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Politiszkos žinios.
Amerika.

Darbas daktarų, besisten- 
gianezių iszgelbėti nuo mir
ties paszautą prezidentą, nu
ėjo ant niekų: jis pereitos 
subatos rytą pasimirė. 
daktarai pagarsino^sužeidi- 
mus, Europos jų sandraugai 
isz syk iszreiszkė nuomonę, 
kad nuo tokių sužeidimų ne 
galima iszgydyti, bet ameri- 
koniszkiejie, kaip visame, 
laikydami savę už sumanes
nius, ne paisė ant europėjisz- 
kų nuomonės ir kad isz syk 
viskas ėjo gerai, tai ir patį 
gydymo būdą laikraszcziai 
naudojo kaipo rekliamą ame- 
riboniszkiems daktarams. Pa
sirodė vienok, kad nuomonė 
europięczių turėjo geresnį 
pamatą. Priesz mirtį viskas 
rodėsi gerai, pėtnyczioj pa- 
szautas prezidentas net sztu- 
kavojo, gyrėsi, kad jam ^nie
ko ne skauda, praszė daktarų 
daleisti užsirūkyti cigarą, ko 
vienok daktarai ne daleido, 
bet už tai daleido gerai pa
valgyti. Tąsyk tik pasirodė, 
kaip amerikoniszki daktarai 
klydo, viliodami tautą ir pats 
savę tuszcziomis viltimis. Pa- 
szautas ir susiūtas pilvas ne 
galėjo pervirinti valgio. Vi
sas daktarų darbas nuėjo 
ant niekų, prezidento pajie- 
gos nupuolė ir jis subatus ry
tą pasimirė.

Europos valdonai atsiim

Todėl
VTi, kad naujas

Mark

prieszais norą garsaus repu- 
blikoniszkos partijos szelpėjo 
Marko Hannos, kuris turėjo 
savo kandidatą, bet Roose
velt turėjo daugiau draugu 
negu Mark Hauna.
galima
jirezidentas nesiduos 
Hannai už nosies savę vadžio
ti. Isz to jau Suvienytos 
Valstijos turės ne mažą nau
dą, žinoma, jeigu visos viltys 
iszsi pildys.

Mirtis McKinleyo pasėjo 
neramumą ir terp kubieczių, 
kurie ne žino, ką darys nau
jas prezidentas, kuris net 
ėmė dalyvumą musziuose su 
iszpanijonais ant Kubos. A- 
merikoniszkąs jeneral guber
natorius, jenerolas Wood ap- 
reiszkė Kubos delegatams, 
jog, aut kiek jis žino, naujas 
prezidentas Kubos reikaluose 
laikysis tos paezios politikos 
ką ir McKinley, bet užtikrinti 
apie tai ne galys, kadangi ką 
iszreiszkia, tas .yra tik pri- 
vatiszka nuomonė jenerolo 
Woodo.

Ant karės ant Filipinų sa
lų, turbut, užstojimas naujo 
prezidento ne turės Įtekmės, 
kadangi naujo prezidento 
priderystė apginti savastį Su
vienytų Valstijų, o Filipinų 
salas pirko nuo Iszpanijos 
pasimirusio prezidento ran
das

Rytine Azija.
_  Protokolas reikalavimų sve- 

tė telegramų?, iszreikszdami Hmų vieszpatysczių likosi 
Chinų tarybų komišorių ga
lutinai priimtas ir po juom 
chiniszki komisoriai padėjo 
jau savo paraszą. Ar su 
tuom jau užbaigti visi nesuti
kimai su Chinais, ar su jais 
ne reiks vėl kariauti, dabar 
to ne galima įspėti. Žino
ma, jeigu nieks ne matys rei
kalo ir naudos isz sukėlimo 
Uhinuose naujų kraujo pra
liejimų, sandara gali užsilai
kyti ant ilgesnio laiko. Ka
dangi paprastai Europos 
vieszpatystėms parankiausiai 
gaudyti žuvis jų sudrumsta
me vandenyj, tai tos, kurios 
panorės, ant isztraukimo kuo 
didžiausios naudos, sudrums
ti vandenį, tai jos vėl maisz- 
tus sukels. Ir už ką tik pa
sibaigusių maisztų sukėlimą 
angliszki laikraszcziai kaltina 
Maskoliją. Gal būt, kad 
tuose apkaltinimuose yra da
lis teisybės, gal būt, kad 
Maskolija,pasinaudodama isz 
įsipainiojimo Anglijos į karę 
Afrikoj, kur nuklampytos vi
sos jos kariszkos pajiegos, už
simanė isz Chinų su visu Už
stumti Anglijos įtekmę ir tai 
be karės; todėl Maskolija, per 
savo papirktus agentus sukė
lė maisztus, kurie privertė 
Europos tautas įsikiszti į Chi
nų reikalus su savo kariauna, 
o kad Anglijos kariauna į- 
klainpyta į karę Afrikoj, tai 
ji ne turėjo isz kur atsiųsti 
tiek kareivių, kiek butų rei
kėję ant apgynimo jos viesz- 
pataujanezios įtekmės, per 
tai ji turėjo, ne galėdama 
pasiprieszinti, ramiai žiūrėti, 
kaip maskoliai jos įtekmę isz 
Chinų be karės iszstumė. 
Pasiprieszinimo kitų galin
gesnių vieszpatysczių (ant 
silpnų visai ne paisė) Masko
lija ne reikalavo baugytiesi, 
kadangi antai Prancūzija į- 
kiųkyta į Maskolijos vežimą, 
o kitos, kaip antai Vokietija 
arba Suvienytos Valstijos, ne 
turi Chinuose teip svarbių 
reikalų, kad už juos laikytų 
už reikalinga įsipainioti įka
rę su Maskolija ir Prancūzija. 
Rods Japonija turi Chinuose 
svarbius reikalus, bet j*igu

sąjausmą pasimirusiam prezi
dentui ir visai Amerikos tau
tai; tokį telegramų atsiuntė 
net filipinieczių pasiuntiniai 
esanti Europoj, kurie turėjo 
gana priežasezių ne mylėti 
pasimirusio prezidento. Mir
tis isznaikino visus piktumus. 
Su iszreiszkimu sanjausmo 
atsiliepė ir Iszpanijos ran
das, kuris teiposgi turėjo ga
na priežasezių pykti aut Mc 
Kinleyo, kadangi per prisi
dėjimų jo rando Iszpanija nu
žudė savo kolioniias, o ge
riausias isz jų Amerika pasi
laikė sau.

Vietoj McKinleyo, prezi
dento urėdų užėmė vice pre
zidentas Roosevelt. Szitas 
yra apszviestesnis už McKin- 
leyų, mokinosi ne tik Ameri
koj, bet ir Europoj. Naujas 
prezidentas, bent isz pradžių, 
ves be abejonės Suvienytų 
Valstijų reikalus keliais Mc 
Kinleyo numintais. Tuom 
tarpu, kol kūnas pasimirusio 
prezidento ne palaidotas, 
naujas prezidentas palaiko 
visus ministerius, paskui jis 
turi tiesą praszalinti dabarti
nius ir iszrinkti kitus, arba 
ant toliaus pasilaikyti dabar
tinius. Kų jis padarys, dar 
nežinia, tų pamatysime vė
liaus. Kūnų prezidento Mc 
Kinleyo pereito panedėlio 
dienų pervežė isz Buffalo į 
Washingtonų, o isz ežia ket
verge dienų iszgabeno į jo 
gimtinį miestų Cantonų, szte- 
te Ohio.

Naujas prezidentas , žino
mas Amerikoj isz savo nar
sumo, jis yra teiposgi geras 
rasztininkas, bet žinomas tei
posgi isz savo ne pastovumo 
nuomonių. Jis savo amžyj, 
nors yra jauniausiu isz visų 
buvusių prezidentų,turėjo vi- 
'šokių užsiėmimu. Buvo laik- 
raszczio redaktorium, raszti- 
ninku, advokatu, mokinto- 
jum. Kada jam gyvenimas 
miestuose nusibodo, jis ap
leido urėdus ir vakariniuose 
szteįtaose buvo baudų gany
toju^. Politikoj jis buvo 
visada ne prigulmingu. Ant 

prezidento iszrinktas

jos mierių, tai turbut jai pa
skutinė be karės pasiūlė ko
kias nore koncesijas Cianuo
se.. Tokiu budu Anglija, 
pasilikusi viena, daugiausiai 
turėjo žudyti, neturėdama už
tektinai pajiegų ant apgyni
mo savo reikalų. Seiliaus 
Anglija sukeldavo inaisztus 
ir isz jų pasinaudodama, pla
tino savo įtekmę su nenauda 
kitų vieszpatysczių, dabar jai 
tuom paežiu atmokėjo Mas- 
kolija. Jeigu todėl dabar 
Maskolija -sukėlė inaisztuB 
Chinuose ir isz jų pasinaudo
dama, užėmė Mandžuriją ir 
iszplatino savo įtekmę visuo
se Chinuose, tai užbaigus ka
rę Afrikoj, žinoma, jeigu pa
siseks užbaigti pasekmingai, 
Anglija gali per sukėlimu 
naujų maisztų bandyti at
gauti tų, ką nužudė. Todėl 
tai dabar nieks ne*gal įspėti, 
ar įvesta Chinuose tvarka 
vieszpataus per ilgesnį laikų. 
Ir pats chiniecziai, sudrutinę 
savo vieszpatystę, gali pasi
kelti ant visiszko iszsiliuosa- 
vimo nuo nekeneziamų sve- 
timtauezių globos. Kad chi
niecziai susipras, susivienys 
ant iszvijimo ne praszytų sve
timų globėjų, apie tai ne ga
lima abejoti, klausymas tik, 
kada jie tų padarys. Ilgo 
vieszpatavimo ar Maskolijos 
ar kitos vieszpatystės Chinuo
se ne galima pranaszauti. 
Gali ateiti, ir tai neužilgio, 
laikai, kad ne Chinams reiks 
gintiesi nuo Europos arba 
Amerikos, bet paskutinlems 
reiks statyti visas pajiegas 
ant apgynimo savo civiliza
cijos nuo mongoliszkos kil
mės chinieczių, kurių yra ne 
mažiau už visų skaitlių gy
ventojų Europos ir Suvieny
tų Valstijų sziaurinės Ame
rikos drauge paimtų.
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gi tiek, kaipo Kitchener pa* 
duoda visą priesz Angliją ka- 
riaujanezių skaitlių. Tuom 
tarpu yra dar gana dideli 
pulkai besiginanezių lygiai 
Oranijos respublikoj, kaip ir 
Transvaaliuje: ežia yra su sa
vo kareiviais visi garsesnieji® 
būrų vadovai

Belgiszki ir Holandijoa 
laikraszcziai garsina, buk gy, 
menantis dabar HolandijoS 
Transvaaliaus prezidentas, 
Krueger, ne abejoja jau, kacl 
būrai paims virezų ant angli? 
jonų ir kad visa pietinė Af
rika iszsiliuosuos nuo Angli
jos jungo. Krueger dabar 
buk ne geidžia visai įsikiszh 
mo kitų vieszpatysczių į tarž 
pą kariaujanezių pusių, ka« 
daugi toks įsikiszimas, ka<i 
ir su užtarimu už burus, iszĮ 
eitų tik ant Anglijos naudotu* 
Užsitraukiant karei ilgiaus, 
kaip tvirtina Krueger, Ant 
glija turėsianti nužudyti visą 
pietinę Afriką.

