 2
J. R. Miknaitis 20
J. A. Kideys 2
F. Britt 3
S. Z vingrias 5
J. Biuser 10
W. Frunzeg 2
N.A.S.E.15. 10
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UNION CITYJ: h-
V. Gelezunas 17
J. R'nehiuse 10
Y. Lucas 1
J. Mikaitis 1
T. Reskeviczia 10
C. Barkosky 1
A. Sokclosky 2
A. Stankeviczia 1
Sadolauckas 1
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Nanji iszradimai.
•e* Hoffman isz Chicagos isz- 

atdirbo patentę ant jo isarastos 
naujos apkurimo medegos. Mede- 
gk ta susideda isz nevalyto kero- 
sino ir kitokių aliejų, sumaiszytų 
su sutrintoms plytoms ir terrako- 
ta. Tona to naujo kuro kasztuo- 
ja |5—6, o szilumos jis duoda 
tris kartus daugiau negu anglys- 
Vienos plytelės užtenka ant isz- 
virimo pusiyczių. Naujas kuras 
neiszduoda nė kvapo, nė dūmų, 
taigi jis parankesnis už anglis ir 
už jas duoda daug daugiau szilu* 
mos, o vienog yra pigesnis.



LIETUVA
• • Mnsfculiszkas admirolas 

Maksrov iszmdo prietais?, jo pra
mintu vardu Radioson, kuri paro
do, kur po vandeniu ant jūrių 
plaukia povandeninis laivas ir 
kaip jis yra toli. Prietaisa tojė 
persergsti pirm laiko pakranczių 
tvirtynes ir hivus ne tik apie 
plaukianezius povandeninius, bet 
ir apie kitokius laivus plaukiau- 
ežius ?.nt jūrių. Ant ko paremtas 
tasai iszradimas, t? Makarov lai
ko paslapty], kadangi jis savo isz- 
raditn? nori at duoti maskoliszkai 
kariszkai laivynei.

•,* Mieste Binghampton.N.Y. 
susitvėrė kompanija isznaudcji- 
niui naujo iszradimo. Naujas 
iszradimas yra tai dirbimas kie
tame p v dalė degtinės. Degtinė 
ta yi a teip sutirsztinta, kad už
tenka vieno mažo giudėlio ant 
pas darymo stiklelio geros degti
nės. Grūdelius tokius galima vi
sada neszioti kiszeniuje. Kapi
talas naujos kompanijos yra Imi 
liionas doliariųi

Pw fesorius Papin isz Co- 
lumb a univetsiteto, New Yorke, 
iszrado n>uj? bud? jungimo tele 
fonų vielų. Su pagal jo bud? 
sutaisytu paprastu telefonu gali
ma susikalbėti nuo 5000 kylio- 
metrų. Tokiu budu galima susi
kalbėti terp Paryžiaus ir New 
Yorko.

•e* Amerikonas Randai iszmis- 
lijo nauj? kūrimo medegp, kur', 
kaip sako, i-zduoda daugiau szi- 
lumos negu anglys. Ta nauja me- 
dega susideda isz durpų, nevalyto 
kerosind ir kalkių.

Isz visur.
U Vidurinės Amerikos republi- 

koj Nicaraguoj likosi i-zduotos 
naujos tiesos, už kurias, turbut, 
kvailesnių civilizuotuose krasz 
tuose niekur nėra. Pagal tas tie
sas: kiekvienas pabaigęs 16 metų 
ir neturintis 100 dol., turi dirbti. 
Nedirbanti turi bzti nubausti ka
lėjimu iki 20 metų. Darbininkas. 
apleidę4 dari? be iszte s nanezių 
priežasezių, turi būt suareeztuo- 
tas ir priverktas dirbti. Teip mat 
Nicaraguos randas 'stengi įsi pa- 

" tam luti iyzmrudojant ems be m e- 
laszirdystės darbininkus pralobu 
siems plantatoriams.

|| Kur žemdaibystė agszcz<au 
pasikėlė, kur žmonės žemę geriau 
iszdiib’, ten ji daugiau vaisių isz- 
duoda. Imant vidutiniszkai,M»s- 
kolijoj nuo vieno hektaro suren 
ka 7, 9 hektolitro rugių, 7 hek 
tol. kvieczių, 12,2 hekl. avižų; 
Amerikoj: 10,4 heatol. rugių; 
10,4 hektol. kvieczių ir 9 hektol. 
avižų; Prancūzijoj: 15,7 hektol. 
rugių, 16 hektol. kvieczių ir 22,3 
hektol. avižų. Taigi Prancuzij>j 
žemdarbystė stovi daug augsz- 
cziau negu Maskolijoj arba Ame
rikoj.

| Amerikoniszki anglių prekė- 
jai pirko Angl joj 300000 tonų 
anglių ant Amerikos reikalų, ka
dangi joje, dėl anglekasių sztrni- 
kų ir užsispirymo k»s’ynių savi- 

, ninku trūksta dabar anglių. Dėl 
anglįka-ių sztraikų Amerikoj ir 
Anglijoj prekės anglių pasikėlė 
iki 10 dol. už ton?. Tokių pre
kių dar Anglijoj niekada ne bu
vo. Sztraikai anglekasių Ameri
koj atsiliepia mat ant viso civili
zuotų svieto.

P Sugrįžę isz Afrikos anglisz 
ki kareiviai,paleisti isz kariume 
nės,atsirado dideliame varge, ka
dangi ne gali gauti darbo; Ang
lijos dirbtuvės ir be kareivių tu
rėjo pakaktinai darbininkų, tai 
dabar sugrįžusiems isz Afrikos ir 
paliuosuotiems isz kariumenės 
nė ta vietos darbavietėse. Ran 
das apie juos ir daugian nesirūpi
na.

| Kanados randas nusprendė 
kasti anglis randui prigulincziuo- 
se angliniuose laukui se ir anglis 
pardavinėti gyventojams už kasz- 
tų prekes, taigi beveik ant 3 dol. 
pigiau negu jas pardavinėja kom
panijos. Jeigu ir Suvienytose 
Valstijose randas t? darytų, ne
dryžų teip asztriai atsiliepti 
priesz rand? kastynių savininkai.

,|| Mieste Vindobonoj vienos 
mokyklos mokintojas laike lekci
jos ant syk įgavo proto sumaiazy- 
m?. Pagriebė jis nuo stalo re
volverį ir pradėjo szaudyti į esan- 
ežius mokykloj mokintinius. Kol 
ant szuvių subėgo gyventojai ir 
beprotį suvaldė, jis užmuszė tris 
mokintinius, o tris sunkiai paszo- 
vė.

I Dėl ilgai besitraukianezios 
revoliucijos republikoj Columbi- 

joj.popieriniai pinįgat, kurių ran
das iszleido daugiau negu gali 
iszmokėti, neiszpasakytai nupuo
lė. Mieste Bogotoj, republikos 
sostapilėj, už vien? auksinį dolia- 
rį moka 85 popierinius.

|| Newfoundlando pakrantėse 
siautė smarkios vėtros,laike kurių 
daug mažų laivų paskendo. Žmo
nis nuo paskendusių laivų iszgel- 
bėjo.bet trūksta dar vieno laivosu 
50 žmonių,su kur'uom nežinia,kas 
atsitiko. Gal jis su visais ant jo 
buvusiai žmonėms paskendo.

|| Londono laikrasztis ,,Daily 
Express” pranesza, jog pereitos 
nedėlios dien? Peterburge (Mas 
kol joj) buvo užkilę smarkus 
m ai sz lai. Susimuszime su atsiųsta 
į miestu kariumene daug žmonių 
įkosi sužeistų, suaresztavo gi apie 
500 žmonių,

g Seniau Portugal ja siųsdavo 
ant mėsos galvijus į Angliją ir 
Prancuziję, eziędien ji pati turi 
gabenti ant maisto galvijus isz 
svetur. M d kaip tik kame gy
ventojai apsileidžia, tas vis ne ge
rus vaisius iszduoda.

D Netoli Gibraltaro, už iezpa 
niszko rubežiaus, socialistu pa
rengė didelį susirinkimę ant lau
ku. Ant jų iszvaikymo at-iuntė 
milicijos kaieivius. Susirėmime 
penki žmonės likosi užmuszti, o 
daug tapo sužeistų.

g Poltavos gubernijoj, Masko
lijoj,vėl užgimė kaimiecziųmaisz- 
tai. Buvo ežia jau susirėmimai 
kaimieczių su kariumene, rando 
iszsiųsta ant suvaldymo maisztų. 
Susirėmimuose daug kaimieczių 
likosi užmuszlų.

|| Pereituose metuose Maskr li- 
ja į Prancūziją iszgabeno viso 
kių javų ant 18564000 rubl. dau
giau negu užpernai. Sėmenų už- 
perei tuose metuose iszgabeno 
už 2990000 rubl., o pernai tik 
už 311000 rub’.

įį Ant amerikonų paveržtos nuo 
Iszpanijos atlos Guani per vi-? 22 
d. rugsėjo s'autė žemės drebėji
mai, kurie labai daug blėdies pri
dirbo. Prie to keli žmonės likosi 
užmuszti, o lengviau,ir sunkiau 
apkultų yra daug.

|| Egipto sostapilėj, mieste 
Cairo vėl 254 ypatus apsirgo cho 
lera, isz jų 241 pasimirė. Nuo 
15 d. liepos Egipte apsirgimų bu
vo 36658, o isz to skaitlians pasi 
mirė 30958; taigi pas.bnsėtmas 
yra mirczių skaitlius.

[ Revoliucija Acre apskrityj, 
Pietinėj Amerikoj, traukiasi to
liau; į j? likosi įtraukta Bolivija 
ir Brazilija. Dalis Bolivijos ka
riumenės įsiveržė į Braziliją, 4sz 
muszė daug brazilijonų ir daug 
paėmė į nelaisvę.

g Anglijos pakrantėse Bremos 
pasažierinis garlaivys “Kronprinz 
W ii beini” susimuszė su angliszku 
“Robert Ingham. Paskutinis į 
keturias miliutas po susimuszimui 
paskendo. Prie to prigėrė dvi y- 
patos.

d Kanados randas 50 mylių ge 
riaušių anglinių laukų paėmė tau- 
tiszk? rezervaci]’?, kad užgimus 
sztraikams, kaip antai dabar yra 
Suvienytose Valstijose, tauta ne
pasiliktų be kuro.

| Mieste Genevoj, Szveicarijoj, 
kur užgimė darbininkų sztraikai, 
buvo jau s įsirėmimai sztraikierių 
su kariumene. Visi miesto li- 
gonbucziai pilni sužeistų darbi
ninkų.

| Prancūzijoj, St. Etienne bu
vo maisztai sztraikuojanczių ang- 
lekasių. Susirėmime su žandarais 
keturios ypatos likosi užmusztoe; 
sužeistų žandarų ir darbininkų 
yra daug.

| Pietinėj Afrikoj aukso kau
tynių savininkai skundžiasi ant 
stokos darbininkų Johannburgo 
aukso kestynės reikalauja 100000 
darbininkų, o ant vietos yra tik 
35000. -

| Szveicarijoj, mieste Genevoj, 
visi organizuoti darbininkai ' nu
tarė sztraikuoti, jeigu ulyczinių 
karų kompanija ne sutiks ant rei
kalavimo sztraikuojanczių jos tar
nų.

B Rymo laikraaccziai pranesza, 
buk popiežius galutinai nutarė, 
ant vietos pasimirusio Chicagos 
archivyskupo Feehino, paskirti 
Peorijoe vyskup? Spaulding?.

|| Austrijos sostapilėj, mieste

Vindobonoj, hotelio savininkas 
Fuerchtegott, negalėdamas atsi
kratyti nuo spaudžianezių jį kre
ditorių, nuszovė naieganezi? pa
ežį?, treja!? vaikų ir arvę.

| Czekijoj, mieste Pragoj, pasi
mirė kasieriusSzv. Vadavo ban- 
ko. Naujas kasteriu?, užėmęs vie- 
n?, susekė, kad banke yra nepri
teklius net $500000.

|| Isz Austrijos sostapilės Vin- 
dobonos bėgios tris kartus ant 
sanvaitės greitiej'e geležinkelio 
trukiai tiesiog į Chinų sostapilę 
Pekin?.

| Mieste Lodz likosi nudurtos 
trys ypatos: maskolbzkų valdžių 
tarnas, milijonierius Fuchs ir du 
paslaptį rand i sznipukai.

• || Laivynės arsena’uos) Spe- 
zioj. Italijoj, explii duvo bomba. 
Expliozijos 5 jurininkai likosi už- 
muszti, o daug tapo sužeistų.

| Per nauju padaryt? sutarim? 
su Sijamu,pietinėj Azijoj,Prancū
zija apturėjo nuo S'jamo dvi pro 
vincijas: Malaiproj ir Laos.

|| Iszpanijoj buvo darbininkų 
maisztai. Sus:rJmimuose su ka
riumene daug žmonių likosi už- 
musztų ir sužeistų.

|| Ant užlaikymo savo moky
klų svetimuose krasztuose,Prancū
zija kas metę išleidžia po $160- 
000, Ita'ija gi 200000.

|| Kalnakasiai szaurinės Pran
cūzijos pakėlė sztraik?. Sztraikuo- 
se dalyvauja 60000 anglekasių.

| Amerikoniszki anglių prekė- 
jai pirko Europoj 300000 tonų 
anglių ant Amerikos reikalų.

Vietines Žinios.
— Ties Taylor ulyczia isz upės, 

pereitos nedė iosdien?, ištraukė 
kun? prigėrėlio. Mena, kad tai 
yra koksai Rheiulander, kel
neris rastiurac joj ant kertės Ma- 
dison ir Dearborn ui. Jis buvo 
g^na turt'ngas; banke turi sudėtų 
apie400>dol. Nežinia, ar jis ne 
tyczia ar tyczia pateko į upę; 
gal koki plėszikai, iazkraustę ki- 
szenius.jį paskandino. Jo kisze 
niuose pinįgų ne buvo, o kaip 
sako, jis jų vis diktai pas savę tu
rėdavo.

— Chicagos paidavinyczių sa
vininkas Arniour parsikvietė isz 
Vindobooos( Austrijos sostapilėe) 
tenyksztį chururg? Lorenz? pa
daryti operacij? Armouro vaikui, 
kuriam kojos kaulai augo ne teip 
kaip reikia, tedė] vaikas vaikez- 
czioti ne galėjo. Amerikos dakta 
rai isztaisyti kojis ne apsiėmė. 
Lorenz padarė operaciją pasek
mingai ir už tai gavo 100000 dol.

— Ant Blue įsi and avė., ant 
Edvardo Croake užpuolė trys ne
grai, su kuriais geležinkebo vago
ne už k? ten huvosusipykę4. Ne
grai Croakei dūrė su peiliu į kru
tinę ir perdūrė plaucziua. Sužeis
tu nugabeno į ligonbutį, bet dak
tarai ne turi vilties kak jis galė
tų iszgyti.

— Pereitos pėtnycios dien? žy
dai apvaikszcziojo atleidimo dier 
n?, arba kaip Lietuvoj žmonės sa
ko, Nesztines. Chicigoj t? dien? 
terp žydų atleidimo ne buvo: 
maisztua pakėlė žydi-zkų duonke
pių darbininkai; jie iszdaužė n?t 
sinagogos langus *

— Pereito ketvergo naktyj bu
vo pilnas mėnulio užtemimas, ku
rį galėjo matyt ne tik Chicagoj, 
bet visoj Amerikoj. Užtemimas 
prasidėjo po 11 vai., o pasibaigė 
3 vai. rytmety j.

— Pereitos nedėlios dien? Chi
cagoj siautė smarki audra; mieste 
net keliose vietose trenkė perkū
nas.

Redakcijos atsakymas
P. Blaževicziui, Phila. Ta- 

mistes ilgaris rasztas ne gali pa
tilpti, kadangi jo pataisyti ne ga
lima, o jame nieko teip svarbaus 
nėra, kad vertėtų perraszinėti: 
vieni atsitikimai seni, kiti asa 
biszki, treti mums nesuprantami 
gerai. Asabiszkus nesutikimus 
reikia asabiszkai užbaigti, aiba, 
jeigu ne galima, tai per sudę. 
Tokia s reikalais laikraszcziai ne 
užsiiminėja. Ant iszrodymo va- 
gystos reikia darodymų; reikia 
juk priesz sud? atsakyti ir laik- 
raszcziams, jeigu jie be pamato 
talpina apszmeižianczius rasztus. 
Ktausym? stipendijato mes laiko
me už pabaigt?, motyvus, dėl ku
rių užslėpta jo pravardė, .laiko 
me už svarbius ir teisingus; mo-

tyvus tuo* jis patd pers atė “Lie
tuvoj”. Mums labai ne malonu, 
jeigu turime atmesti atsiųstus 
mums rasztus ir per tai raszan- 
czio darbas nueina ant niekų. 
Tas vienog labiausiai paeina nuo 
to, kad raszanti ne paiso ant 
musųrodų ir nurodymų ir per tsi 
raszo teip, kad laikraszlis negali 
ra«zto patalpinti. Liikrasztis 
negali t alpinti rasztų ypacz su 
visokiais apkaltinimais, nuo ne 
pažįstamų žmonių, ‘kadangi j s 
turi atsakyti už jame patilpusius 
rasztus.

Drangysczin Reikalai

$5.00
silinksminimo Kliubo baliaus, parengto 
nedelioj, 10 d Spaliu, Freiheit Turner 
saleje, 3417-21 So. Halsted St., priesz 34 
ui. Prasidės 4 vai. po pietų. Grajys 
puikiausia muzika po direkcija pagar
sėjusio prof. Fr. Kiefer. I n žengs 25c. 
ypatai. Kiekvienas ineinanti* ant mu
su baliau* gausdykai tikietaant loszimo 
5 auksiniu dol. ir gale* juo* laimetie. 
Viskas bu* pirmo* kliasos, geriausi* 
tvarka, patarnavimas greita*. Kožna* 
busszirdingai priimta* ir užtikrinam 
linksma laika. Bus tai vienas isz dai
liausiu lleluviszku bailu Chicagoje. Su
sirink* viso* dailiausio* lietuviszkoe mer- 
gino«.deltogi vaikinai ture* proga su jom 
susipažintie ir Iszsirinktie sau numi 
letinia.Nežiūrėk.lis ar snigs.ssiisarszals, 
ateik antsaio'baliaus, neštai bus viena* 
isz linksmiausiu vakaru. KOMITETAS.

Balius, Baitus:
Lawrence, Mas*. Sz. Laurino Dr-te 

taikys balių ant naudos sztraikierių 
Pennsylvanijo* subatoj, 25 spaliu, Ford 
Bros saleje, ant Oak St. Prasidės 7val. 
vakare. Dr-te pilnoje parodoje mar- 
szuo* per miestą in baliau* sale. In- 
ženga vyrams 25c., merginoms 15c. Vi
su* lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkiniu* kvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Metinis apvalkMzczioJimas.

Chicago. Dr-te Simano Daukanto Įsa- 
kilmingai apvaikszczio* Simano Dau
kanto gimimo diena nedelioj, 26 Spaliu, 
Freiheit Turner saleje, 3417 S. Halsted 
St. Visos draugyste* imanczio* apvaiksa- 
caiojime dalyvuma isamarazuoe nuo- K. 
Liaudanskio sales isa 33-caios ui. ir pilno
je parodoje su muzika marszuos in ap
veik szczioj i mo sale. Saleje bus laiky
tos kalbos, dekliamacijo* ir dainos. Po 
prakalbu bu* dideli* Dr-te* balius. Iss- 
marazavima* isz 33-czio* ui., prasidės 3 
vai. po pietų. Inžengs vyram* 25c. mo
terims ir merginom* dykai; teipgi drau- 
gyseziu sąnariams i mautiems apvaiksz- 
ciiojime dalyvuma inžengadykai. Visu* 
lietuviu* ir lietuvaites ir visa* lietuvi**- 
ka* Draugyste* szirdingai užkvieczia da
lyvauti sziame iszkilmingame apvaiksz- 
cziojimez Komitetas.

Chicago, Lietuviukas Republ. Kliu- 
ba* 12 vardo* turės savo dideli mitinga 
subatoj, 18 Spaliu, 8 vai. vakare, aaleje 
Alijono, 1158 8. Leavitt 8t. Ant kurio 
visu* tos vardo* lietuviu* kvieciia susi
rinkti kaipo ant vieno iusvarbesniu m I- 
tingu priesz aleinanciiu* rinkimus.

Komitetas.

PaHeszkoiiniaf.
Pajieazkau Juozapo Masiliūno, raup

lėto veido, angliukai ssneketi ne moka. 
Ji* mane apvogė. Jei ka* ji užtemytu 
teiksi* duoti žine ant adreeo:

Frank Balczinas,
70 W. 25-th Si., Chicago, III.

(17—10)
Pajierikau Franciszkau* Jucevici’au* 

Benedikto ir Franciszkau* Ragausklu, 
Kauno gub., Raseinių pav. Jie paty* 
ar ka* kita* teiksisduoti žine ant adreso: 

Florian Juceviczius,
Box 5. Web*ter, Pa.

Pajieszkau darbo prie Groeernes, jau 
keli metai kaip ta darba dirbu. Reika
laujanti adresuokite:

Ad. Norkus,
52 W. 14-th Place., Chicago, III.

(17—10) a

Pajiesikau Antano Kazlausko isz kai
mo Burken u, Szylelio parap., Raseinių 
pav., Kauno gub.. Tegul jis atvažiuoja 
pinigu atsiimti, kurie pas mane yra, nes 
a*z netrukus iu ežia i*z važi uosiu. Te
gul pasiskubina.

Jo*. Rabiza,
Box 149. Springvalley, III. (31—10)

Pajieszkau Jono Bal*io,8uvalku gub., 
kaimo Szalcziu,antra kart atkakę* Ame
rikon. Ji* pats ar ka* kita* teiksis duo
ti žine ant adreso:

Joscph Balsia, 
Sutersvllle, \Vestmoreland,Pa. (31—JO)

Pajieszkau Jeronino Gecevicziau* ir 
Antano Martisziauz, abu Kauno gub., 
Raseinių pav. Jie paty* ar kas kita* 
teiksi* duoti tinę ant adreso:

Frank Marti*,
Crystal Falls.Mich.