Pietine Afrika.
Bauginimai Kttchnero, kad 

nuo 15 d. rugpjuczio besigi
nanti būrai, taigi tie, kurie 
nepasiduok anglijonams, bus 
laikyti he už ginanezius savo 
tėvynę nuo prieszų kariauto
jus, bet už paprastus plėszi- 
kus ir toki, patekę į anglijo- 
nų rankas, bus nubausti kai
po plėszikai iszvijimu ant vi
sados isz pietinės Afrikos, jų 
turtai bus konfiskuoti—iki 
sziol ne iszdavė laukiamo vai
siaus. Nė vienas isz žymes
nių būrų vadovų ne pasida
vė, nore laikas paskirtas ant 
pasidavimo jau praslinko. 
Kods skaitlius geru paaiduo- 
dauezių truputį pasidaugino, 
tik pasidavę buvo be ginklų. 
Ar jie visai ginklų ne turėjo, 
ar juos kur užkavojo teip, 
kad nieks ne rastų, nežinia. 
Ginkluoti geru ne pasiduoda. 
Rods paskutiniuose laikuose, 
kaip Kitchener praneszė į 
Londoną, anglijonams pasi
sekė paimti kelias deszimtis 
ginkluotų būrų, bet ir tie ne 
pasidavė geru, bet per jų pa
ežių neatsargumą likosi di
desnių anglijonų pajiegų ap
siausti teip, kad nę įstengė 
isztrukti. Kiek dabar yra 
dar ginanczįų savo liuosybę 
ginkluotų būrų, tikrai neži
nia. Porą sanvaiezių atgal 
anglijonai skaitlių tokių pa
davinėjo ant J 2000; nuo to 
laiko, kaip apskaitė Kitche
ner, pateko į nelaisvę, arba 
geru pasidavė 3000, taigi 
ginkluotų turėtų būti dar 
tik 9000; isz tikro vienok 
kiek yra besiprieszinanczių 
anglijonams būrų Kitchener 
ne žino, kadangi prie besi
prieszinanczių pristoja vis 
daugiau angliszkų valdybų 
barų; tokių skaitlių ne an 

___- -o- gliszki laikraszcziai paduoda 
ji atvirai ne stabdo Maskoli-j jau ant 0000 kariautojų, tai-

Vokietija.
Caras jau iszkeliavo isz Vo

kietijos į Prancūziją, iszva* 
žinodamas apdovanoję vo- 
kiszkus ministerius orderiais; 
Vokietijos ciecorius tapo vir- 
szininku vieno maskoliszkos 
kariaunos regimento. Ar 
nutarė ką susivažiavę kai m y- 
niszkų krasztu valdonai ir 
apie ką tarėsi, nežinia. Vo- 
kiszki laikraszcziai tvirtina, 
jog Vokietija, kol Maskolija 
platįs savo valdybas Azijoj, 
ne tik jos ne stabdys, bet dar 
padės, kadangi ant suvaldy
mo naujai užimtų valdybų 
turės eiti dalis maskoliszkos 
kariaunos. Juo labiaus isz- 
siplatįs Maskolija Azijoj, juo 
bus silpnesnė Europoj, kur 
maskoliams nėra ko daugiau 
jieszkoti. Jeigu vienok Mas
kolija tokį jau godumą paro
dytų ir Europoj, tai tąsyk, 
žinoma, tam Įiasi prieszintų 
ne viena Vokietija. Tuom 
tarpu vienok to nėra ką per 
daug bijoti, kadangi Masko
lija turi gana darbo Azijoj ir 
ten jai ankszcziau, ar vėliau 
atseis susikirsti su Anglija. 
Kadangi karėj su Anglija, 
jeigu Maskolija ir taptų su- 
muszta, ne daug žudytų, An
glija galėtų užimti tik men
kesnės vertės maskoliszkas 
valdybas, bet jeigu Anglija 
pralosztų karę, tai ji ne tek
tų Indijų, be kurių tuojaus 
liktų nustumta į eiles mažes
nių Europos vieszpatysczių. 
Todėl tai Anglija saugojas! 
teip susipykti su Maskolija. 
kad be karės ne galėtų ap
sieiti; Maskolijai gi nėra rei
kalo skubintiesi, kadangi 
tuom tarpu ji be karės grie
bia vieną po kitam Azijos 
k ra e z tą; Maskolija Azijoj dar 
gali susidrutinti, valdžia gi 
Anglijos pradėjo jau pulti 
žemyn. Gal Maskolija tikisi 
be karės su laiku ir Indijas 
apvaldyti, remdama indieczių 
pasikėlimą priesz Angliją

Iob. Teip turtingai gam
tos apdovanotas kraeztas 
kaip Maskolija, jeigu butų 
geriau rėdomas, ne tik ne 
reikalautų svetur paskolos 
jieszkoti, bet galėtų dar ki
tiems paskolinti. Dabar Pran
cūzijos randas turi gana var
go su a tai lauk tįsiu caru, ne 
žino kaip jį apsaugoti nuo 
anaichistų meilės ir nuo jo 
locnų pavaldinių. Ant sau
gojimo caro ypatos paskirta 
75000 policistų; po užmuszi- 
mui prezidento McKinlęyo 
skaitlių caro saugotojų dar 
labiaus padidino. Važiuo
jant carui miesto Campiegne 
ui y ežioms languose galės sto
vėti tik gavę ant to policijos 
daleidimą, ant ulyczių, apart 
policijos, neleis nė jokių pa- 
szalinių žmonių. Priėmimas 
caro todėl prancūzams ne ma
žai pinįgų kasztuos, o naudos 
isz jo atsilankymo, turbut, 
Prancūzija nė jokios ne su
lauks. Dėl anarchistų caras 
ne dalyvaus manevruose 
prancuziszkos kariaunos, da
lyvaus vien manevruos^ lai
vynas; ant jūrių mat anar
chistams ne lengva bus carą 
pasiekti. Į Paryžių jis 
keliaus.

Ateioancziuose metuose bus pa
rengta Vilniuje iemdarbyct's ir 
naminių iazdirbiuių paroda. -Pa 
rodos i engėjai atsiszaukė į žena- 
darbystės ministeriją su praszy- 
mu dakisti parengti laike par< dos 
lekcijas gyvulių auginimo ir žem- 
darbystėa visokių szakų. Parodę 
parengs Vilniaus iemdarbystės 
draugystė.

Vilniuje pradėjo jau darbus 
prie rengimo centraliszkos elek- 
triszkcs pajiegos stacijos ant 
miesto reikalų.

ne

Metas IX

Isz Lietuvos.

Prancūzija.
Prancūzija laukia atsilan

kymo caro, lyg kad jis butų 
kokiu Prancūzijos geradėju, 
tuom tarpu visos jo gera- 
dėjystės pasibaigia ant to, 
kad jis, glostydamas prancū
zus, palengvina savo iždo mi- 
nisteriui iszkaulyti Prancūzi
joj naujų paskolų, be ko 
Maskolija niekaip ne gali 
apsieiti. Į trumpų laikų isz- 
kaulyjo Prancūzijoj jau apie 
8 milijardus frankų; kiti 
krasztai jau ne nori M^koli- 
jai nieko skolinti. Anglisz- 
ki laikraszcziai tvirtina, buk 
ir dabar caras atkako į Pran
cūziją ant iszkaulinimo pu
sės milijardo frankų pasku-.

Isz Vilniaus.
Vilniaus prekėj s i nutarė nori- 

pr e,zinti saiuom tirpu į-tatims, 
iždo iuixii tęrijos užlvjrtiaiięmą 
rengiamės mieste preky tos mo
kyklos, bet pasistengti mokyklą 
at d h ryt i d«r szįniet ir t k toliau, 
jeigu kuki į-tatų parigrafai butų 
ant praktikos ns geri, priszyti 
permainymo. Szjmet nurincz ų 
į mokyklą pastoti ne truk s’a ir 
krik-zczi >n<ų. Nori nesiūs moky
tieji jau pradėjo priiminėti.

Vilniaus žemdaibystės drau
gystė gavo jau nuo žemdarbystla 
min ėti rijos daleidimą pa rengi i 
žemdaibystės ir naminės ūkės pa
rodą ateinancziuo«e metuose. 
P-r >d j galės dalyvauti: Vil
niaus, Kauno, Gioino, M usko, 
Vitebsko, Suv -lkų ir Kur a-diįos 
gubiri'joe. Į kom tetą parodos 
rengėjų likosi iszrnkti: Par- 
czevski, Montvi a ir Falevicz.

2 d. rugsėjo a*s buvo rinkimai 
užveistos rodos rengti mos ežia 
prekystes mokyk'os. Jenerolas 
Szarski gtvo visus b Įsuotojų bal
sus; sur.vaą kitų sąnarių iszs un- 
tė jau iido rnini.t'-r jai ant už
tvirtinimo, iss kurių 7 gavę dau
giausiai ba sų bus iszrinkti; liet 
kad lerp tų yra daugiausiai žydų, 
tai vi-ų jų g-1 miListeriji ne už 
tv rtii.ti.

Į 2 Vilniaus gimnaz'ją stojo 
szįmet ant egzamino 165 norinti 
pastoti, iaa kurių priėmė 97 vien 
ki ikszcziunis žydų v;aąi ne priė
mė; jų ht-i-izaukė 61; senų mo
kintinių gtmmzijoj yra 537.

Į pirmą gimnaziją, kurioje yra 
856 mokintiniai, tame skaitliuje 
89 ž)dai, at i-zaukė norinezių 
p stoti 207 krik-zezionių ir 58 
žydai. Priėmė tik 181 krikas- 
czionį, žydo nė vieno ne priėmė.

Kadangi ant szių metų į vy- 
riazkis gimnazijas Vilniuje v sai 
ne priima žydų ir nėra v lt es, 
kad v< 1 aus j e us parodytų di
desnę malonę, tai Vilniaus žydai 
reng ai at» 1 epli į apszv'e’imo 
mini ter ją su praszsmu daleisti 
išrengti mieste privati aką gim
naziją. kur oje galėjų patilpti ne 
.priimt į rando giuiuarijas žydų 
vaikii. gimnaziją žydai
užlaikytų Savo kasztais.

Vilniau* skurų iszdrbėjii bu 
vo pakėlę sztraiką ant i zkuvoji 
m j Birtrun p nLuo darho laiko ant 
vienon v dai dos. S«ir iką jie ’sz- 
I isz3. Pageli ini ik i ir p gi 1b- 
nmkėe Zdkindo pa r Ja viny orio ■< 
teiposgi ru ztraikuvo reik liauda
mi sutrumpinimo darbo laiko <r 
t-elžių, k-d galėtų aisisė-ti. Ir 
s< tie, po 4 dirnų tztra'ku, Užko
vojo, ko nikabvo.

Isz Vilniaus gub.
Kad maskoliai nesirūpina ap'e 

dauginimą mokyklų Lietuvoje, 
geriausiai matyt isz atikai te s mo 
hyklų Vilniaus gub. 1887 m. 
krikszczioniszkų pradinių moky
klų buvo 326; 1900 metuose bu
vo jau jų tik 271, taigi ant 55 
mažiau. Žydiszkų mokyklų 1887 
metuose bjvo 173, 1893 m. ska:- 
tlius jų sumažėjo iki 134 bet 1899 
m. vėl pasidaugino iki 612. Mie 
ste Vilniuje ptad nių mokyklų y- 
ra vos 20, žyd szkų gi ch deru 
190, taigi ant 200000 gyventojų 
mokyklų labai mažai.

Per sanvaitę nuo 2—9 d. pjū
tis Vi niaus gub. Szventėnų pav. 
apsirgo si bi r isz k u maru 361 na- 
niinių galvijų. Lydos ir Trakų 
pav. pastipo arkliai ir 42 ra
guoti galvijai.

. Per sanvaitę nuo 14—21 d. 
pjūtis apsirgo limpanczioms li
gotus žmonų: Vilnioje.: t-z lak uo
loms sultinėms 1, pilvinėms 18, 
kraujinėms 26, a>bitiazkn maru 3, 
kitokioms 9. Paviecz uoee ap- 
sirgimų buvo: pilvinėms ezilti- 
nėme: miestelyj Podbrodje 18, 
nuarirė 1; Lydos pav. kauna Gir 
ežiuose apsirgo 23, numirė 1; 
kaium Miakniuose apsirgo 4, K* 
zIua^p 12. Kraujinėms apsirgo: 
A-zmenų piv. kaime Zamaidž uo 
se 33, numirė 5; K iceniatuo«e 
apsirgo 5, Koldikuose spirgo 11, 
Revkoviczuose 11, Studence 4, 
B-ijoruose 4, numirė 2, Piešiu 
kovezinoj 10 aprirgo, numirė 1, 
Denvicziuose aps rg > 20, numirė 
2. Šaitanuose apsirgo 2, Bikbilėj 
8, Sliprov-zczinoj 14, Sinejgoroj
12, numirė 1, Vi-zkove apsirgo 
7, Olsznnkoj 12. Szveniėnų pav.. 
k ii me Pasoszki apsirgo 20, nu- 
mirė 2. Vileikos pav., k.itne 
Ol-ievicziuoie apsirgo 3, numirė 
2 Bromuose ape-irgo 27,numirė 4, 
Vidi ne apirgo 1, Bujaruose 25, 
num rė 1, Katkuose apsirgo 2, 
Sudu-zk uo*e 4, Kriniooj 19, nu
mirė 4, Maczungoj aprirgo 12, 
numirė 4. Trakų pav., kaime 
Druckunuose apsirgo 8, numirė 2. 
Dokudove apsiigo 35, n< mirė 6, 
Obukoniszkiuore apsirgo 19. Skri 
baneziuose 11, numirė 1, Tema- 
nzevcu *e apsiigo 9, Libėdoj 8 
Poroi-zancziuo-e 6, Rukvicziuose
13, Sątir vu< se 6. Rsuplėms, Ly
dos pav., kaime Mvburuose apsir
go 25, numirė 2.

Isz Lietuvlszko Minsko.
Lietuviszkame Minske likosi 

atidaryta iemdarbystės ir nami
nės akės paroda visos Lietuvos; 
parengė ją Minsko iemdarbystės 
draugystė. Paroda trauksis nuo 
6 iki 16 d. rugsėjo. Geležinke
lio kompanijos numažino prekes 
pervežimo daiktų ant parodos ir 
pervežimo jų atgal, pas brigus 
parodai. Sumažinimas perveži 
mo yra szitoks: siuneziant daik
tus aut parodos, reikia už perve
žimą į Minską užmokėti pilną 
pervežimo prekę, bet užtai pasi
baigus parodai, geležinkeliai per- 
gHbena buvusius ant parodos 
daiktus dykai. Ūkininkai, atva
žiavę ant apž urėjimo parodos, už 
įėjimą ne reikalauja nieko mokė
ti, ki os luomus tuii užmokėti pa
rku tą įžeogos mokestį kiekv eną 
■yM-

Direktolius Minsko realiszkos 
mokyklos pagsr-ino, jog į reni isz- 
ką mokyklą ant sz;ų mokslo me
tų žydų mokintinių su visu ne 
priims. Direktorius gimnazijos 
tą patį pagarsino dar pirma. Ant 
ateinanezių gi metų ketina dar 
labiaus apsunkinti žydams pasto
jimą ne tik į vidutinių mokslų 
mokyklas, bet ir į universitetus 
ir specijaliszkus institutus, teip 
kad beveik negalima bus norin- 
t ems mokintiesi žydams patilpti 
į koką nors mokyklą Mas ko lijo j. 
Ant mokinimosi jie turės keliau
ti į užrubežius.

Ant prsszymo Minsko miesto 
galvos, minister ja sutiko į ren
giamą ežia prekystos mokyklą da- 
leisti per pirmus penkis metus 
priiminėtį kiekvieną norintį į 
in> k) klą pastoti be skirtumo ti
kėjimo; lobaus gi skaitTus žydų 
turi b it i-z palengvo mažinamas, 
kad jų ne butų daugiau kaip 
10%.

Nauji studentai isz Lie
tuvos.

Į Maskvos univerri’etą szįtnet 
atsiszaukė 800 noriuezių pastoti', 
kuriame tai skaitl uje buvodiktai 
baigusių gimnazijas Lietuvoj. Isz 
atauzaukusių: viri baigę gimna
zijas L etuvoj ir Maskvos moksli
niame apskrityj likosi priimti; 
baigusiems kitur M.tskoLjoj gim
nazijas yra liucs s vietos lik ant 
fili log seko fakulteto, ant kurio 
mažai yra neriuezių pastoti.

Tiszkevycziaus dovana 
lenkams.

Maskoli<zka ap-zvietimo minis
terija užtvirtino užraezą grafo 
Tiszkevycziaus, kuria užra-zė 
18000 r .bl. ant naudpa dailės 
driugystėa Van-zavoj. Nuoszim- 
cziai nuo to užraazo turi būt ap
verkti ant stipendijos lenkui besi- 
mokinaneziam dailės užrubežiuo- 
ae. Mat lietu visi k i giafai Lietu
vą vien suibia,' o isz jos i^zapau- 
stus p nįg is užraszo lenkams, lie
tuviams nieko ne duoda.

Isz Zarasų, Kauno gub.
12 vh rstų nuo Zurinu (Nsuj • 

Aleksandrovo), kbippe Siviluo e 
gjvena ūkininkas Sssnauckas, 
kūne, kaip žmonės pasakoja, nuo 
13 metų ne kelia i<-z lovos, nors 
yri su visu i-ve k ■; gub a t gry
nų lentų, nieko nevalgo, iszgera 
an' dienos-vos po porą szauksztų 
a yvos. Kodėl jis tą daro, ne 
nori nieko pasikyli, ant kiaušy 
mo atsako, kad Viską isspa-akos 
m niurnas. Ž uonės laiko jį ui 
szven'ą ir pulkais kel auja pas jį 
jiersko i rodos nelaimėse ir su li
goniais; gabena jam pinįgus ir 
vi*ok ui daiktus. Ka.-din ar tik 
ne tos dovanos ir Irfiko Sa^nauckę 
ant k etos lovo-? Juk ne ės uit 
r-velimų. jis g li ir gen i pavalgy 
vi* ir gulti į minksztesoį gu >lį.

Isz Alytau*, Vilniaus gub.
23 d. pjutėa ei ivtė esia fia 

kur.* i-znaikino viduryj mieste! o 
pastatytą tnrp 8ugru-tų triobų 
jurų krautuvę P..sisekė vienik 
ugnies ne | r 1 is i prie Irių tr o
bų. sudegi visu j vų krautuvė. 
Tuoj <us po tam u#g mė mi-rus 
Vitai <*uose, kur sud«gė kl mnai 
-u ulių m et airis j<vaia ukiutnko 
Vudauu. Ugnis ežia užgimė nuo 
I adegimo, bet padegėjų ne sura
do. .* . 2-

Isz Trakų.
Szią vasarą mok ntojas V1- 

niaus gimnazijos. Ko vai i uk, isz 
matavo gi urną garsaus Trakų e- 
žeio. Ne gi įauria ežero vieta 
pasirodė d ai y j terp miesto ir 
griuvėsių Ke stuczio rūmo, ežia 
g i ima yra tik 4| deki-n o; prie 
szh'b m’eato t>odą 5 sieksniai. Už 
Keisiuezio rūmo g'luma eina vis 
d dyn; giliausia gi vieta yra terp 
Ti*zi-evic ims sodo ir salos Vo 
ma. ežia yra 21j sieksni >. Gde 
s< lės viit<>8 ne rado. Di- 
džiausa giluma ažero Zatrocze 
siekia 15 aiekenių.

Isz Grodno.
Garsus Tilžės medžių prekėjas 

Bnms'ein prigavo daugybę czia- 
nykszczių tarpininkų ir g r ų sa
vininkų. 1-zgibeno isz girių 
d»ug medi ų, bet užmirezo ui 
juos užmokėti. Nors Berni-triną 
lllžėj tu re:»ztavo. b t, turb it, 
prigulinczių už m.-džius piuįgų 
jis ne užmokės.

Grodno gubernijoj, Krasno«to 
ke ma»ko'iii atidarės'acziHtiki-z- 
ką n o'eiinzką klio storių. Galėtų, 
rodos-. Lietuva np-įeiti ir be tų 
st-icziaiikiazkų sza-zlavų.

Grodue mtitvėrė sodauninky-

tas Vitebsko. N
Po paskutiniam gaisrai, laike 

kurio pražuvo teip daug imomų 
ir tiek tartų, terp likusių pade
gėlių azeimynų vargas labai dide- 
lia. Norintiems isz ežia keliauti 
kitar varguoliams duoda dykai 
geležinkelio tikietua ten, kur jie 
nori keliauti; žinoma, ne į užra- 
bežius. Ant atstatymo mie«to, 
gubernatorius ateugit si i.-zderėti 
be palukų paskolą mažiausiai 
1(10000rubl. nuo lando. Miestas 
tavo kaaztaia nori p įstatyti plyt* 
nyczią, kur neturtingi namų sa
vininkai pigiai galėtų gauti 
plytas. Privathzkoi plytuyczios 
naudojasi isz nelaimės ir pakėlė 
trigubai plytų prekes.

Ap'inkinėse Vitebsko dega 
durpinyczios ir girios ir nėra vil
tie. užgesinimo ugnies priesz įlį
stoj imą žiemos.

Isz G lubok oje, Vilniaus 
gubernijoj.

Nors žemdarbystė szitoee ap
linkinėse stovi ne augezczi tusiai, 
ypiczpas ūkininkus, bet ir ežia 
j m truputį geriiu: jau ūkininkai 
pradeda vartoti geresnius įnagius 
ant apdirbimo žemės, per ką ją K 
geriau iszdiibi, griebei jau ir 
mineraliszkų mė^zlų, kurių se- 
uiius visai ne pažinojo, ypacz ne 
sunku jau rakti pas ūkininkus ku- 
lemusus ir akselines masz na£.

Szieno žemdarbiai surinko ma
žai, kadangi dėl .stokos lytaus, 
žolė ne žėlė gerai. Dėl stokos 
paszaro ant žiemos, ūkininkai 
pradeda pa'divinėti savo ga'vijus. 
Kadangi szitose apLakinėse apsi- 
reiszkė gyvulių ligos, o miestuo
se nieks ne prižiūri atvestų ant 
pardavimo gyvulių, tai be abejo
nės atveda ant pardavimo ir no 
sveikus ir tokius papjauja ant 
mėsos.