Pajieszkau savo sesers, Onos Statkų* 
naites, Kauno gub., Hziauliu pav.,kaimo 
Kubeliu, gyveno aplink New Yprka. Ji 
pati ar ka* kita* teiksi* duoti žine ant 
adreeo:

Antanas 8 ta t kūnas,
Box 125, Evans, lowa.

Pajieszkau Juozapo Ūso, pirm trijd 
metu atkakusio Chicagon. JI* pats ar 
kas kitas teiksisduoti žine ant adreeo.

Zigmontas Dogielis,
167 W.18-th 8t., Chicago,III.

Pajieszkau Juozo Sabonaiczio, ir Sta
sio Tamoazauako, abu Kauno gub., Ra
seinių pav., Matįkunu vol. Jie patys ar 
kas kita* teiks duoti žine ant adreso:

Mateusz Danai lis.
76 Olesn avė., Jeisey City, N. J.

Pajieszkau Juozapo Mikluszo ir A.Bu- 
deno. Mikiuszio pati isz Lietuvoe atva
žiavo ir norėtu ji surasti. Jie paty* ar 
kas kita* teiksi* duoti žine ant adreeo: 

Jos, Badenas,
20 Arthur Bt., Brockton, Mas*.

Reikalauja Jauno neženoto vyro prie 
Buczerne* ir Groeernes darbo. Turi ge
rai savo darba suprasti. Adresuokite:

Frank Rajūnas,
408 13-thave., Mayvood, 111.

Pajleazkau savo brolio, Izidoriaus 
Mankau* ir Mateuszo Gusto, abu Kauno 
gub., Raseinių pav., kaimo Poliu. Jie 
paty* ar ka* kita* telksi* duoti žine ant 
adreso:

A. Menkus,
17 Harrison St., Cambridgeport, Mas*.

Aukoe ant KanUntlnlu.
Alek* PetczkauskM, CrysUl Faile.

Mich......................................................10
Fr. Marti* ............................. 50
Peter Savickas................... . ...............50
J ieva Szim kiene....................    .50
Antonioa Saimkaite .............................50
Irena Szimkaite..................................... 05
Chicago* lietuviai............................... 5 55

Sykiu................ ...7.70
Buvo..................11.51
Sykiu .............. I10.SI

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
• ------------- ?-------------

Pagal Drą M. Haberlandlą.

“Lietuvos” agentai.
, ALLEGAENY, PA.

8. Dotninaitia, 1436 Adams St.
So. BOSTON, M A SS.

Nikod. Gendrolis, 257 4-th St.
NEW YORK. N. Y.

Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h et.
NEWARK, N. J.

V. Ambrasevicsia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y. 
8tanislowas Rinkewicxius. 73 Grand st.
K. Balcsiunas, 64 6-th st.

ELIZABETH, N. J.
Jurais Orinikailia, 75 Wa)l st.

BHENANDOAH, PA. 
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Moieika, 398 Elm st.

BALTI MORE. M D.
L. Gaurlis, 2018 N. Wakhington st

PH1LADELPHIA, PA. *
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
MLietuvos” Keli.-iuianti agentai.
Jurgis Kaxakewicsia,
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas, 
V. J. Ushkuris, 
Frank Eismont.

Kursite vyrai atsilankys, lietuviai 
(T\li pas juos užsirassyti “Lietuv?” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nigai bu* teisingai mums priduoti. .Pas 
juo* teipgi galima gauti visoke* knįga* 
už t| paesi? prekę kaip ir redakcijose.

“LlBTCVOe lULKISTUVB.

Inkurtuves naujos sales.
Subatoj ir nedalioj, 18 ir 19 Spaliu da

rome naujos sales inkurtuviu balių, ant 
kurio grajis gera musika ir svecziai su
sirinkta ture* puikiausia vieta sau pasi- 
ssokti ir pasilinksminti. Visus aplinki
nius ir pažysttmus kviecziame atsilan
kyti ir mus nauja sale pamatyti.

Su guodone, 
Papsusku B rolei,

3400 Auburn avė., Chicago, III.
Atidariau nauja saliuna pn. 70 W. 25- 

thSt., kerte Hoyne avė., kur užlaikau 
geriausius gėry mus, kvepenesius Ciga
ru*, gera Lunch ir viską kuogeriausiai. 
Taigi kvieczių visus pažystamus ir ap
linkinius atsilankyti o busite kuogra- 
žiausiai priimti.

, Juozapa* Žilis,
70 W. 25-th St., kerte Hoyne avė.,

Chicago, III

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rasaa i laiszką į “Lietu 

*o*'* redakciję, viaada parusi y k ant 
laiasko savo varda ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pat* gerai rassyti nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokanosiam, 
peraszyti.

8). Jeigu iszperki “Money Orderi“, 
tai nelaikykie jį pa save, bet priaiuak 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isi paėsto gauti. Paeitai- 
kik sau tik mažele balta koresiukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas neaiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Biuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įleiszka liuosaa. sausas, nesulipin
ta* ir ne lipinti ant laiszku. Sulipintos 
ant lalszko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri- 
imtoe.

Meldžiame raaseju temyli ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvoe" iszleistuve.

Kas reikalauja ruetMM,
Tegul eina pas Joną Venckų. 307 W. 4- 
th Bt. kerte D. rlo Bostone, kur* atpir
ko visa bisni nuo J. Valauakio, o ten 
gausite geriausia mėsa ir už pigesne 
preke kaip kitur. Visu* to miesto lietu
viu* užkvieczia.

Radikalisikas Isxgydymas: d^T'k™: 
lin. papušku nuo reido, plauko nusilpimo. u*sl 
krr&amu ir visokiu Ilgu. Mes duodant® rodą Ir 
Cluoles su drukuoiu aprašymu kaip )a, vartoti.

Hnai reik apraivtl liit<a švmpiomus.
Drs BruudiaCo.Brdway A b.Sth sU.Brooklya.N.Y

Gladiatoriai.
Kova gladiatorių vienu su ki

tais arba su dykais žvėrimis bu
vo teip i-zriplatinusi rymionu 
laikuose kaip tz-adien imtynes 
bubu Lzpanijoje. Gladiatoriai 
buvo tai rtiprus ir drąsus žino
tus. Mus negazdln i psojus my
rio ar gyvasties su kardu rankoje, 
vienog turime bjauriausius ne
prietelius, kurie nuolaidi tykoje 
ant musu sveikatos ir gyvasties,o 
taisyta — ligos pilvo ir nervu. 
Kaipo ginklas ant pergalėjimo 
tu neprieteliu — yra reikalingus 
Trinerio AuM-rikoniszkes Elizirss 
K rtojo Vyno, tas geriausias :r 
pri'mniausiss va stss ant iszvaly- 
mo kraujo ir sustiprinimo visu kū
no organu. Yra tu natūralias 
ka gyduole, be jok uchemikaliaz- 
ku priemaiszu, nes susideda tik
tai isz vyno ir žolelių. Sustip
rina muskulus, nervas ir smege
nis.

Ant pardavimo visose aptieko- 
86 kaip ir pts pati fabrik«nla, 
Juozapa Trineri, 799 S. Ashland 
avė., Chicago, III.

vaikų; vienpatyste turėjo vienaitinį mierį iš 
jų padaryti kareivius ir t$ padarė. Baugus 
buvo didžiausioj paniekoj; nieks su 
tokiais ne norėjo ne tik draugauti, bet nė 
valgyti prie vieno stalo, nė kalbėti, nieks su 
tokiais ne norėjo turėti nieko bendro, jie bu
vo išskirti, teip sakant, iš draugijos; choruo
se jiems buvo paskirta paskutinė vieta; ant 
ulyčios turėjo pasitraukti iš kelio visiems, 
susirinkimuose turėjo atsistoti net prieš jau
nesnius. Dukterys kada nors pasirodžiusių 
baugiais ne galėjo rasti jaunikio. Jeigu bu
vo ne vedę, ne galėjo gaut moteries, o jeigu 
buvo jau apsivedę, tai turėjo mokėti mo
kestį uždėtą aut nevedusių. Jeigu ant su
sirinkimo atėjo puikesniuose drabužiuose, tai 
buvo mušami. Ne glostė ir ne glamonėjo 
mat Spartoj baugių.

Atėnuose visai kitaip augino vaikus. 
Ir čia,kaip ir Spartoj,apie lavinimą nesveikų 
nieks nesirūpino. Teisybė ir Atėnuose vie
šų viešpatystės užlaikomų mokyklų protiš
kam laymmui vaikų ne buvo, bet buvo iš- 
diiotostiesos nurodančios, kaip reikia vaikus 
lavinti; mokyklos gi buvo privatiškos.

Neturtingi tėvai turėjo savo vaikus iš
mokinti amatų. Valdžios turėjo tiesą bausti 
tėvus nesirūpinančius apie lavinimą vaikų. 
Atėnuose buvo speciališka luomą gramvaatis- 
tif, kurių pareiga bifvo išmokinti vaikus ra
šyti, skaityti ir rokundų. Liuosų mokyklų 
buvo daug,kuriose vaikai perrašinėjo geriau
sius poetiškus veikalus. Laike lekcijų į mo
kyklą, apart artymiausių mokintojaus gimi
nių, nieks ne galėjo ateiti.

Atėnuose protiškas lavinimas vaikų gu
lėjo ant sprando tėvų, viešpatystė reikalavo, 
kad vaikai butų lavinami pagal tėvų išgalę, 
ji dabojo vien dorą besimokinančių: 
tik rūpestį apie vaikus tėvų užmuštų mūšiuose 
su priešais ėmė ant savęs viešpatystė. Tame 
ir kitos Grekijos viešpatystės elgėsi teip jau 
kaip ir Atėnai.

Visose Grekijoš viešpatystėse, pirmuose 
gyvenimo metuose, rūpestis apie auginimą 
vaikų gulėjo ant šeimynų sprando.

Sulaukęs 7 metų Atėnuose, vaikas lan
kė mokyklas. Mokyklos buvo čia nuo labai 
senų laikų; tilpo jos visada ne viešuose, bet 
privatiškuose namuose; mokintojai buvo ne- 
priguhningais nuo viešpatystės ir nuo jos ne 
gaudavo nė jokios algos, ne buvo nė egzami
nų ant persitikrinimo, ar mokintojai pats 
turi atsakantį jų pašaukimui mokslą. <Mo 
kyklą galėjo atidaryti kiekvienas, kas jautė 
pašaukimą ir tikėjo, kad gali lavinti vaikus; 
tėvai siuntė savo vaikus į tą mokyklą, kuri 
jiems i>atiko, ant kurios mokintojaus turėjo 
didesnį užsitikėjimą. Teip buvo per visą
laiką neprigulmystės Atėnų. Rando mokin
tojai, gaunanti algas nuo viešpatystės,atsira
do tik prie ciecoriaus Adrijano, kada Atėnai 
pateko po Rymo valdžia. Laikuose žydėji
mo literatūros, mokslų ir dailės Atėnuose la
vinimas vaikų ir būdas mokinimo buvo palik-* 
tas liuosam norui tėvų ir mokyklų mokin
tojų.