Kiek naminių galvijų yra 
Lietuvoj?

Pagal pagarsintą atskaitą žetn- 
darbystės ministerijos, peieituose 
metuose Lietuvoj buvo visokių 
naminių galvijų: Vilniaus gub: 
aiklų 257605, raguotų galvijų 
690091, avių ir ožkų 642388, 
kiaulių 415892, isz viso naminių 
galvijų 2005976; Grodno gub.: 
arklų 198326, raguotų galvijų 
542433, avių ir ožkų 7<>3999, 
kiaulių 265176, isz viso 1606934; 
Kauno gub.: arki ių 305196. ra- . 
guotų palvi, ų 700364, avių ir ož
kų 613719. kiaul ų 360197, isz 
v so 1979476; Vitebsko gub.: 
arklių 275731, raguotų galvijų 
620832, avių ir ožkų 618'>05, 
k aulių 344466, isz viso 1859034; 
Minsko gi.b.: arki ų 379655, ra
guotų srslv jų 1064024. av:ų ir 
ožkų 784918, kiaulių 600746, isz 
viso 283J274.

Isz Rygos.
Czianykszcziai mielių fabrikan

tai sutvėrė trustą ir tuojaus pa
kėlė prekes mielių ant 12 kap. 
nuo i-varo: dabar mielų prekė 
yra 33 kap. už svarą. Per tai są
nariai trusto turi dabar po LO- 
OOOrub'. uždai bio • vi rszaus ant 
8anv.>itėa.

Netoli Rygos, prie geležinke
lio stacj s Kockeh >son t ir n ai 
rado grabe j he žado galintį jauną 
vyriszkį. Sziek tiek atgaivintas, 
jis pnpasakojo, kad jii esąs Lo
dinąs, irg D nrburgo; jis vaii.vo 
isz Rygos į Kreuzbursrą su kokiu 
ten ponu. Kada juodu iszėjo ant 
platformos, amai ponas nustumi 
jį nuo^ platformos bėganezio trū
kio. Be abejonės niek-zas tikėjo, 
kad Lazdinas užsimusz ir jo 
daiktas teks jį iszstumuaiam. 
Lazdiną reikėjo gabenti į ligon- 
butį.

l?z Liepojau«-, Knrszej.
Garsus l<n larų virsriainkas, 

lenk s perk r ks/.tas Vonsiocki i, 
siunta dabar liipjau L'ep juj kiip 
pirma iut» S*mapilėj; teip dt bir 
persel’iuja 1 tvius, k-t p p rma per- 
ekiojo 1 et ivius. Tiek jis sua- 

resztavo l.tvų, kai viri jis no 
telpa Tienan e kalėjime ir tus- 
H8zUvo. žinoma, ne nž blogus 
darbus, kidangi ui toki s Ma ko-
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Isz Kauno.
Czianykbzcz;ai gyventojai skun

džiasi ant stokos geto vandens. 
Vandens isz Nemuno pavasaryj 
ir rudenyj visai ne galima gert1, 
teip jis būva sudrumstas. ' R< d* 
miestas nutarė jau parengti van
dens traukimo įtaisas ir padarė 
kontraktą su vokiszka kompanija 
ant įtaisymo, bet randas ne už 
tvirtino padaryto kontrakto ir 
viskas uisiv.lko. Du bar nežinia, 

* kada miestas sulauks vandens 
traukimo įtaisų.

Pasiutę vilkai.
Vilniaus pavietyj, Viazmo gi

riose atsirado pasiutę vi kai. Ne
seniai isz giries iszbėgo du padū
kę vilkai ir sukandžiojo net 12 
d rbanezių aut lauko žmonių; 
vienai moteįi-zkei baisiai sukan
džiojo kaklą. Vilkus rods užmu- 
szė, bet girioj pasiutusių gali būt 
daugiau. Visus sukandžiotus at
gabeno į Vilnių, ant patalpinimo 
į specijaliszky Dro Orlovskio pa
siutusių žvėrių sukandžiotų 
dinyczią.

gy-

I 7

Nuo pradžios szių moks’o me
tų Kaune tiki si parengia priva- 
tiszka prekystes mokykla, turinti 
tokias jau tiesas, kaip ir visos 
prekystos mokyk’os užlaikomos 
iždo ministerijos.

Isz Amerikos

■18 d. pjūtis,ant vagilių ir mts- 
kolių lentikių apgyventos miesto 
dalies,vadinamos Zu'asis Kalnas 
likosi girtų praeivių kriktzczio- 
mų užmusztis jaunas žydas Kap 
lan. Žydas stovėjo prie savo na
mų ir girtuokliai be jokios prie
žasties ant jo užpuolė ir užmu
szė.

f.
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Lietuvos burliokai senti- 
’ kiai.

Lietuvoj yra daug burliokų 
sentikių. Jie gyvena ant dvar
ponių žemės kaipo randauninkai. 
Dabar maskoliszkas randas iszlei- 
do ipecijUrezkas tie as priversti
no nupirkimo sentikių randavo- 
jamos žemės su rando pagelba. 
Randas aut to duoda vidutinisz
kai po 50 dol. nuo desiatinos, o 
sentikiai turi tą sumą užmokėti 
per 49 metus,mokėdami kas metą 
po 6% jiems duotų pinįgų; jeigu 
gi nori, g»li užmokėti randui pa 
skolą ir greieziaus. Nuo priver
stino Hzpirkimo iszskirti randa
vo ja m i sentikių czieli dvarai, pa
livarkai, daižai ir viensėdžiai, ko
kių yra daug antai Kauno gu 
bernijoj. Sentikiai turinti gany
klas ir kitokius servitutus ant 
dvaro žemės, palaiko juos ir po 
iszpirkimui jų dabar vaitojamos 
žemės.

Czolgoezo szeltnyna reikia sau
goti.

Kadangi Clevelando gyvento
jai,už užmuszimą Mc KinLy<*,:>z 
reiszkė garsiai nory nubausti tė
vą, moezeką, brolį ir seseris už- 
muezėjo prezidento, tai miesto 
valdžios pastatė sargybą ant ap
saugojimo jų, kur e juk nieko ne 
kalti. Užmušėjas jau seniai per
žengė pilnų metų amlį ir pas tė- 
vy ne gyveno, tai kągi gali būt 
kaltas tėvas arba moezeka ir kili 
užmuszėjo šeimynos sanariai. 
Žmonių sūdąs mat mažai psi-o 
ant kaltės tų, kuriuos nori nu
bausti.

Most suaresztuotas.
Garsus Amerikoj anarchistas, 

iszleūtojas vokiszko laikraszczio 
“Freiheit”, Most, likt si suaresz- 
tuotas už patalpinimą laikraszty, 
kokio ten seno raszto. Už palei
dimą paskyrė kauciją 1000 d<>l., 
bet Mosi nesirūpina ap e jos pa
statymą, todėl turės s'dėli arėsi
te iki provai.

Bijosi anarchistu.
Montreal, Canada. Praplito 

czia linus, buk i?z Suvienytų 
Valstijų atkako daug anar
chistų su mieriu užmušti Angli
jos sosto įpėdinį, kunįgaisztį 
Ycrko, kuris neužilgio atkaks j 
Kanady. Ar teisingas tas poška 
las, nežinia. Dabar visokį sztu- 
koriai tyczia gazdina valdžias a- 
norchistų sukalbtais.

i
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Isz Prusą Lietuvos.
Pereitame “Lietuvos” numeryj 

mes pranešėme, jog Tilžėj nusi- 
bankrutino turtingiausias Tilžės 
bankierius ir medžių prekėjss, žy
das Bernstein. Dabar vieno.k 
pranesza, kad Bernstein likosi 
suajesztuotas, kadangi jis nusi- 
bankrutino prigavingai, pridirbęs 
daug skolų ir norėdamas be už
mokėjimo nuo jų iszsiliuosuoti. 
Per nusibinkratininoą Bernsteino 
nusibankrutino daugelis Prūsų 
Lietuvos 
prekėj ų.

I smulkesnių medžių

Maltai ant Amerikos tavom.
Už uždėjimu muitų ant niasko- 

liszko cukraus, atgabenamo į 
Amen k j, maskoliszkas randas 
pakėlė muitus ant amerikoniškų 
tavorų atgabenamų į Maskoliją 
per Europinį rūbelių, į S: beri jos 
gi porlus galėjo gabenti tavorus, 
mokėdami sėnus muitds. Dabar 
vienok likosi sulyginti muitai ir 
Sibenjoj, ta>gi ir ežia nuo ame- 
rikoniszkų tavorų ims tokius jau 
didelius muitus kaip ir ant Euro
pinės Maskolijos rūbelių.

I

Bajorų, prie pats mas- 
rubežiau?, sudegė nuo

Netoli 
< koliszko 

padegmo ūkė vieno lietuvio ūki
ninko, kur maskoliszki kontra- 
bandnikai turėjo savo susirinki
mo vietą. Vieny karty, tuojaus 
perėjus per rubežių, ant kontra- 
banduikų užpuolė maskoriszki 
sargai ir tavorus atėmė. Kon- 
trabandnikai nužiūrėdami, kad 
ansai ūkininkai' sargus ant jų už
vedė, padegė jo ūkę, kuri ir su- 
pleszkėjo.

Tilžėj daug žmonių, o tame ir 
vietinė gimnazija likosi prigauta 
su visokiais neteisingais doku
mentais ir rokundoms. Ant pri- 
gaudinėjimo žmonių buvo pada
rytas sukalbis, sukalbininkai jau 
nubausti: rasztininkas Lunau sū
do nuspręstas ant trijų metų ka
lėjimo, budaunyczia Schulz ant 
2 metų ir 10 mėnesių, dantų gy
dytojas Horch ant 2 metų ir rasz- 
tininkas Touaitis ant vieno mė- 
ne-io.

Karai iaucziuje, besidarbuojant 
daibininkams pr.e tepliojimo ge
ležinkelio stacijos stogo, trys te- 
plioriai nupuolė ir sunkiai apsi- 
kulė.

Netoli Johannisburgo, kaime 
Snopkuoee, ūkės navininkas, mo
zūras Rudnik, par jęs isz kareze 
mos namon, pagriebė peilį ir per
dūrė su juorn vienaitinį savo sū
nų, kurs, nugabentas į ligonbutį, 
ten pasimirė. Girtuoklis tėvas li
kosi suaresztuoUs.

Auksas f Ilinojuj.
Elgin, Iix. Netoli Eary ge

ležinkelio stacijos, ant farmos 
Weavero, kasdami grabę, užtiko 
auksinio kvarco gyslą ir tai no 
vienoj, bet net szesziose vietose. 
Isz tonos* žemės surinko 
vidutiniszkai aukso už 15 dol. 
Jeigu tai ne iszmislas visada me- 
luojanczių laikraszczių reporte
rių, tai isz to radinio gali džiaug- 
tiesi ne tik farmos savininkas, 
bet visas sztetas.

Negrai lynesavo negrus.
"VVickąiffe, K y. Pulkas ne

grų įsiveržė į czianyksztį kalėji
mą ir i-zvedė isz jo tris palody
tus negrus, kuriuos visus pakorė. 
Minėti negrai buvo suaresztucti 
užtai, buk jie užmuszė vieny seny 
negrą; jie vienok tvirtino, kad 
yra nekalti. Mat ir negrai civi
lizuojąs! ir mokinasi nuo balt- 
veidžių, tik szitie labi aus mėgsta 
lyccziuoti negrus, negu baltos 
rasos žmonis.

Baisi expUoz|ja.
Colorado Springs, Col. Kas 

tynėse Colorado Fuel and Iron 
Co. Springs Gulcbe atsitiko bai
si dujų expliozija, kuri veik su 
visu iszgriovė kastynių olas. 
Prie to, kaip paduoda laikrasztū 
“Gazette”, 100 darbininkų likosi 
užmusztų. Trims isz buvusių olo 
še darbininkams pasisekė išsigel
bėti, bet jie teip baisiai apdegę, 
kad jų ne 
yra viltis 
bėti.

galima palieti ir mala 
juos nuo mirties iszgel-

Kaime Lapinuose, vandens vie 
d re prigėrė be priežiūros paliktas 
9 mėnesių vaikas sodauninko 
Omkes.

Netoli Melaukių geležinkelio 
trūkis pervažiavo ūkininką Geru- 
zelį isz Naujakiemio ir užmuszė 
ant vietos. Ratai su visu nupjo 
vė jam galvą.

Prūsų Lietuvoj, terp Anger- 
burg ir Geldapės, nuo buvusių 
tvanų užgimė drugiai maliarijos.

Gaisrai.
Salt Lake, Utah.

krautuvėse Oregon, Short Line 
geležinkelio expliodavo dinami
tas; nuo expliozijos užgimė dide
lis gaisras, kuris isznaikino dtug 
aplinkinių triobų. Prie gesini
mo keturi ugnagesiai likosi pavo
jingai apkulti. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 250000 dol.

Brooklyn, N. Y. Pereitos 
sanvaitės ketverge sudegė ežia 
Ne* York Storage Co. medvilnės 
krautuvės,o jose 30000 balių med
vilnės. Blėdį ugnies padaryty

Tavorų

Nelaimes ant geležinkeliu.
Peru, Ind. Aut važiuojanezio 

skersai Lake Shore geležinkelio 
linijos vežimėlio, kuriame sėdėjo 
szeimyna farme io N ccum, užbė
go trūkis, vežimėlį sudaužė ir vi
sus j įme buvusius aut vietos už
muszė.

Woodstock, Ont. Netoli nuo 
ežia susidaužė pasažieriuis gele- 
žinkel'o trukia. Prie to du 
žmonės likosi užmuszti, du gyvi 
sudegė po griuvėsiais užslėgu
sių vagonų, o vienas likosi mir
tinai apkultas

Eggle-ton, Mjn. Netoli nuo 
ežia svsimuezė du bėganti į prie
šingas puses tavorinlai trukiai. 
Prie to du tiukių tarnai likosi už
muszti ir du sunkiai sužeisti.

K.vpliozijos.
Oakland, N. J. Parako dirb

tuvėje American Schult e Pow- 
der Co. atsitiko baisi expliozija, 
kurios penki žmonės 1 kosi ant 
vietos užmuszti, du mirtinai ap
kulti, o penki, nors apkulti sun
kiai, bet ne mirtinai.

St. Johns, New Foundland. 
Nuo expliozijos garinio katilo 
užgimė ežia gaisras žuvių krau
tuvėje, kuris išnaikino vuas prie 
kranto stovinusias krautuves. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
pusės milijono doliarų. Explio 
zijos du žmonės likosi ant vietos 
užmuszti; sužeistų gi yra daug.

Žiogai.
Chattanooga, Ten. Daugelį 

distriktų Tennessee sztetb atlan
kė naikinanti laukus žiogai. Va
žiuojant trūkiams, reikia visus 
langus uždarynėti, kad tukstan- 
cziai žiogų ne įpultų į vagonus. 
Ant laukų žiogai guli storai 
kelių colių.

ISZ 
Lietu viszku dirva.

ant

Isz darbo lanko.
1 New York. Didelis sztrai- 

kas darbininkų plieno dirbtuvių, 
kuris užgimė 30 d. berželio ir 
užėmė didelius Amerikos plotus, 
ant galo pasibaigė. Išrinktiems 
abiejų pusių delegatams pa
sisekė 
nežinia
Iszlygos bus pagarsintos tada, 
kada prezidentas darbininkų or 
ganizacijos pagarba 
kams paliepimą grįžti 
bo.

susitaikyti, tik dar 
ant kokių iszlygų.

darbinin- 
prie dar-

Pittbburg, Pa.
ežiai buvo pagarsinę, jog didelis 
plieno dirbtuvių darbininkų 
Bztraikas pas biigė. Dabar vie
nok pasirodo, kad iki sziol terp 
trusto ir darbininkų ne padaryta 
nė jokios sutarties ir todėl sztrai
ky už pasibaigu sį ne galima lai
kyti.

•f Pm.-BURG, Kas. Big four 
Coal Co. priėmė užmokesnį po 
65c. nuo tonos ir 8 valandų dar
bo dieną, kuom praszalino ren
giamus jos kastynėse sztraikus. 
Szitos kompanijos kastynėse szte- 
tuose: Kansas, Missuori ir Okla- 
homa dirba 4000 darbininkų.

St. Louib, Mo. Dirbtuvėje 
St Louis Car Co. susztraikavo 
300 vagonų dirbėjų už tai, kad 
vienas darbininkas tapo nuo dar
bo praszalintas už prigulėjimą 
prie unijos.

1 Jefferson, Wis. Sudegė 
ežia dirbtuvės Wisconsm Mfg 
Co. ir per tai 75 darbminikai ne
teko darbo.

5 ConnelsvilLe, Pa. Pereitą 
sanvaitę szitose aplinkinėse degė 
isz viso 19567 kokso pecziai. 
Prie visų peczių dirbo pilnas pen
kias dienas.

Morgantown, N. C. Szitose 
aplinkinėse ketina parengti nau
jas anglių kastynes. Ant to 
3000 akrų žemės *ku anglims jau

Laikrasz-

Stipendija.
Fhiladelphios lietuviszka 

Petro ir Povilo Draugystė, 
savo surinkimo, laikyto 8 dieną 
rugsėjo, vienbalsiai nutarė duoti 
stipendiją vienam ksnkintiniui 
iszktliavusiam isz Lietuvos į už 
rubežius ir norineziam ten baigti 
pradėtus mokslus (Kas jis yra ir 
kur lanko mokyklą? Ar jį Drau 
gy^tė asabit-zkai pažįsta, arbi gal 
kas isziikimas rekomenduoja? R)« 
Kad varguolis ne turi kaszto ant 
baig'mo mokslo, tai attiszaukė į 
PLihde1 phip.su aszaromt mebda 
m * s pHgelbos. Dtiiinojusi apie
Ui esi nyksztė Szv. Petro ir Po
vilo Dr. nut>rė paskirti kas metas 
po 100 dol., pakol ne baiys moks
lą ir kol ne atsietos ant kojų. 
Minėtas varguolis meldžia 200 
dol. ant metų, bet kad Dr. Szv. 
Petro ir Povilo dar jaunutė, tik 
7 mėnesiai kaip sueitvėrusi, kasoj 
turi tik 600 dol., ne gali duoti isz 
kasos vi-ų 200 dol., tai ji isz savo 
kasos paskiria tik 100 dol. (jeigu 
atsiszaukuei y puti Draugystei a 
sabiszkai ne pažįstama ir ne turi 
įsitikimos rekomendac jos, tai ge
riausiai pinįgua duoti ne aut syk 
visus, bet dalimis ir pasirūpinti 
surinkti i ztikimas žinias apie 
szelpiamą ypatą, ger'ausai už
klausti užveizdy moksliškos įtai
gos,kurią ji lanao ir per ją pinį
gua sių-ti. Rd.), o likusį 100 dol. 
tikisi surinkti nuo gerų lietuvių, 
kuriems rupi padaugin'mas mo
kintų vyrų terp lietuv ų. Ant 
rinkimo aukų iszriukti trys vyrsi, 
jie piiiminės aukas nuo lietuvių; 
vyrai tie, paskirti Szv. Petro ir 
Povylo Dr. yra: Aleasindra Jo
cis, Kazimieras Unikas ir Kaz. 
Poazka.

Žinoma ir kitos draugystės ns 
butų pasilikusios kurezioms ant 
musų brolio praszya o,bet kad ki
tos, kaip antai: Dr. Szv. Antino, 
Szv. Juozapo ir Algiidžio karei
vių turi vesti provą su mueų 
despotiszku parapijos globėju, o 
provos, kaip visi žino, Amerikoj 
daug kasztuoja, tai jos, aziuom 
kartu no gali savo aukomis pa
remti ano Uutieczio.

Mieli broliai ir seserys, girdite, 
kaip musų Szv. Petro ir Povylo 
Dr. kunįgas niekina isz sakyklos, 
grasina žmonis, kad nesiraszytų 
prie tos draugystės, nes ji, girdi, 
turėsianti iszirti. Tuom tarpu 
visi matote, kad tie lojimai neina 
į dangų ir draugystė ne tik ne 
isziro, bet į trumpy laiky milži- 
niszkai užaugo, susidrutino ir to
kį darby ant musų tautos labo 
atlieka, kokio Ph ladelphios bu
vęs dvasiszkas lietuvių vadovas 
niekada ne atliks ir kokio nė vie
na kita lietuviszka draugystė 
Amerikoj nenuveikė, ne iszski- 
riant Susivienyjimo. Butų labai 
gerai; kad ir k tos lietuviazkcs 
draugystės Amerikoj sektų pa 
ve kely musų jaunutės, neseniai 
susitvėrusios draugystės. Už ge
rus darbus nėra mums ky pyktie 
si, eikime lenkčziui prie jų nu
veikime. Rėikalų turime daug, 
o teip mažai dirbame. Yra juk A- 
merikoj daug senes n'ų ir turtin
gesnių draugysezių, tegul ir jos 
neapsileidžia ir bando leisti į 
mokslą savo kasztah kokį gerą 
iietuviszky vaikiną arba mergi
ną!

Szv. 
ant

Prez. Szv. P. ir P. Dr.
Aleksandra Jocis.

darbo

seniai
vyras,

nupirkta.
Joliet, III. 2500 darbi

ninkų czianykszczių plieno dirb
tuvių, kurie buvo pakėlę aitraiky, 
sugrįžo prie darbo, nieko ne isz- 
kovoję.

1 New -Orleans, La. Czia- 
nykszcziai poito darbininkai pa
kėlė sztraiky, per tai nėra kam 
iszkrautr atėjusių laivų, nė pri
krauti norinczių išplaukti.

|| Pietinėj Austrijoj, ties Osal- 
fi, besikeliant per užtvinusiy upę 
Kulpa pilnai žmonių valcziai, vė
jas apvertė valtį ir besikelianti 
supuolė į upę. Prie to 23 žmo
nės prigėrė.

Pontiac, Mich. Sudegė czia- 
nykszczios Beandette Co. vežimų 
dirbtuvės ir per tai 250 darbinin
kų ne teko darbo.

1 St.Louis, Mo. Pakėlė sztrai
ky vežėjai St-Louis Transfer Co. 
Jie reikalauja didesnio užmokes- 
nio.

Isz 8t. Louis, Mo-
Darbai ežia siiuom kartu eina 

gerai. Apie lietuvius be 
negirdėt; rztraikų nėra.