Atėnuose vaikus mokino: literatūros, 
muzikos ir gimnastikos ir mokyklos dalinosi 
į tris dalis. 7 metų vaikas pirmiausiai mo
kinosi skaitymo ir literatūros. Mokėti skai
tyti ir plaukti ant vandens turėjo kiekvienas 
atėnijonas; kas ne mokėjo nė skaityti nė 
plaukti, tas buvo visų paniekintas. w

Išmokęs skaityti, vaikas buvo mokina
mas rašto. Rašymui buvo vartojamos lentutės 
apvilktos vašku, o ant jų vaikai rašė paiši- 
nėliu vadinamų stiliumi.

Kaip tik vaikai išmoko skaityti, jie ant 
atminties turėjo mokintiesi ištraukų iš svar
besnių grekiškų raštų, paremtų ant doriškų 
principų, kad tokiu budu vaikai, maži būda
mi, sii8iį»ažintų su doros pamatais. Paskui 
vaikai mokinosi iš atminties ištraukų ir ge
riausių grekiškų i>oetų, daugiausiai iš Ho
mero.

Ko vaikai mokinosi, mokinosi visko 
vien mokykloj, namon mokintojai nė jokių 
užduočių ne užduodavo; išėjęs iš mokyklos, 
mokintinis buvo su visu liuosu, ką norėjo, 
tą veikti galėjo. Grekiškose mokyklose 
mokino daugiausiai poezijos. Ne reikia vie
nog užmiršti, kad grekiška poezija paremta 
ant doriškų pamatų; todėl besimokinanti po
ezijos, drauge mokinosi ir doros; to da
bartinių civilizuotų tautų poezijoj nėra. 
Europos viešpatystės ir jas tveriančios tvir- 
čiausios tautos mat niekada ne turėjo jau
nystės: Europos viešpatystės susitvėrė ant 
griuvėsių sugriuvusios, susilpnėjusios jau, 
nužudžiusios energiją Rymo ciecorystės; 
Europos viešpatystės yra palaikėjoms rymiš
kų formų. Čia platinimą ir prižiūrėji
mą, kraipymą pagal norą doros, paėmė tvir
tai susiorganizavusi dvasiškija, kuri prie to 
ne prileido poetų; Jeigu poetai ką parašė ne
sutinkančio su dvasiškijos siekiais, ji tokius 
poetus iškeikė, uždraudė jų poezijas skaity
ti. Dorą,o buvo laikai kad ir visus mokslus, 
Europoj sumonopolizavo dvasiškija; se
novės Grekijoj buvo kitaip: čia tikėjimas ne
siveržė už doroe prižurėtoją, ne veržė*į savo 
rankas doros, ne bandė monopolizuoti 
etikos; grekonių tikėjimas rengė apeigas,bet 
ne buvo dabotojumi žmonių doros, žmonės 
ne butų nė daleidę įsikišimo dvasiškijos 
į doros reikalus, kadangi turėjo daugiau 
energijos negu kitur Europoj.

Grekiški poetai užsiėmė viskuom, ne 
vien dora, bet ir mokslais: terp grekiškų po
etų atrasime ir mokinančius gydyti sužeidi
mus, apdirbti žemę, vesti kares ir tt. Gre
kiški poetai buvo palaikytojais ir platinto
jais visko, kas yra reikalingu; jie mokina 
mylėti gerą, o biaurėtiesi piktu*.

Tokios nacionališkoe ir doriškos grekiš
kų poetų eilės buvo skaitomos ir giedamos, 
tankiai prie akompanijamento lyros, grekiš- 
koše mokyklose. Tokiu budu muzika ankš
tai rįšosi su poezija, su skaitymu, nors mo

kinimui poezijos buvo visai atskiri mokinto
jai. Muzikos mokintojai mokino akompani- 
juoti ant lyros prie skaitymo eilių, arba prie 
jų dainavimo.

Pabaigę mokinimąsi literatūros ir muzi
kos, nuo 14 arba 15 metų atėnijonų vaikai 
mokinosi gimnastikos; tam tikslui buvo spe- 
ciališki mokintojai. Čia vaikai buvo moki
nami: mėtymo, šokinėjimo, bėgiojimo, 
vienu žodžiu visko, kas gali žmogų su- 
drutinti, suteikti jam gražius ir tvirtus kru- 
tėjiinhs ir pajiegą. Gimnastikos mokyklos 
buvo privatiškoms įtaisome. Jų Atėnuose 
buvo labai daug, kadangi mat grekonys gim
nastiką laikė už labai svarbų lavinimo įnagį: 
tikėjo, kad ji pakelia ne tik fiziškai, bet ir 
doriškai ir protiškai žmonis; tikėjo, kad ji 
suteikia ne tik fizišką drūtumą, liet teipos- 
gi drąsą ir narsumą. Protišką lavinimą lai
kė už silpninantį būdą žmonių, todėl, ant 
suteikimo tvirtumo ir narsumo, mokino 
gimnastikos. Vaikai gimnastikos mokyklą 
lankė per du metu, taigi nuo 14 iki 16 metų 
amžiaus. Ant to daugumas vaikų, net sū
nus augščiausių luomų, baigė mokslą. Tūlas 
vienog skaitlius lankė toliau lavini
mo įtaisas vadinamas gimnazijoms.

Gimnazijos buvo tai dideli, aptverti dar> 
žai. Juose buvo pievos,krūmai ir medžiai, bu
vo arenos lenktynėms ir gimnastiškos įtaisos. 
Kaip kokiuose miestuose,kaip autai Pellenoj, 
ant urėdninkų priimdavo tik laukusius giin- 
nazijas. Atėnuose buvo net kelios gimna- 
lijos. Gimnazijose jauni atenijonys prati 
uosi prie kariško užsiėmimo.

Iš pradžių mokyklas lankė tik vaikai 
atsakančių metų, vėliau vienog lankė jas 
vaikai lygiai senesni, kaip ir jaunesni, apa 
kritiai, vėliau mokyklos pavirto į atidaryta^ 
vietas, kur kas norėjo, galėjo ateiti 
Kuom kas norėjo, tuom galėjo užsiimti: lite 
ratura, muzika, ar gimnastika; plianų ir paj 
skirstymo užsiėmimo ne -buvo. Vakaci* 
jų ne buvo, išėmus tautiškų švenčių, kurii 
buvo ne mažai.

Atėnų mokyklų mokintojai, ant įkvėpi 
md proto ir doros mokintiniams, net per tan • 
kiai vartojo rykštę ir kumščią. Žemesnėse 
mokyklose, ant pakėlimo vaikų proto,mokiu 
tojas vartojo kumščią, augštesnėse gi botagą 
Net mokintojas kareiviškų mokslų,aut įkvė 
pimo sumanumo, vartojo kumščią ir bota

Apskritai teip Grekijoj, kaip ir pas ki| 
tas senovės tautas,vaikai buvo laikomi už sa
vastį tėvų, kurie galėjo net užmušti savo 
vaiką; mokintojai gi savę laikė už tėvų vieti
ninkus, todėl ir jie vartojo tuos paczimĮ 
baudimo vaikų įnagius, ką ir tėvai; aavinosi 
tėvų tiesas ir privilegijas. Algos vienoj 
ypač pradinių mokintojų Grekijoj buvo la 
bai mažos: gramatikos,taigi žemesnis mokin 
tojas, gaudavo nuo kiekvieno mokintinio pc 
20 drachmų ir nuo to dar nutraukdavo ui 
apleistas lekcijas. Materijališkai Grekijoi 
mokintojai ne gerai buvo aprūpinti, todėl 
ne galėjo girtiesi didele godone. Mat ii 
senovės Grekijoj. teip kaip ir dabar,žmogaut 
vertę mieravo gaunama jo alga; net civili 
zuotuose kraštuose šiądien net algos univer 
sitetų profesorių yra kur kas mažesnės «i 
algas pralobėlių tarnų; per tai pralobėlia 
visgi turi didesnę įtekmę už mokalo jvynis 
nors mokslas žmogui visgi reikaliugėsniB ne 
gu milijonieriaus pinįgai. Dėl mažumo pel 
no,Grekijoj pradiniais mokintojais buvo žmo 
nės iškleipti iš savo kelio, pavargę doriškai ii 
materijališkai. Dabar antai Lenkijoj arlM 
Lietuvoj žmonės iš visur išstumti eina į dva 
eiškas seminarijas, norėdami ^kunigais pašto 
ti, kadangi ta profesija gerą \duodą duoną 
senovės Grekijoj toki ėjo anų mokintojų 
Iki V amžiui prieš Christaus užgimimą, mo 
kyklų mokintojai ne gaudavo nė jokių algi 
nuo viešpatystės, jie buvo atiduoti ant malo 
nės žmonių, o tie niekada nepasirodo teisiu 
gaiš sudžioms' vertės jiems tarnaujančic. 
žmogaus. Tik nuo III ir II šimtmečio priei 
Christaus užgimimą, iš aukų sumanesniu 
praturtėlių, atsirado moksliškos įtakos lavi 4 
irimui mokintojų. Į tokias įtaisas priimdave 
vaikus abiejų lyčių. Kursų tokiose įtaisosi 
buvo trys; paskutinė kliasa paskirta buv< 
lavinimui augštesnių mokintojų. Tokiose 
įtaisose mokintojas žemesnės kliasos gauda 
vo po 500 drachmų ant metų, antros — p< 
550 drachmų, o paskutinės—po 600 drąchun 
ant metų.,- Muzikos mokintojui mokėjo p< i 
700 drachmų ant metų, mokintojas šaudy 
mo gaudavo vos po 300 drachmų ant metų 
Valdonas Atalius, ant prašymo Dėlfų gy 
ventojų, paskyrė 18000 drachmų, nuo kurit 
nuošimčiai (7%), taigi 1260 drachmų, ėj< 
ant algų mokintojams. Aišku todėl, kač 
viešų mokintojų turėjo būt ne daug ir kad j v 
algos buvo mažos. *

Atėnuose vienog ir tokių rando mokykit, 
ne buvo; mokintojai buvo atiduoti ant malo 
nės vaikų tėvų. 1 Teisybė, Atėnuose toks 
vaikų lavinimo būdas išdavė gerus vaisus * : 
bet ne visur tas gali tokius vaisius išduoti ’ 
gerus vaisius tas gali išduoti ■ tik ten, kur 
vaikų tėvai trokšta apšvietimo ir ant įkvėpi 
mo jo jų vaikams nesigaili aukų ir dovanų; 
kurto nėra, mokintojas, kad ir geriausias 
bus tik minių pastumdėliu, visų paniekintas 
dėl vargingo jo materijališko padėjimo ati- 
daotu malonei minių. Jr lietuviai anta 
mėgsta mieruoti vertę žmogaus didumu jo 
algos; vertę mokslo ir apšvietimo ne daugeliu 
supranta. Atiduotas ant malonės ne su* 
p rantančių, mokintojas atsiras kuo apverkti* 
niausiose sanlygosejis pastos iš syk |xastum- 
dėlių nekenčiančių apšvietimo minių, bus jų 
paniekintas. Štai dabar Amerikoj, kur 
nieks musų protiško išsilavinimo ne stab
do, mes turime rods puikias bažnyčias, ge
rai materijališkai aprūpintus kunįgus, bet 
neturime nė vienos vertos to vardo mokyklos, 
ne turime nė vieno l<am nors tinkamo mo
kintojaus, kadangi tokiose sanlygose, kokio
se yra čia musų mokintojai, nieks godojantis 
savę neis už mokintoją. O mokintojai mums 
teipjau reikalingi kaip ir kunįgai, jeigu mes 
norime pasekti su kitoms tautoms; jeigu no
rime, kad mus kiti nesujnyuiotų, turime susi- ’■ 
'yKririi su kitais visame, kitaip kiti mus su
mynios. Ant susilyginimo su kitais, reikia

(Toliaus bus.)



* LIETUVA

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai. Apra- 
rasze A. J. Daubaras...................15c.

Atminimai už motinos dusaia. Apsa
kymas isz tikru atsilikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva..... .  -5c.

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žys Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek joe kasztavo, 

■ kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno.................... ...10c.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie

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

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

Kur musu iszganymas? Knygele isto
riškai-poli tiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkoe 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir joe siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1..............................25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para- 
i sze S. M. Iszleido Tėvynės M^Dr-te.

Yra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliškos ver
tes.................................................   30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis i 
žmogaus kūno kokiu budu jos _1 
turi gyvybe ir savo sveikinę...

Nebepirmas. " 
viu gyvenimo......................

“NeGadai" arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvi!} 

mo...... ................... ...........
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriautas Gyvenimas.... «>.. 
Szunadvokatis.............................
Tekinimo amatas. Kas nori 

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

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena iszgeriau
siu ir svarbiausiu pasakų......... ,50 c.

Spėka ir Medega jau iszejb isz po spau 
dos. Preke...... .........................31.50
Gražiais drūtais apdarais.............32-00

MIKTC’VOS REDAKCIJOJ DAR YRA OACNA- 
Los IR SBKA3CZIOS KNYGOS:
T Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis.............................  10c.
Yaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis................................................. -5c.
Bestiality of Russian Czardom......... 5c.
Aušra 1884 metu........................ 81.00.
Ąuszra 1885 metu..................... .^-^81.00.
Kalendorius 1893 metu................ ./35c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... .50. 
Žirgas ir Vaikas....................................30c.

15c. 
Paveikslėlis isz mokslėi- 

..........5c. 

... ..5c. 
gyveni- 

........ 10c. 

........25c. 

..........5c. 

........ 15c. 
iszsi mo
li usiper-

Knygos sawos spaliuos.
Akyvi A psireiszkimal Sviete. aut kurtu žmo 

nes nuolatos šiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroaeliais. Nsudingiause knygele ant 
svieto dostžinojimui toz ko darnai lai

3Ocdebesiai ir ant ko jie laikosi
Aritmetika. Kniga iszeimokinimalrokundu. 

. Preke......................   25c
HYGIENA. Dak-ariszka knyga arba mokslas

apie užlaikymų sveikatos, isz kurios ga1! be

tys.pata.kys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytioruelybeje savo 
sveikata, pailginu savo amsi ir mukęs užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikeliu*.
Preke.................................................................35c

K.pie turtu iszdirbima. Paraižė Sėbram v-rw 
8. M. Veikalas gvildenantis politiszkajf eko
nomija. Kokiais keliais ireidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ...........................35c

Ar vyskupas Valanczlu* (Vatanczauakas) nebu
vo vtMugn lietuvystes? Pamatyta kn. Demb- 
skio. Inleista kasztals Susivienyjimo Liet. 

Lalsv. A^a. !7 puslapiai.........................15c,
Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 

Pagal pro t. Nusbaumą. Sutaisė Šurnas. Chi- 
cag-o, III, IMI. Puslapiu 147. Mokslas kokiu bud u

jie vystėsi pradėjus nuo maža vabalėliu

4Oc.bu pa reikškite
Baudžiava Lietuvoje. Paruošė žmvgu*. Iszleido 

T. M. D. Yra tai baudžiavos bton>kokiu bo
du )i Lietuvoje įvyko, kaipauiliepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėre kada ir kaip tapo pa
naikinta....................   15c

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskis. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveiksiu ir paveikslelin Loakoo- 
no grupes. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriukės. Ji nurodo priežastis delel 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriszki ir 
'paduoda rodykles ant jos pakėlimo..23c

Oeografija arba žemes apraszymas. Pagal Gei- 
kie. Naikovski ir kitu*, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol ilsėju
siu lietuviezku knyga. Alszkial ir supran
tamai s prairo visa musu žeme, jos pavidalu.

kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dra*- 
kos Ir kita gerybių; kiek nsrio, ežeru, uplu, 
ju vardai, plotis. gy’Ia; koki kuriuose van-

szyta dalimis iszakaitytoe viro, vieszpatys- 
tea, karalystes, kunigaikaztvstea, respuM*- 
kue ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento-

ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
■komu: kur koki orai: szalcziai ar karsi 
t-tol. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l's kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6ž<» toliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieroe

TapaU apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para- 
arsi ant nuuaros ir szono. Preke. ..82 50 

Oyrrnimo Vaizdeliai susidedanti isz asituonių 
eekanezių gražiu pasakalcziu: Atsisveikini, 
nias; — Vogta; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Paparrzio Žiedas: — Miszko Sargas; 

— Signalas; — Keleivis................... 13c

Sšernai. Chicago III. 13C1 m. Purlapin 73.
Su psvelksleleis

Istorija Suvienytu WalsUju Bzlaurine? Ameri
kos. Aprasžc kaip Koli u m bes atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi-1 isz Europos pradėjo wa- 
ŽiuoU in Amerika, kokios kares buvo, ui ka 
karewo ir tokiuos' nartuose; kiek prezideatu 
buvo, koki ir kiek kanu gero padare ežiai 
žemei. O ant pat valo taip*naši Konstitucija 
Suvienytu ‘Aalsltju. kuri yra relkalingiaasfa 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

aoc.

vra vale daryti, kas ne vale. Tari puslapiu 
Š64. Preke....................................................*1.00

Dratn-ise. gražiuose apdaruose........... - 8? 35
- Istorija Chtcagos Lietuviu, ju parapijų irkn. 

Kraoczluno prova su laikraszcziu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje,WU»m. 565 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. FotegrOjes 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kiaueziuno, 
• Lietuvos'’ Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago, S.Jurgio lletuviszkos bažnycaioe. 
Popieros apdarais . ......................... |U.OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais
titulais.......;...........................................82-30.

gs ais.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslsUn., 1Z9 pusla
piai

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’oj> 
preseion reise en Lithuanie supiesze kun. V. 
Dembekls.. .......................................;....lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz angIšriko iszgulde kun. V. 
DembakM...................................................13c

35c.

fCrazta Bkerdyne. Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, m oaze, siaudė ir pjo
va nekaltus žmonis, leegrsove altorius ir už- 
pecsr Jjo bažoyczla. Atšakiausiai apraszo 
ta visa atsitikima..................................15c

LJetavtszkss Leme n tonus su "eteriais, kate
kizmais ir mtotrantaru.....................13c

Alokslas apie 2em| ir kitus svietas, j u bu, y ir 
pabaiga. A pruszo kas yra žeme, Įsa ko ji su
sideda. ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
K a saule, žvsigždea.menallž; kaip toli yra 

kitas žvaigždes; kas yra pllan oe. kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su K 
ssaoaomikZku abrozellu. turinti 22S pusią 
Bius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 

krai žmogus gali apsiszvtesti........ ...75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose

pagal les klaikas istorikus Žemkalnis. Isa- 
jsista "Tevynss Mylėtoju Draugystes’*.—Yra 
tai apraszymas Lietuves su Lenkija susivie- 
syjimotr Jo pasekmes. Ošia atšakiai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunigaikszcziais: K Matuosiu, Vy- 
autu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto- 

jzs aisakiai sapras, sr lenku prietelysto yra 
mums naudinga ar biedlnga.....................15c

Uetnviu pratevlai Mažojoje Azijoje šuo senovės 
iki jas pateko pivaldžis paršu. Parasze Lie-

Au gimimą 5Oc

dindaugis Lietuvos Karalius. Istortszksa pa- 
veikslas penkiuose aktuose. Leaklszkai pa
rašai- Julius Slovackl, lietuviszksd verte 
Vincam Kapsas <Dres Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. S5o 

Naujausia Ltetu*iszkaa Sapninykas. surinktas 
ir suredlu isz daugel ssvetimtautiszku sapnl- 
Sku ir surėdytas pagal tikra Perateskal 

iptlszka sapninyka.—su 110 atšakiu abro- 
lu.—su apraszymu planetų ir paslapcziu 

kokias senosreu žmones wartojo Inspejimui 
ateitos.—Geriaasei tosguldo wtaokius
sapnus............................................................5Oc
Ajriarrtas......................  O5o

Pamoksta! Iszaalntles ir Teisybes lsiguldii>e*4 
Galvocziu visu amžių. Čita yra paUlpf 138 
gražiu Juokingu ir iazmimingu paaakaioziu 
Kas nori tureli gražiu Juokingu ir painoki 
naneziu akai Urnų tegul nusiperka sziąknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės ką 
papasakoti ir aut kiekvieno užklausimo mo
kės duoti tszmlmlngą atsakymą.....-5Oc

Rankvedl* grumstų raszrmui. Pamokinanti 
knygelė kaip raaayti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugu*, prekėjua, ponu,, kunigus, urėdnin- 
kns. ir 1 patį carą. Teipgi meilingi lalszkai 
jaunikaiczių į merginas ir merginų Į jaunb 
kaiezius reikale susipažinimo ir apeito-| 
dlmo. * "*

Robinsonas Kražius,, moraliszka ir žlngedi apy
saka. pasivesta jaiinutnenei.................850

Spėka Ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morali*xku moks
lu ant anų paremtu. V Įsiems suprastinai parn
ase prof. DrasL. Buechner. pagal XIX vok lai
ka laidą, au mažais prideczkaia isz senesnių 
laidų lietuviazkai pergulite Dras J. Szliupas. 
Su paveikslu ir biografija raazaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenami* gamtos dalykus, kurmoa 
Žmonės vadina Dievo surėdymu.. 81 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. -OO

No 7. Mažas Aukso Altorių baltos oolite 
lloidos apdarei, kmetko. aut wt.no szo- 
no teik lotos ridabni ir periu, su dwiem 
kaulinėmis kabalomis, auksinti kresa 
tai.........................................................$2 00

ŽOc beweik kiekwie>-

Algthai.