Czia vienas lietuvys ne 
užsidėjo saliuny. Szitas
ypacz gi jo moteris, labai neuž- 
kenezia v sko, kas yra lietuviszku, 
visaip niekina lietuvystę. Argi 
jis dabjr nenorės nė lietuviszku 
centų vilioti les jo neužkenezia- 
mų lietuvių kiszenisus? Jeigu 
toks suanglėjęs lietuvys butų užsi
dėjęs kitokį biznį, tai nieks nieko 
ne sakytų, bet dabar per savo sa
liuny jis galės kenkti lietuvystei 
ir dar labiau* žeminti nekenezia- 
mus lietuves?

Porą Bsnvaihzių atgal, p. Skar
malius, per “Lietuvy” ragino mu
sų miesto lietuvius, idant, uždė
dami broliszkos paszelpos drau
gystę, ne užmirštų j ii paskirti 
ir kokius tautiszkus siekius, kaip 
antai: išleidimą lietuviszku
rasztų, szelpimą kankintinių ir 
tt. Tas, žin&ia, ne butų už- 
mirszta, jeigu vien įstengtume 
nors broliszkos paszelpos drau- 
gystę sutverti; bet ir au Juo m 
neina teip lengvai, kaip isz pra
džių tikėjome. Porą sanvaiezių 
atgal buvo mėginta suorganizuoti 
draugystę. Buvo susza ūktas su-

, mažai lietuvių. Prasidėjo kalbos 
apie reikalą ir naudą draugystės, 
ir joa kom-titucijy; užmsnytojai 
norėjo už pamatą paimti kons'i- 
tucijy Koperniko Draugystės Bal- 
timorėj. Pasirodė vienok, kad

- daugelis lietuv ų priguli prie len- 
1 kiizkų draugysezių, kiti visai ne 
i noiėjo nė jokios driugystės, o 
1 dar kiti abejojo apie reikalą ir 

naudą. Todėl viskas atidėta ant
1 toliaus, kada atriras daugiau no

rinczių prie draugystės pristoti. 
Tikime, kad tas neužilgio ateis.

Draugystė, kokia ji ne batų, 
i visgi atgabena lietuviams naudą.
• Pažiūrėkime tik, kokios buvo pir- 
l murinės lietuviazkos draugystės?

Visos juk tvertos buvo art pa-
* vidilo lenkibzkų kunįgiuių.
■ aprabežiuotoe bažnyczios reika- 
1 lais, au visokioms cenzūroms ir 

prievartoms Bet ir tokios atga
beno sziokiy tokią naudą iielu-

1 viams: jie rinkori į pulkus ir 
' skyrėsi nuo lenkų, kurių vergais 

buvo pirma. Dabar gi žiūrėki
me, kiek driugyeczių yra iszsi-

1 Ii uogavusių isz po kunįgų’cenzu- 
1 ros, uždraudimų ir visokių prie- 
1 vaitų. Dabar, galima sakyti, 

kad nėra miestelio,lietuvių apgy
vento, kur ne butų lietuviazkos 
draugystės liuobos nuo lenkiszkų 
ir kuniginių vystyklų. Rods 
daugumo draugysezių mišriai

' siauri, nuveikti darbai menki, het 
neužmirškime, kad į teip urną 
laiky ne gilima visko nuveikti. 
Palauktume 
lietuviškos 
labiaus tavo 
tik žmonių 
draugysezių 
tįs. Ir placziausias draugystės 
programas nieko gero ne atgabę«, 
jeigu joje ne bus gerai supran- 
tanezių programo vertę sąnarių; 
be sumanių sąnarių programai 
bus tik įbtituoie, bet jų ne gali
ma bu s iszpildyti. Ir pagelbinės 
draugystės juk atgabena teiposgi 
sziokiy tokią naudą: ir paszelpos 
nelaimėj ne galima labai niekinti. 
Pasikėlus sąnarių supratimui, to
kios draugystės persikeis į Ii no
sim, lauriukas. L-z syk, kur nė
ra tanarių suprant tnezių savo rei
kalus ir padėjimą, kur yra vien 
duodanti kirpti vilną savo iš
naudotojams, kitokių sutverti ne 
gadina. 1889 m. Baltimorėj su
sitvėrė iiuosa pageibinė draugys 
tė M. Koperniko. Ką gi ne darė 
kunįgai ir jų sėbrai ant iazgriovi- 
mo tos draugystės? Kunįgai ir 
jų tarnai rėkė, trepsėjo, keikė, o 
vienok draugystės ne iszgnovė, 
ji sziądien tvireziau ttovi už ne 
vieną kunįginę. Szv. Jono drau
gystė Bultimorėj, vena isz se
niausių, buvo laikoma kunįgų 
cenzūroj, bet pasikėlus lanarių 
supratimui, jie numetė nereika
lingą jungą ir perkeitė draugys
tes konstituciją. 1898 m. susi
tvėrė Baltimorėj liuosa Keistu
olio draugystė. Kas gi to pirm* 
galėjo tikėtis9

Kasgi pirma galėjo tikėti, kad 
sulauksime apszvieczianczių pro
tą laikraszczių ir moksliškų knį
gų. Kasgi tikėjo, kad atsiras 
darbininkai, kurie trauks musų 
brolius prie apšvietimo, prie 
blaivystėe, prie paezėdumo? Am 
pats seniau ne tikėjau, kad szioj 
gadynėj atsirastų vyrai norinti 
dirbti be paihio, ne paisant ant 
visokių iezniekinimų, ant naudos 
tamsybėse skęstanezių brolių, ant 
naudos nuvargintos tėvynės, ku
rie ves musų brolius ir seseris į 
vienybę, prie supratimo savo rei
kalų.

Nors dar pradžia darbo, bet 
geri musų datbičiukai diktai jau 
nuveikė ant mus visų labo. Rei
kia vien, kad daugi j u darbinin
kų prisidėtų prie darbo.

Mieli broliai ir seserys! Jeigu 
norite sulaukti geresnių laikų, 
jeigu norite, kad musų tauta pa
sikeltų, kad mokėtų atskirti blo
gą nuo pikto; jeigu norite žinoti 
kas ant svieto yra — skaitykite 
gerus laikraazczius ir pamokinan- 
czias knįgas ir tai ne tik pats, 
bet ir kitus prie to raginkite. Ne 
mėgstantiems skaityti, bijantiems 
laikraszczio ar knįgos parodyki 
me jas, perskaitykime geresnes 
vietas, iszaiszkinkime viską.dalin- 
kime knįgų katiliogue. Kalbin
kime prie tkaitymo musų rasztų 
per praneszimus, o pamatysime, 
kad' tas išduos gerus vairius. 
Net tie, kurie sz’ądien nekenezia 
knįgos ir laikraszczio, paskui pa
mėgs skaitymą. Tik pradžia 
sunki, toliaus eis viskas geriaus. 
Man paežiam teko matyti daug 
tokių, kurie seniau spjovė ant 
laikraszczių ir knįgų, o paskui 
dekavojo tiems, kurie juos prie 
to prikalbėjo. Dabar supranta
me, kad mums reikia a p sz vi e li
mo. Dirbkime todėl visi ant jo gūsį ir gražiai besielgiantį kriksz 
išplatinimo terp nekenezianezių 

O tas su laiku atgabęs

dar porą melų, o 
draugystės iszplatįs 
programų*. Tegul 
supratimas pakils, 

progiamai iszsipla-

serus vaisiu*. Geriausias būdas 
musų padėjime iazplatinimo ap
švietimo—-yra pi ilinimas knįgų 
irlaikra šerių. Vuosis.

Isz Ncwarko, N. J.
‘P. Pranis, Nr. 30 “Žvaigždės”, 

užmeta mano korėipondencijai, 
pa til puriai nr. 32 •“Lie
tuvos” melagystę. P. Pra- 
nis sako, jog Netvarko lietu 
viszka parap'ja inkorporuota pa 
gal New Jersey tiesas kaipo 
kooperatyviszkoa driugystės sa- 
vust 8. Kitur vėl mini, jog para
pijos komitetas nieko ne gal da
ryli, nes parapijos prezidentu yra 
vyskupas. Taigi mat nė pats ne
žino, kame yra meistrystė mano 
korespondencijoj. Jeigu lietu
viška parapija yra inkorporuota 
kaipo kooperatyviszka draugystė, 
tai joti valdytojais turėtų būt ko- 
operac jos sanariai, taigi lietuviai, 
o ne svetimtautis vyskupas. 
Jeigu te:p, t i ant perlikrinimo 
ne tikioezių, reikia parodyti var
dus kooperatorių, taigi lietuvių, 
kuriems priguli paiapija, reikia 
pagarsinti ij patį czaiterį, nes 
kitaip ne vienam gal pssirodyti, 
kad ten, kur pats kunįgai ne 
drysta meluot’, tai pasisamdo 
mehgį, kuris neteisybę garsina, 
o kunįgai už jo melą ne atsako. 
Juk to budo musų dvasiszkiejie 
tankiai grieb usi, jie kaip kada 
samdo ir denuucijantus, skundė
jus, kaip tai buvo antai au “Sau
lė”. P. Pranis sako, kad bažny 
czioe dar nėra, tai nėra k y pirm 
laiko nė kalbėti apie jos surėdy 
my. Bet pinįgai ant pirkimo 
bažnyczios yra renkami nuo žmo
nių, taigi nuo korporacijos sąna
rių. Kaip suvartoti savastį kor
poracijos ,gali spręsti didesnė pu
sė jos sąnarių, tuom tarpu p. 
Pranis ty tiesy pripažįsta tik 20 
dalei sąnarių (ant susirinkimo, 
at-ihuvusio 7d. rugsėjo, buvo tik 
15 sąnarių, kurie juk parapijos 
ne užlaikys), o pinįgua deda juk 
visi Nevrarko lietuviai.

Toliaus p. Pranis, aiszkinda- 
mas reikalą lietuviazkos bažny- 
czioa, nurodo ant vokieczių, ku
rie ežia turi 6 sivo bažnyežia1, 
bet aiszkintojas užmiršta, kad 
vokiecziai turi ežia ir daug kito 
kių dalykų, apart bsžnyczių, apie 
kokius mes nė sapnuoti ne gali
me, kadangi veik visi mueų pinį- 
Fai turi eiti ant rengimo ir už 
laikymo vis naujų ir naujų bažny- 
ežių. Vokįecziai turi savo biz
nierius, net mil'jonierius, turi fa
brikus, vienų vokiazkų alaus lei- 
dinyczių yra apie 15,turi du dide
liu ligonbncziu, teatrus, koncer 
tų ir susirinkimų sales, mokyklas 
ir daugybę kitokių įtaisų. Kuom 
mes, Ne w ark o lietuviai, atsižymi
me? Labiausiai provoms ir gir
tuokliavimais (laike vakacijų ke
lios hctuviszkbs kriminaliszkoe 
provos likosi į kortą nusiųstos; 
jeigu ir terp vokieczių būt tas 
pate, tai ant tu skaitliaus, kiek jų 
yra Nevrarke, neužtektų 5 kortų). 
Lietuviai turi vos kelias kareze 
maa. Ko kam labiausiai reikia, 
ty mat sau ir rengia. Kitoki lie- 
tuviazki bizniai ne gali užsilai
kyti, kadangi lietuviai velka pi- 
nįgus žydams.