Vilius Toli. Drama penktuou aktuose. Vo
ki auk si naruze Fnednch von Scblller. 
lieta visikai verta Vlueu Kapsu (D-ru 
Kudirka) Yra tai geriausias vvika-

Austrijos junga: darbai Szsreicarijov na- 
tnjotu. torp kariu swarbtauslu buwo Vi
liu Tell. Ktakwtenam lleleanul v* 
lyjant tą knygą parsikviesti..........................Ke

Žodynas keturiose kalbose: Italuwie*kal, lat-
wtazkai. lenktezkal ir ruskal. Yra geriau** 
knyga dėl norioczlu iszmoktl Isazuzkos. 
ru*koe arba tatwl«zkos kalbos..............M.00

Žiponas bei Žipone ir auksingumas bei aidsb- 
riagnma* li-tutetazk u datau Yra ta* moka- 
liezka* iasteadžiujimas apie poejima lia- 
wisskoa kalbos ... Mo

Žentas dėl Parodos Komedija 1 akto, kuria 
grajyjtf teatruose....................  llo

Žemaioaiu R’yskupysto. Y ra tai pu ik laure isto
rija ^emaitijos. jos bažnyezla. kunigu, ^ye- 
kupa ir wiso katalikiaako tikėjimo sėlis 
musu gadynes, t. y. nuo 1413 iki IMI na. 11.00

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perzikele isz Chicagos 
InScrantoo, Pa. pour,

Gt Peną, itb., Scrutoi, Pl
Gydo vi nok tas ligas be skyriaaa Ir viską užlai

ko tvirtoje putaptvja. UŽ1 tai lietavial. kuris 
tiktai reikalauta daktarisskos pagalbos, togai 
kreipiasi pas savo tautos daktara, su kunnom 
savo prigimtoje kalboje gali sassaeketi ir gaatl 
visa goda.

State Medical Dispensary
latetu visiku Albumu. Laidai. Istoriuskoe Ir 

szeip Jau Lietuvos vietos. Parengta, ir tes- 
' leisiu kn. Miluko su pagalba prvoumereto-

to pabaiga, tegul perskaitoszią knygelį . lOc 
Senu Gadynių Isznyke Gvgi SmvertmaL Pagal 

Hutchmsoną; sutaisė baernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimu* gyve
nusius am žemes dar prtesz žmogau* am jos 
atsuadima. Sziandien tu autvenmu kunus 
žmones kasdami gilias azalinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotas žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
lūs, nesugadintas, kunus, užklotus aite ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie atrašu 
Žemeje kūnai yra sziandien issntatytl irai 
riuose n. ūse Juose. Iaz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol am mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jos eile keliolikoe ateks- 
uiu sUaio. Moksliocziai isz to remia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip D kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi lai žemesniu 
in augsrteenes veisles, ir pagal storuma ir 
senams žemes sluoksniu, kuriuose ta sutvė
rimu kūnas randa, gali be apsirisimo sprens- 
tl. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 377 puslapiu stambaus 
druko, am grąž os popieroe ir apie ISO pa- 

‘ veikslu invairiu senu gadynių isaiykųsiu su
tvėrimu. Preke........................... 81-00

Trumpa Geografija. Sutaisė Nerto. Trumpai Ir 
suprantamai aprauso visas 6 dalis svieto. Su 
T4 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvu Iu ir 
medžiu. Tinkami,ūse geografija in pradine ’ 
mokslais;............................................ M5c

Tikyba ar mokslas’ Tyrinėjimo* Ukejlmlszkl 
moksltozki ir draugijtozkai poutiszki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..................5Oc-

saku vienoje knygelėje....................................!5e
ipi Jone Twardaeca* garsu burtinyka 

ir jodarbos tykiu su kpraazymels apie bur
tus. .1 . . , fic

>iewaltla, apyssuta szios gadynes. Yra tai 
gražiausia p-*-ka, kurios lietuwtal dar 
negirdeK.. “ • H

Juonoa jtaszkotojai, apysaka H. Senkievi- 
cziaua...į................... ....jtYI..................... SS*

pikta auginimą iraiku......... ......................... 60
ivteeaunas Stepo Raudnosio, pasakos 16- 
iyteeuimas Gepawaltea (Geno are tos). Yra

Idėja ant meninio. Apy* 
Aukauja t mitam* lietu 

Istorija gražio! Magel»noe 
Istorijareptyniu Mokytoju 
Juozu pa* Koniuazevakte. arba kaaktalmas

Unijotu po V. džia maakoliaua JSc
Juokinga* pasakojime* aute Szaltabuizins 

ir du grežua atraipenial iaz'ūkinikyitoe 6c 
Kas teiaybe tai narnėtas, puikios apysakėlės 

iss lietuviu gyvenimo . ifc
Kaukazo Belaisvi*. L. Tolstojau*apysakėlė. 1<X 
Kunigas, puikus apraszymas isz gyvenimo

ltelkviu....į...................................................... Ke

rtams M VU......... 10c
15c 

• “ 60c

Rusiszkai paraszs Rubakin’s. Verte Drugys. 
Iszl-ido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai sur 
prentamoj Kalboj, apraszo visas raumens 
permainas ii veikmes: kaip lis perslkeiciia 
In rara, ky'a in viražu ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse slvesą, keicziasi 
te vandens laszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, iss kurios buvo pakilę. 
Czia nukrito didelius darbus veikia: sute
pąs k'-rtate uždengia eielus kaimus ir laid<>-

Ir kavojasi po žeme kur ve! reikia tą pa M 
darbą kaip ir ant viruaus nemes.......... lOc

Žmogus Neplluszkis. Verte Įsa szvediszko Ne
ris. Gražį apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
aunu* apaivede su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno ui kitus, su turtingoms ap
sivedusiu!. Szita apsakėte užima kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žao 
giazkos Jcvbes.....................   lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldo kny

gele. Maldos yra rytmetines. wakannea, pne 
spauriednes. komunijos mlszia. miazparu ir 
daugybe kita; miaziu maldos su abroselials; 
miszparai giedami lietawlszki ir lotiniazki; 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrepini- 
mo ir tt. Yra e litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, ražaneziai. 
stacijos, karunka. keliolika szweutu giesmių 
Irti. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
ta. wisu ltatawlszku maldaknygių, daili, kal
ta, atidi poplera: stambus, attikus drakas 
Miera Sųzėta coliai. Szita knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekancrlqe.

toto apdarais, aukatatato krasztato.be ap 
kalimo...................... . ........................ ...........5Oc*

No- 2. Mažas Akto Altorius. prastal*,dra- 
tals apdarais, auksintai* krasziato, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemu. su kabute..................... 75c.

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlnksztato apdarais, apvaleto 
kampais, auksinti graužtai, parastais

No. -A. Mažas Aukso Altorius, franeuztoz- 
kos gluodnios skurele* apdarais apva 
lėto kam; sis.auksinis kvietks.kryžius ir 
kraaztai............................................ .  81.50

No. 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sloniaas kauleliais, su 8 medalika- 
Uals. aksomo nugara, apkaustytoe kriau
nos sidabruotomis bietelemisesa kabe, 
auksinti kresztąl . .. .... 81.50

gojų talpa lž gražiu pasaka, p.raižytu 
ka. Burbo*, buvusio klubuos flei*vl,i- 
ko* parepiX>* Plymouth. Pa . kurio* tai 
yra szitoklns: "Tlrmlazkiu Andrius”, 
- Szvissule'',- Drąsybe ir užminti* žmo
nas”, ‘-Apibarta awls” "Tėvo pasku
tiniai SodžuS”, --Nautalenki* isz prie
vartos", ■'Sesno". ‘-t’ž tėvynės meile”, 
‘-Burtininkas iss Cucugvano Austrijos”. 
‘-Sodžiau* elgeta *, *-W>-lnto tazpažiutis’*, 
-Smertisant nosies”......... ..............................................      80e

Keksztu Simą.* -uktenka apytaka Szi yra 
ne tik graži p*.«aka bet ir geras pemoki-
tomu pr.e uklalakystM.............................10c

Ltetuvutkos Parekos. nedega lletuvisskal my- 
totogljai Sarinkta Dro J. Bauaaniczlaua

raganas ir raganius; A pte Deives. Laima ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine: A pi" Štei
ną trasai ii: Apie veju. Apie milžinus; Apte 
žalėsius ir smakus; Apie vilktakius arba 
vllkatoku. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku In kares dar 
ir siisdien daugybe lietaviu Ūki buk tai vto 
buvus tetarbe............................................. Sl.SOe

Maskoliai IBI* metuose arba Jurgis Mllos- 
lavskis.Į.......................................................40b

klek viena ai ant perskaitymo, nes ozia ap
rauso atsitikimu* vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztua svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozelials . . . lOo

Markus ir Aurelionaž, apianka toz pirmu aa- 
žiu krikiKziou) sies ................................Ko

Mjrthal. Pasakos Ir Legendos Žemaleziu. su
rinktos Ed. Veekeastodt o, vertoj. Bzliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyvtauslos Ir 
Juokiu gisastos aeacvisikos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus spi* dar
bus gera ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laime*. Raganių*. V ilk* tokus ir IT . ta 
kuriuos senovės lietavial tikėjo Ir stia* 
dien dar nekuria tiki. Kas vieną toz ta 
paseku perskaitys panorus Ir visas skai
tyti. Preke................... ...................  5flo

Nedorybe Rymo CteeorUtaS, Istorija toz laiko 
poaavojuBo Nerono .... 40e

Negirdėtas daiktas ir geros rodo* masu Mo- 
terelem* n (c

i*B*arK»e ir kaip gyvena Kyuai (Cbinai). 
dvi labai akyvo* poreksite* ...............ifi

Paskutines rntaz'os. (Iss lenkiszko). Pasaka 
toz atsitikimu taiayssku kliosztortaje .1*

Pajudinkime wyr»l žeme Lab»i graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Msndelis Didgalvu 9wl 

gražio* p*-ak**les IO
Pluukano* abrozellai. Szeszlos naajoa,labal 

ffraAiot poakse • • ■ « • ***
Pajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV 

sumtmrtyte labai graži pasaka.......... 76
Pamokslai Gražiu Žmonių., pare-syii kn. 

Totoriaus (Tatare*). Yra gręžtos ir la
bai pamoktaaeeziu* pasakos „ 60

tikimu isz Ltoiueraa lietuwisika paraki

PaveikalaL Parasze Žemaite. Graži paaaka

Bgle žalczlu kamliens ir Ingriotrissaa* Kau
no pilies lteem.,da puikus dramai-para
ižyti Aleksandro Gnžaezio Mo

Genu Dede. Greit pasaka iaz szlaadtaatnlo
Lietnwiu padėjimo .

Py—enimas Klemenso Marijos Hofbreuero. 
su trumpu apsakymu apie pargabenimą 
Dr-tes Alpirkejtetu isz Italijos In žiemla

PetroSaurusaiczio Ka< nori turėti dirs- 
siszku nauju puiskatimu tegul auslper- 
ka szą kningei; ..................................... ...

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal aaajaa- 
sius uatynnajimu* soruzytu...........

Išrenk lai atvestos Inkvizicijos, vartoti VI Ir
VII szimtmecziaoee dėl praplatinimo ka-

tsz ko kyla melai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parašte ku. Dembekls. Szi knl-

- ga paduoda svarbiausia* toztraakas toz 
szveato* Biblijos kurto s perskaito supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ta žmonėms skaityt...................... 7Sc

isz kur akmenys am musu lauku atsirado?
Geolioglszkas Lietuvos toztyrinejtmaa, 
naudinga moksliszka kaygule.................... Ihe

istorija Europos su mapotna Me
Istorija gražios Katre tos “ “ lOo
Istorija užtaiko Prancūzu vainos atoitiku

sios Afrikoje ..... 30c 
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos preet-

Pavasario Balsai, nautassio delnu knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose Ifc

Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieezpatys 
toj (soeijaliszkos pteezynis)....................36c

Patarles ir dainos.......................  lOo
Petro Armino realiai.Knygele tannti 61 pul

kis daina , lOo
smukinanti apraszymai toz gyvenimo žmo

nis ir visokios rodos . . Uc
Praeito Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miestų Wllniaus, koki jame 
klioaztoriai buvo, koki lietuvtozkf kw- 
nlgalkszczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke Ir daugybe kita akyvu Lietu
vos atoitikimu..................................   Kte

Predžemokslis Rankos Rasite dėl noriaczis 
iszmoktie gražiai raszytie lOo

Pradinis mokslas engi taikos kalbos................. 75c
Pilnas ezimtmettals kalendorius su pltaneto-

mto.........................................   lOo
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos Ir nekuriu per- 
krstinejlmai tikėjimo dogma. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isa- 
ganingiema dūmojimams.........................15c

Pasakos pagal Krylovą. Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirkai. Telpa 
ozta 15 paseku, paraszyta ellemts.... 10c

Plrmutlae puszeIna amai susirgus, taipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasee N. Naudinga žmonėms 
knygele.......................................................  lOo

Populartozkas Rankvedto Fyzikos Parastu P. 
Neris. Y;a labai naudinga knlngele viso-: 
k lems amatninkams kaipo staliorems, dallv- 
dema. kalviams, maszinistame ir tt. Kiek
vienas aortnllskoki nors gera darbe atlikti 
ar ką naujo issmislytl privalo apslpažlntl su 
mokslu fyzikos.ku r* jam visokius darbus ir 
iszmislna pu lengvi* Taigi szioje kningeteju 
yra lazgufdytos paslaptys fyzikos žodžiais ir 
paveikslais, ka žmogus perskeltos innus 
daug totminttes prie visokiu iazdirbys- 
eziu...........................................  75c

Rankvedto Benoves Istorijos. Dėlto II. Gral- 
kila. Parengs kn. A. Milukas.............4Oo

Rankvedto senovtaikos istorijos. Czia talpinasl 
apraezymai Egipte. HabiHonIJos, PenMjoa, 
Persijos, Judens. Indijos ir Kinu, pagal ju 
seniausius ar žius. Yra labai akyva Istori
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

Ratu Lapeliai naujausios dainos vokiszkons
Utnroms ..... 16o

Rodos motinoms apie sugiaima žindanoriu 
kudlkta , , , lOo

Riaalde Rinaldinas “ ** ” 31X0
Sodnas, upiniai Ir bites naudingi pamokini

mai sodauninkatna ir bitininkams ūki
ninkams ir fermeriams............................ 10a

Stella. Apysaka K. P laineri jono arba vis
kas ir visur stebuklai ant dangaus ir že
mes...............................................................  15c

zlnskt. parasze N. Lengvoj formoj apra
išyta ozia apie saulj, menesi ir žemė bet 
apie burtas tamsia žmonis, nesupratau 
ožiu prležaroziu visokiu gamtoj apaireiss 
kimu................................................................ 16c

Svaras Juoku. Sutaisė Kas Norėjo....................ZSc
Senovės aprassymas apie Duktery Pilypo Ka 

reiwlo , , , , , , , ttc
Surinkti skarbal. Apraszymas iss pabaigos 1« 

amžiaus, dari puikios pasakos ...... 11.00.
Bumisaimas arba baime turi dideles akis.

Tikra teisybe isz Baaralko gubernijos 16c 
Simukas ir Magdute, vaizdelis isz Lietuvos 

aodtacziu, ypacs jaunimo gyvenimo: 
parasze J. 8...... .....   10c

Tetnoezles besotis, juokinga pasaka...............6o
Trakteežiu DsuVo dainos. Tynsissklu And

riu (kn. A. Burbos prozaiszki rasotai), 
įsileido kn. Miluku. Labai naudinga 
knyga turinti didele moksliszka ver-

Talmudas žydu •• • lOo
Terp skausmu 1b zarbta Naujausios dainos. JOo 
Trumpa s«nowrs Ll«tu*lu Istorija „ lOo 
Trumpa lletuwtazks Geografija pamatyta

' kunigo Žsbrlo............................  Uc

pals aprasiymais žymiausiu Ltetavns vietų, 
teadirbimu Ir Beminiu darbu, kaip tai: Al
torius Aus r ros Varta su stebėk-ingu paveik
slą Paneles Bzvenczlaestoe Vilniete Griu
vėsiai Miadaugio ruso baumiMtelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies: Griuvėsiai Krevo pilies. 
Liazkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai M*dlui- 
ku pilies: Gelgaudui kis: Griuvėsiai God* 
■ Ino pilies Vilniuje; Perkūno aivenUnynaia 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, V y nok te Lltevakle; 
Kretingą: Kražiai; Rakiazklo bažnyctia. 
Kapas Šimėno Daukanto. Birutes koplynzia, 
Palanga. Buomas tie* klalpeda. Minijos Sto
nis ties Garždals. Nemunas ties Vilkija, li
ko lietuvio Suvaikė gubernijoj, tekia tau »- 
ke Kaeno gub.: toliaus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
4r tt. žprasrymas paveikslu dviejoss kalba
te—lletaviszkoj ir žagliszkol. Preke... BOc

F.PBradchulis
Attomej and Connselor tt Lti.

Chimber oi Commerce Bid$. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A tVasbiogton sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3842.

Vienintelis lietu vys advokatas, baigęs 
mokslą Jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weds provas kaip dvilinkas teap ir 
kriminalisskas visuose suduota.
Ree. 168 W 18th Cor. Union 8L

Telephone Ganai 484.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UD.

CHICAGO. ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu
Vyriszku Ligų,

OFPLUNKSNOS!
Us7eiK)au5g<rrurpunitaooš?TSes 

parduodam plunksna* katros aavyja užlaiko juody- 
fa: syki pripilta gali reėytl kelolika lai»ku.padirt> 
ta 14k, aukso. Fovutaiu Pzu. ražo lengvai Irgre- 
žial. neturint ant kokios popteros: su priaunllmu 
tik už 91.36c.; pinįgai sunėiasl per Money Order 
artis registruotam laltke.Teipgi tiurime visokioga- 
tunko rąžomu MaJInukiu. Mapu ir kitokiu daiktu. 
Klausėm prekių. įdek už to. markia. Adresas mus: 

The PAGODA,
3111 S. H«’.»tcxi St , ChicssMo, IU,

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirmi Lietovisika Atarki 
CHICAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikos, atlieka 
sunkiausius palagus pasek m i ogiausiai ir 
be daktaru pagelbos. Godotinos mote
ris būdamos sunkiose prieszpalaginese 
dienose kreipkitės iu anks to zad reika
le turėtume pageiba po rankai.

MK8 ONA MILLEK.
184 W. 1» thSt., Chioco, IU.

arti Apveizdos Dievo bažnyczics.

VYRAI. ARTINOTE?
Kad* asz*atidzriau nauja liituviukz 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
goriausi cigarai, szalcziausiu ir skaniau
sias ai ua Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Tetpoagi tunu dailiausia, 
szvtesiausia ir didžiausia>Lietuviuka Sa
le di) mitingu, veaeliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgvporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane, gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petrą* Salaki*, 
8321 Auburn Avė. CHICAGO.

” Daigiai kaip
30 metas Isimcgiatas!

Dr. RICHTERO

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozellu, gražiu su pa- 
vineziavonems gremžtoms Popieru, dru- 
kuojamu Maazinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviukas ir lenkiukas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji uifkortee? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kra|u? 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuves redakci
ja greieziausiai suvailuiezioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima iu- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską stlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji rauyk tede
damas už 2c. marke ir gausi stuk y na.

Adresuok.
A. OLSZEWSKI. 

D24j33-rd8U Chicagros III.
Sub Sus. 60.

[tKumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt 

ir rrirokiu Rh»am»tijs*ku 
sk»adtjima.

^ptiakorius j

F. Al. Rkhter & Co.,
215 Pearl Street.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągallma apgailestauti Ui tą, 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
kų.

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nyksunčios 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrai tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpoėjuslas y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galiifčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos. mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista aaabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir kę rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visę teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus iš misAss 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pala esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, persitagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapetyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų n u bėgi mus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Ar esi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nervliko, urioarlSko ar lytiSko silpnu
mo ar suerzinimo T Ar kiekvienam 
atsilikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysžii} su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina. nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
di nanČi} pūslę? Ar turi tanki} nors 
Mapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas Šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik perSne- 
kėtie tę visk} arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbę. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Specijališkas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- 
čiam.atiprume? Ar esi liuosas nuo

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
s n vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų, 
genlto-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimui.

Jeigu tari skaude Ji-

garus ir kryžiaus, re-

ma kraujo, 
na viduriu. I

sekta naktyje ar prie ausisitapinimo. Jeigu negali 
■ iegMl ar valgyti. Jeigu esi suvargęs rylmetyj. 
Ml baugus, gedingea nusiminęs, jeigu lyttezkos

PirniA Rfidn Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko
111111(1 Rvllu. nckasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai-

numo, paojaus ir kaszto.
Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
» kada insiskverbs in kuna.

Pinu Lietoiisih Aptieki.
Formacijos Magistro

D.G1ACZO,
4566 S. Ashiud iw., terp 45 tr 46 ii.

Chicago, III.
Pilna krajavu ir amerikoniatku gy

duolių. Gyduoles yra taisomos po ma
no paties priežiūra. Prekes mažesnes 
kaip kitu. Atsilenkusiems iss Bridgs- 
porto sugražinu Street k ari u kasztus. i si 
tol i aus atsilenkusiems sugražinu puse 
keliones kasztu. Ant pareikalavimo gy
duolių liūneliams irin kitus miestus. 
Mano aptiekoje ordiuuoja geriausi dak
tarai: Dras Kas. Butkeviczla iu Mask
vos specialistas moteriasku ir vaiku ligų 
priims ligonius kasdien nuo 2 iki 8 va
landai po pietų. ToHau gyvenanti gali
te per laiszkus gauti daktarisska rodą ir 
gyduoles. i

D. GIACZA8, 
4556 Ashland avė., Telephone: 

Union 334, Chicago, III.

artima ir gyvybe visam kanai, meile. tvirtame 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnejusias nervas: 
viena žodžio padaro žsnogu kaip naujai gimusi. 
Szita Elektros Juosta nesziojasi ant grvno Icuno ir 
tori atobaklinga gvdanciia galybe vlnz minėtu 
kentejimn. Elektriką dabar vartoja ganiausi dak
tarai, nes kaetektrika padaro tai to gyduoles ne- 
ta stengia. Del geresnio putezkinlmo ir rodos re- 
Myk. Indedamas marke, ant šilo adreso:

John's Nupply Hoiise.
MM S. Morgan St Chicago. I1L

PLAUKAI
gyduote*. panaikina pteiakana*

Užpuolusiu ataugins naujus, dailius, tankius. 
■Inksztus Ir gioodnius plaukus. Apsaugos nuu 
ere plikimo te pražilino Atsiusk SI.00 o gausi 
brink a muso garsingus gvdootea ant lai mėginimo 
ANIMATOR. SULAubūro Av, Chicago. UI.