Seniausia ir geriausiai pasitu
rinti ežia lietuviezka draugystė 
yra Szv. Jurgio, bet ir joje pjau- 
jari lietuviai už tikėjimą, prie 
supjudymo bus prisidėjęs labiau
siai p. Pranis. Užgimė provos ir 
dalis sąnarių turėjo pasitraukit 
Ty patį, kaip galėdamas daro ir 
Dro Kudirkos giedorių draugys
tėj. Vokiecziame,ant pasikėlimo 
ant to la:psnio, ant kurio jie 
stovi, neužteko bažnyczių. Jie 
pasikėlė per vienybę ir solidarisz- 
kumy, besisauttodami t kėjimisz- 
kų vaidų, nuo ko lietuviai, dėl 
menko supratimo ir doriszkos 
vertės savo neva vadovų apsisau
goti ne įstengia.

Newarke lietuviszka parapija 
reikalinga, bet ant jos sutvėrimo 
reikia doro ir protingo komiteto, 
kuris ne pjudytų terp savęi žmo
nių, nesielgtų aavvaliszkai, bet 
saugotų lietuvių turtą, rėdytų 
visky pagal visuomenės nory.

Tautietis.

Isz Mahanoy City, Pa.
Pas mus nors ne galima buvo 

kuomi geru pasigirti, bet nė di
delės savitarpinės neapykantos 
ne buvo terp lietuvių. Paskuti
niuose laikuose vienok pradėjo 
platintis neapykanta, ir su ja peik
tini darbai. Už pasėjimą neapy
kantos ir už peiktinus darbus, 
reikia kaltinti musų dvasiškus 
vadovus, kurie vietoj gero,pasėjo 
blogy ir nesiskubina piktą sėklą 
iszrauti. Daugiausiai nedorybių 
yra terp mus pseudo dievuoczrų, 
kurie kiekvieny savanai apsiren-

24 d. rugpjuczio pas mus buvo 
tūlų anglekasyklų iszmokes'i}, 
tai musų dievuoeziai turėjo už ky 
pasilinkBm'nti ir alaus nesigailė
jo; besilinksmindami susibarė už 
“bedievius” ir vieny karžygį lie- 
tuviszkoj karezemoj pareit ūpo 
ant grindų, ir ėmė spardyt, tas, 
negalėdamas pasikelt, stenėjo, 
rėkė ir keikė. Ant galo parisuko 
policijantas ir kruviną kaukintinį 
nusigabeno ant nakvynės,kur ant 
rytojaus užmokėjo ui nakvynę, ir 
toliaus nesivargino su Slucziu, nes 
jau ne buvo už ky.

Ne įstabu, jeigu žmonelės ne 
gali pasigirti gražiu pasielgimu, 
jeigu ir m ubu dvasiszki vadovai 
ne geresniu keliu eina. Kur ve
dėjas veda, ten neregys eina. 25 
dieną rugpjuczio muaų kunįgas 
kad rėžė, tai rėžė pamokslą apie 
supuvusi ts bulves, ir pagedus us 
obuolius, ir rodyjo supuvusius isz 
tarpo sveikų praszalyti, nes gali 
užsikrėst sveikiejie ir suput. To
liaus atkreipė atidą, kad žmonės 
terp savęs turi daug ne gėrų 
draugų, kurie yra kaip supuvę 
obuoliai ir bulvė*, ir liepė juos 
praszalint, kad ne užkrėstų sve - 
kujų, taigi gerųjų. Po pamoks
lui iszaiszkino, kas yra tie supuvę 
obuoliai ir bulves. Supuvusais 
vaisiais pasirodė trys g odoriai, ir 
juos parapijos komitetas nutarę-, 
praszalyt nuo viszkų už platini
mą bedievystės. Matyt au pa
gelba parapijom komiteto ir už jo 
peczių pasikavojęs kunįgai, užsi
manė sau ne patinkanczias ypatas 
i-zmest isz choro. Kada ufgauti 
v-rikinai paklausė: už ka juos 
“beiieviaia” apszaukė, ir parei
kalavo atszaukimo, tai kunįgas 
mazgojo rauna kaip Pilotas, nu
versdamas kaltę ant komiteto.

Ne įstabu, jeigu musų žmonės 
gmezuose ne vartoja gražių žo
džių.; juk to ne daro nė apsitaszę 
kunigėliai. Sztai neseniai teko 
iszgirst musų kunįgy vadinant 
pony A. Olszevskį “bestija” už 
tai, kad pasirodžius “Žvaigždei” 
“Lietuva” jos ne pasyrė. 
(Nėra ky labai paisyt ant tokių 
pravardžiavimų; pravardžiuojan
tis pate parodo, jog žmoniszkai 
kalbėt ne iszmoko. Szuns balsai 
juk ne pasiekia dangaus. Rd.).

Balandėlis.

Isz Hartehorne,Ind. Ter.
Czianykszcziai lietuviai ne 

mėgsta užsiimti gerais darbais, 
laikraszczių, nė knįgų ne tik pats 
ne skaito, bet skaitanezių neuž- 
kenezia. Neseniai ežia vienas 
lietuvys, mėgstantis knįgas skai
tyti, apsirgo drugiu ir reikėjo jį 
gabenti į ligonbutį, tai visi czia 
nykszcz:ai dievuoeziai be jokios 
gėdos isz to džiaugėsi, sakydami, 
jog bent v^eny szl uptarnį velniai 
grėbs. Toks mat supratimas 
Dievo prisakymų pas tuos teip sa- 
vę garbi nanezius dievuoezius. Pa
garsėjo jie czia ir kitokiais nesu- 
tinkancziais su Dievo prisakymais 
darbais.

Neseniai susirinko jų diktai pas 
vieny lietuvį. Kadangi czia nėra 
nė saliunų nė kitokių svaiginan- 
czių gėrymų pardavinėjimo vietų 
ir tokių dirbti ne valia, tai musų 
atžagari dievuoeziai parsigabeno 
gėrymus isz kitur. Maukė ne 
tik vyrai, bet ir moterys ir ap
svaiginę makaulę, pradėjo rėkaut, 
tuom atkreipė atidą praeivių. 
Ant galo riksmą iszgirdo policia- 
tai. Atėjo jie į vidų ir norėjo 
rėkaujanezius praszalint, bet su 
tuom ne pasisekė isz syk: mote
rys ir merginos patiko polieutus 
su szluotoms, o vienas vyriszkis 
griebė už revolverio ir azoko į 
pagelby musų gražiajai lycziai. 
Visas pulkas iszsivertė ant uly- 
czioe. Nė angbjonai, nė blsivie- 
jie lietuviai nesikiszo į tas polici
jos su girtuokliais musztynes. 
Kada naktyj karžygiai ir karžy
gės sugrįžo namon, atsilankė vėl 
dėdės ir moterėles ir vieny gražią 
mergelę, kurios buvo ant to lie- 
tuviszku baliaus, papuoszė gele
žinėms rinkėms ir nugabeno į po
licijos arbszty; namų gi gaspado- 
riue išdūmė net į girią, su juom 
ten iszdumė ir tas, kuris vaikė 
policistus su revolveriu. Mote
rėlėms! ir mėlynakei merginai rei
kėjo užmokėti po 10 dol. už rui
mą policijos areszte. Tokios mat 
nelaimės pasiekia musų savę pra- 
siminusius dievuoezius l Tie bjau
rus szliuptarniai dėdžių ne reika
lauja baugiutiesi, kadingi pralei
džia laiky ant skaitymo, girtuo
kliauti, pasigėrus rėkauti,musztie- 
si su policista's ne turi kada, ant 
tokių, darbų trūksta jiems laiko 
ir noro, jiems praleidimas laiko 
ant skaitymo knįgų ir laikrasz- 
czių geriau patinka negu kad jį 
reiktų apversti ant musztynių su 
policija. Mat gustii ne vienoki, 
todėl ne vienoki ir darbai.

A. B.

kun. Pėža, 
savo žo- 
gražų pa
jam musų

Dė kavoj ame ir

Nauji iszradimai

Preke pjnįgų.
Ruskasrublis po.....................   52fc
Prusiszkos markės po............

Prie- kiekw leno pinįgų siuntinio

Isz Kensington, III
Lietuviai czia ne nuo seniai yra 

apsigyvenę, bet yra jų diktas 
būrelis, kurie, nors palengva, bet 
bunda jau isz miego. Vos szeszi 
mėnesiai atgal susitvėrė czia lie
tuviszka Szv. Vincento draugys
tė. Minėta draugystė 1 d. rug
sėjo parengė, daržė p. Karecko, 
West Pullmane, pirmutinį pikni
ką, nuo kurio pelną apveitė ant 
įtaisymo bažnytinės karūnos Szv. 
Vincento į Szv. Juozapo lietu- 
viszky bažpycz'y.

Laike pikniko grajijo puiki p. 
Valentinavicziaus orke tra isz 
Chicagos. Pasilinksminimas pra
sidėjo nuo 10 valandos ryto ir 
traukėsi iki pusei vienuoliktos 
vakare. Susirinkę per visą laiką 
užsilaikė teip gražiai, kad links
ma buvo net pažiūrėti. Žmonių, 
vienok susirinko ne per daugiau
siai. Ant pikniko žadėjo ateiti, 
ir prabiszczius Szv. Juozapo lie>. 
tuviezkos parapijos, 
bet ne atėjo, 
džio ne 'szpildė. Už 
žadėjimą ištiname 
szirdingy aeziu.
tiems musų draugystės sąnariams, 
kurie buvo priesziugi musų pikni
kui ir stengėsi kenkti užmanymui. 
,Ž<nome juk gerai, kad nėra nė 
jokio darbo, kuris neturėtų prie- 
š'ninkų ir tokių, kurie norėtų 
kiekvieny užmanymą iszgriauti. 
Dėkavojame visiems draugams, 
priridėjusiems prie parengimo 
pikniko, dėkavojame svecziame, 
kurie ne pasigailėjo kelių centų 
ir atėjo ant musų pikniko, ypacz 
gi dėkavojame merginoms, kurios 
palinksmiuo susirinkusius savo 
szokiaii.

Komitetas.

Iszvyti isz Afrikos lietu
viai.

Nr. 8. “Varpas”, koresponden
cijoj isz Londono, pranešta, jog 
ant paliepimo lordo Robertso dar 
pereituose metuoee likosi iszga
bent i isz Tranavasliaus be jokios 
priežasties svetimtaueziai. Iszba- 
dėjus ų dalį, kurie neturėjo pinį- 
gų keliauti savo kasztais, atgabe
no į Londoną. Terp tų yra ir 
keli lietuviai. Juos iszgabeno isz 
Afrikos todėl,kad jie anglijomms 
rodėsi neisztikimais, kitokios kal
tės darodyti jiems ne galėjo; apie 
darodymus rods anglijouai ne 
labai ne rūpinasi. Iszvyti be pa
mato lietuviai kreipėsi prie mas
koliško konauliaus, bet tas pa
galbos ne davė, iszklau-ęs skun
do, liepė-lietuviams eiti “s bo- 
gom” ir an^to visa jo psgelba 
pasibaigė. Padėjimas tų varguo
lių ne vertas pavydėjimo.