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

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikęs- 
čsiotu ir niekur nežūto, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakciia.

State Medical Dispensary/
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪKEN ui. i
■riejimas per 06 E. Van Buren Street.

Nedėlicms, nuo 10 iki 12 i^to Ūktai.

Vienatine Lietuviuką Aptieka 
Chicagcije!

— Atkreipiame lietuvir stydąsnt vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekoue randasi Ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviaz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereiks Ir. u f a.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkoje ka'boje.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIETŪVrSŽMCAS DAKTARAIS.) 

Pasekmingai užgydo nėr v in Iras ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
Osnaas: 4118. Sharp St., BALTIMORE, MD

A/'V'T? A I Jeigu esate silpni ant kaus 
▼ ■ ar lyttezku daliu, teip Jog ne

galite dirbtte ar atlikite vyro prideryneziu, jeigu 
inrite skaudejima augaron ar kryžtaua, po kruti
no, sunkusia ant krutinės, smigimą Ir skaudėj! 
ma galvos, dirbejlma kanu, sąnariu skaudejlma, 
geltonas plemiaa, puvimą ar rimas gerklėj, puoli
mą plauku. Jeigu negalite m tapot te, turit rūpės-

jeigu Užeina sekle naktyje ar po nuauitapinlmui, 
tai tuojau, eikit arba rusykit pas

DR. B. M. ROSS, 
\ 175 Ko. CLark Htrect 
A KERTE MONROE ST.

■B C’HICAOO, IL.JG

■g S o

Jo ofise kurte yra inrengtas

remiasi konaujausl instrumentai ir elektrtezkoe 
murinos su kuriu pageiba darant egzaminus ant

H 3
S 3
AR SLENKA PLAUKAI?

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^-ELTU.

Kurie nori iszsirydyti ir praszalinti Ii* 
gaa. tegul kreipiasi prie Europaiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8. o su kurio ro
dą tukstaueziai ligoniu trumpame laike 
paaigelbo vien tik pagal |o metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausanti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
Nevr York A Brookiyn, U. 8. A.

Jaša dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
Ugonbuciiuoae, su kuria galima mat)'tie per visa 
žmogaus kuna. Kiti daktarai netazgvde jus dėlto 
kad neturi ataakanezloa praktikos ir tam tikru 
instrumentu dėl atradimo ligos. Daktaras B. M. 
ROSS vartoja savo gyduoles {atrastas laike M 
metu pasekmingos praktikos, kurias tukstan- 
ciiam sugražino sveikata ant visados Ir padare 
Juos linksmais ir laimingais žmonėmis. KODĄ 
Kožnam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas kas- 
iten nuo 9 iki A Panedello, įU-rrdo*. Pvtnycilua 
trSubatoe vakarais nuo Tiki b:«X Nedeltom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

PriiitMk ISc.
O g ausi 12 galuoki! gremžtoms popieru.
Adresuok: Geo. Baronas,

1002 8. 2-nd 8t., Philadelphla, Pa. 
(31—10)

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tarui»tai Laikrodėlio?

noBiptilezi; numuši pigiau, kni p kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu, tnaszineliu gromatotns 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios i n talpos istorissku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatomspopierių su puikiomis 
kviestomis ir pavineziavonemis, abrožu 
ir abrozellu. Kas ka norit iss augss- 
eziau minėtu daiktu, tai prisiuakit ui 
2c. marke, o gausite katalioga su pla
usiu aprassy m u anie viską. Adiesas,

Joeeoh Matuti*.
USGrandst. Brookiyn, N. Y.

Jonus Sakalauskas,
Tuluca, 111,

Pirmos Kliasos Stlinots.
Užlaiko geriausius gerymus, seniau

sias arnikas, gera alų ir kvepenezius ci
garus. Lietuviai czia gali rasti geriau
sia užeiga ir pristeliszka priėmimą kiek
viename laike.

(7-ll>

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3452 S. H&lsted St.

S2.00

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10

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

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi sinncziu pi-j 
nigus į visas dalie svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkoa, tikros 
patentuotos medicinos, visoki guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai izzgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori 1 ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer. Dr. Hiilismson.

Dr. M. Kassakovzki, 3312 S. Halsted'st. 
Telephone Y arde: 709.

Ataiszaukusiemi per laiszkus ir apra- 
tzantiema tavo ligas, duodu rodą ir Ziun- 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

TRLRroNAa Yards 709.

D-ras A. L. Graiczunas, i
167 W. IM-tbSt., Chicago, UI. Į

Gydo visokas liga* be'«ktriumo; vyru, ' 
moterų ir vaiku. Reikale kraipkitet ant 
augazcziauz padėto adraeo,

SERGANTIEMS
Gvarantuojam« pilna iugydyma.

plaoczlu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiaaka puailpima. 1 rtisskaa 
silpnybes, szleivuma, sutinimą, veži, blyksite 
pas moteris, krnujavtma ir tt., nervu ligas, po
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tL 
Press alinu gumba, gydau gimdymo hgas. vi
sokius sutinimaseto. Nervteskaa ligas gydau 
su pageibs geriausiu elektriazku prietaisu.

T-ytlaaktz daliu ligas

nuodyjimut, odos ligas, temena bėgimą, žaiz
dai msririej ir burnoj, noayj. akyse ir ausyse, 
netekimą vyrižkumo, lyeziu nusilpnėjimą ir lt. 
f T4*“ k‘'»P^k“l“«i*u*iai ir ąva ra ri
tuoji! Pilna isiiržyms Chro-

dažnu. ItzegumlMTlma. ligonio ir

DR. LANDĖS
Siplcollnl. .pečiai!.tas.

134 L 24-ta ai., kampas Lezingtan ava., 
NEW YORK.

Valandoi: nuo « ryto iki • vakare. Nedellani

Sineku vlaotekiM kalboue. Turto praktika 
Lubanoa BuDuvue Pnut Oraduate ūnlrureity 
Hoapltat Direktoriai Madini»w»ko Lmututo.
--------------- ------------ ---------

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
'Guodotinoms tautizzkomz ir baž-i 

■ytinems Draugystėms iszdirba:-1 
Karūnas, Amerikoaiszkas 
Heiląwas, Szarpas. Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku'

' Guodotimems Kunigams iszdir" 
>ba:- Kapas, Arnotas, halniati- 
įkga, AlMZ, Stulas irsvisusbaž- 
.nytinius parėdus. Visokį darbą at- 
1 lieka artistiszkai in laiką.
[ Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
• arba gnodotini Kunigai, kad Jfisu

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tantetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DiVision St, Chicago, III.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonu' galima isz kiekvienos 

aptiekoe.

i Deimanto Elektrikos Kryžius
: Ji» teipgi—“ --------------------------------------- *
| to Kryžiumi, i Prie* užsikabinimu ir po užsi

kabinimui sykį ant dieno* reik 
tcryžiiį įmerkti į vasamiiitį ac'* 
ant poroa minutu. Valktį k ryžius 
reikia merkti į silpnesnį acuu

Prekė žk> kryžiau* fl.OO. Siun
timo kaklus Suvtenytose Valstiy»e 
ir Kanadoje mes pairs apmokstu*-. 
Gvarantuojame kad šis kryžius yra 
geresniu vaisiu ui eiektnik* dir
ia. kun nuo !»-» sykiuyrabrsn- 
iresnis. Geresnio vaisto už lt kry
žių nėra, todėl jis privalo rasiu 
kiekvienuose namuose, pas kiek-

,------ - --------- ižrastas Austrijo
je prieš keletą metų ir tuo jaus 

, Ei: _:'.t>jamas (Tušuose 
i Prancuiijoje. Skandinavijoje 

ir kitose Europos vieėpatyste-
I se kaipo vaistas nuo reumatiz

mo ir kitokių ligų.
Deimanto elektrinas kry

žius gydo: reumatizmą, neu 
rųlgiją. kryžiaus skaudėjimą 
vidurių skaudėjimus, silpnu
mą. nervižkumą. nemigą, bvs 
terija. paralyžių, epilepsiją, 
apopleksiją, dusulį, trukumą 
proto, nuomirinį. užkrėtimą 
kraujo, nežlebėiojimą, stok ą 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

lengvumą pajaučia po ke ____ ____________________________
lių adynų, kartais pokeiiudie- •• Deimanto ElektiHką Kryžių
uų kryžių privalo PY KAI . »K '
X^»nlure?iVii?,*,--'Ji,in'‘,lk’, Tukstančmt padėkai •

klu e&YrUkJtoi?.!' M 1901 ,2aodo‘ln* Pene!- Čia nrisiunėiaroe Jumis Z6.00 ant jvn-

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
306 MILMAUKEE AVE„ Degt 27; CHICAGO, ILL

Prisiųsk 11.00 per ezpre** ‘f 
paėto Money Orderi, arba reeli- 

i mantoje (troDatoje. o mes prisiip- - 
ne Deimanto ElektrHka Kryoų ----- za______ iii m. .vi

Elektriko. Ja- .t* turi tiek pajirii' ’■

nervu uu-il paėjima. r»bo» 
irki PareMoJ* 

as su apraszymu kaip

Peoples Supply Co.,
IžeCanalport Ava., CHICAGO, ILL.

Magiszka Maszina
8,1 Mu nuUl‘i u dioeieur MlėM>. U nerodyto »u liu mažinu abrvcu llurinU ueea

Pu litą martžks malina sali
ma parodui visokius atobuklin- 
rtolrjuolcinĮtns paveikslus: a®?- 

reniu, miestu, karalių, tremų, sve- 
•rin. patikliu, kirmėlių ir tt- Pr»

v. masina trauma rvuru -j .
re ii—t! . 0 *u “Jf* abroeu žiurioU seifai tUir«i ir auidrvyt. Preke

tu y«» vartojama dideliuose teatruose, kur žmones moka
‘‘į'f'^Sa li.Una mažina dscaimelietuvlMcoJ kalboj pamokinimą kaip turi dantų 

__ Žiūroną ir visokios abrosėlias Ly. vandens puolimu, uplu. visokia 
Poo°.Jį,u*\,D«lEo- Prie šitožiurono yra 26 abrurau britas žiūronas yra teip P“dl‘ 

‘ P” M leipta*, viens nuo kito atsiskyrė, kad išrodo kaip yy-
Įraiite daug pinigu uittdyt. turėdami savo na®u.«« MUtn^ar žTJrnLriaas naraa.Turto” Kįstįeka Nurintl. _parviit.usu

A. CREICZIUS & CO. 3321 Auburn Ava., CHICAGO, ILL.
,. pinigui ifaiuitui prastoje {rromstoje. mes aeatsakocoe. nes tankiai prapuola, 
teosus maUnai ar žiūronui gaUrna gaut kiek kas nori; mažinai po ŽSo, o iiurooui po lOo.

krasztato.be
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