*ea Leipcigo anatomas Hisiaz- 
rado naują metodą, kaip isz senų 
jau be mėsų galvos kaulų pada
ryti visą žmogaus veido pavidalą 
teip, kad perstatytų kuo geriau
siai veidą žmogaus, kaip jis gyvas 
iszrodė. Bandymai su ta meto
dą iki sziol iszdavė kuo geriau
sius vaisius. His, pagal surastą 
kaukalį gyvenusių Europoj pfesz 
istorikuose laikuose, triobėaiuo- 
se ant polių, padirbo visą pa
veikslą tų laikų gyventojų ir pa
sirodė, kad tie žmonės ne pri
gulėjo ne prie jokio tipo kur nors 
gyvenanezių sziydien ant žemės 
žmonių. Taigi tie p riešai s tori sa
kų laikų Europos gyventojai pri
gulėjo prie visai kitos rasos, ku
ri turėjo aiba su visu isznykti, 
arba su-imaiszė su vėliaus į Euro
py atėjusioms tautoms, isz ko 
susitvėrė dabartiniai europie- 
cziai.

Amerikos laikraszcziai gar
sina, buk amerikonas Marto iura- 
do budy dirbimo mėsos tiesiog 
iš esanezių gamtoj medegų, ant 
to ne reikia ne jokios žvėrių mė
sos. Dabar reikia tik išrasti 
dar tokius, kurie tuos laikrasz- 
czių praneszimus už teisybę; laiky
tų. Dabar tokių lengvatikių tur
būt ne daug yra.

Gyvenantis Ryme italijo
nas Benedetti iszrado kokį ten au- 
dekly, kurio ne pramusza iszazau- 
tos ne“t k isz revolverio, bet ir 
isz kareiviško karabine kulkoe. 
Atliktos bandavonės buvo su visu 
pasekmingos. Benedetti nori 
parduoti savo iszradimy Italijos 
randui.

‘szliuptar-tyja “bedieviu’ 
niu”.

Ligą platina uodai ir' ji smarkiai skaito ant pusės milijono dolia-

phip.su


Persikeitimas kraujo di
delėse augsztumose.

Kad žmogaus kūno sudėjimas 
gali visa p persikeisti po įtekme 

,J visokių aplinkybių, tę moksliu- 
ežiai nuo seniau žino, kadangi 

- mat teip žmogus, kaip ir kiekvie 
nas gyvas kūnas turi tauytiesi 
piie visokių aplinkybių, o ant. to 
kio prisitaikymo, kaip kada rei
kalingi persikeitimai kūno su Įė
jimo.

Neseniai Zuricho (Szveicarijoj) 
universi.etoprofesoiiua, Dras Jus
tus Gaule užsimanė persitikrinti, 
kokiai įtekmę ant žmogaus krau
jo turi pasimažiuimus oro spaudi 
m?, Uigi uiisiinanė persitikrinti, 
kokios permainos atsibūva krau
juose, pasikėlus žmogui augsztai 
ant oro. Aut to j s, jo moter s 
ir savininkas orlaivio, Spelteriui 
vienę dienę pasikėlė ant oro. Ant 
tirinėjimo kraujo pa?mė su sa
vim miktoskop^ ir kitokias 
reikalingas aut tirinėj mo prietai
sas. Tinnėjimus.dtrė pasikėlęs į 
augsztį 4400-4700 metrų (14520 
-15510 pėdų). Krauję ant tiri- 
nėjimų paėmė Gaule lygiai savo, 
kaip Savo paežio i ir Spelieriuio. 
Nors nuo pasikėlimo į orę pras
linko vos poras valandų, o vie
nok kraups pakitėtus ų į augsziį 
gana žymiai persikeitė. D.diiau 
sias persikeltinas buvo kraujuose 
moter.es profesoriaus Gaule, ma 
iiausiaigt persikeitė kraujas Spel- 
terinio. Ijzlėkę ant oro, isztyrė 
savo krauję ir pnesz iszlekimę,tai
gi būdami aut žemės. Augsztu 
moj 4600 metrų (15180 
pėdui smailius kraujo gru
mulėlių kraujuose profeso
riaus Gaule pasilaugino 40,1%, 
viename kubiszkaire mili
metre rado tų kūnelių 8800000, 
pas žmonis ant žemės gyvenan
čius profes irius nė jokiame atsi
tikime ne patiko tiek tų kun lių 
Mažiausiai skaitlius tų kūnelių 
pasidaugino kraujuose Spelteri- 
nio: augsztumoj 4700 metrų 
<15510 pėdų) jo kraujas turėjo 
7000000 kūnelių viename kubisz- 
kame milimetre.

Persikeitė iškilusių į augsztį 
kraujas ne tik kaslink skaitliaus 
kraujo grumulėlių, bet augszty- 
bėse persikeitė ir pati kraujo par- 
va, jis buvo augsztybėse daug 
szviesesnis negu apaezioj. Dide
lėse augsztybėse, mat, kur oro 
spaudimas yra daug mažesnis? 
kraujas įgauna daugiau kraujinių 
grumulėlių, bet užtai pasimažina 
parvuojanezios medegos. Ar terp 
vieno ir kito apsireiszkimo yra 
koks sus'riszimas, ar, paveikslan, 
pas:msžinimas parvaojanczių me 
degų kraujuose gimdo pasidau 
ginimę kraujo grumulėlių ir at 
bulai, ar v.sai kitokios priežastys 
savistoviai gimdo vienę ir kitę ap- 
sireiszkimę—tuom tarpu ne gali
ma pas įkyti, kadangi priežastys 
gimdanezios abudu apsireikimu 
iki sziol ne žinomos- Profesorius 
Gaule patėmyjo vien patį apsi- 
renzkimę persikeitimo kraujo su
dėjimo, pasikėlus į didesnį augsz
tį, kur oro spaudimas-yri mažės 
nis negu ap ežioj. Je:gu pasima 
ii n imas oro spaudimo gimdo per
sikeitimus kraujo, tai reikia ma 
nyti, kad didelėse augsztumose 
turi atsitikti ir kitokios permainos 
žmogaus kūne. Kaip vienok ir 
kokios kūno dalys greieziausiai 
po įtekme mažesnio oro spaudi
mo persikeiezia, nežinia, kadangi 
tas iki sziol ne isztirta. Augsz- 
cziausia vieta, kur žmonas gyve
na ant žemės.yra 11000 pėdų nuo 
jūrių pavirsziaus. Taigi jau tų 
kalnų gyventojų kraujas turi tu
rėti da iginus kraujinių grumulė
lių ir be abejonės yra paiszesniu 
negu gyvenanezių žemiau. Jau 
seniai isztirta, kad augsztų kalnų 
gyventojai ne?i‘»ijo, kol jie kal
nuose gyvena, tūlų ligų, kokios 
žemai gana tinklai sianezia. Gal 
būt, kad tę gimdo visokį persikei
timai kūne, po įtekme mažesnio 
oro spaudimo didesnėse augsztu
mose. Kadangi vienok kalnie- 
cziai, persikėlę į. klonis, apeerga 
toms ligoms, kurios, jiems gyve
nant augsztai,ne kenkė — reikia 
todėl manyti, kad apaezioj, kur 
oro spaudimai? daug didesnis, ka'- 
nieczių kūno sudėjimas greitai 
persike czia ir pavirsta į tokį jau, 
kaip ir klonių gyventojų.

Isz visur.
|| Caras l'epė praszalinti nuo 

urėdų ketur s Finlandijos senato
rius už pasiprieszinimę jo pri
sakymui, taigi kad balsavo priesz 
pagarsinimę naujų kareiviizkų 
tiesų. Ne reiks ilgai laukti, o 
caras praszalįs nuo urėdų visus 
įtekmingesnius fiil mdieczius, o 

atiių*į Finlandiję mas- 
szaszlavas.

P Mieste Rsdomiuj, Pietinėj 
Lenkijoj, apskriezio sūdai nu
sprendė katnlikiszkę Jcunįgę 
Chvrėl bogę ant 15 metų, prie sun
kių darbų Siberijos kastynėse už 
užmuszystę. Kunįgas mat turė
jo jaunę g išpėdinę, kurię po ko
kiam laikui prisėjo greitai iszleis 
ti už vyro. Vyras atsirado ir 
kunįgo gaspadinė isz t akėjo. Po 
kokiam laikui vieuok jai vyras 
nūs bodo ir gaspidinė sugrįžo pas 
dvasiškę vadovę. Kad vyras 
nesiprieszintų darbinis M Idos 
daržė, pabėgusi nuo vyro gaspa
dinė ir duszių ganytojas nutarė 
praszalinti nuo szios pasaulės ne- 
keneziamę jtun imartės vyrę. Pa
samdė jie už 30 rubl. užmuszėjus, 
kurie ir pra-zalino isz tarpo gy
vųjų gaspadinės vyrę. Tai ve 
nok užėjo į aiksztę per paties 
kunįgo kaltę: jis mat, būdamas 
svecziuose pas pivieczio naczelni 
kę, pasigėrė ir pats viskę įsipa
sakojo. Kunįgas, jo numylėta 
gsspadinė ir užmuszėjai pateko 
po sudu, kur didžiausia kaltė pa
sirodė kunįgo, kadangi jis buvo 
užmanytojumi užmuszystos. Sū
dė teiposgi pasirodę kad kada 
priesz užmuizys'ę v e ras isz už- 
muszėjų iszreiszkė baimę, kad ne 
galėsę gauti iszriszimo, kunįgas 
pasakė, kad ateitų tik pas jį, o 
jis duos jiems atle'dimę nuode 
mių. Sūdąs kunįirę nusprendė 
ant 15 metų prie sinkių darbų, 
gaspadinę ant 10 metų, o užmu
szėjus abidu ant 5 metų sunkių 
dalbų Sichalino kastynėse.

|| Sostapilėj Airijos, Dubline, 
atsibuvo pirmutinis celiiszkis 
kongresas, ant kurio suvažiivo 
delegatai visų celtiszkai kalbati- 
ezių tautų, taigi airių, sziaurinių 
<-zkolų. v dijonų,, salos Maino ir 
Bretanijos. I-z delegatų tik vie
nas ne mokantisceltiszkos kalbos, 
lenkas Parczewski,buvo prileistas 
(lenkę daleido ant kongreso to
dėl, kad lenkai kovoja teip kaip 
ir cellai už pamintę savo kulbę); 
ant kongre*o buvo ir profesorius 
Berlyno universitetojZimmer, vo
kiety?, bet szitas pažįsta celtisz- 
kis kalbas. Susirinkę perkrati
nėjo szituos klausymus: apie pa 
rengimę terp krasztų ce'tų apgy- 
ven'ų garliivių linijos apie pa- 
kėlimę celtiszkų kalbų ir dailės, 
apie pakėlimę iszdirbystės cel t i sa
kuose krasztuo^e, teiposgi apie 
parengimę celdszkos parodos, 
ant kurios butų sur nkti celtiszki 
dailės daiktai ir iszditb mai.

|| Haag< j, Holandijoj, atsibūva 
antropologų kongresas. Ant 
vieno susirinkimo bivo pakeltas 
klausymas anarchizmo ir kitok ų 
ne.sidėj mų. New Yorko dakta
ras, kaip matyt isz pravardės žy
das Rabmovitach, užmanė apsun- 
kinimę gimdymo ir žudymę anar- 
ch'stų vaikų, kadangi, pagal jo 
nuomonę, anarchistiszkos pažiūros 
kaipo palaikai pereina ant vaikų. 
Laimė darimmijoi, kad tokius 
užmanymus kelia tik ameriko- 
niszki daktarai, kitaip iez tikro 
riestai butų ant avėto, valdžios 
pradėtų žudyti vaikus visų joms 
ne p itinkanczių ypatų. Kad Dras 
Rabinovitach klysta savo nuomo
nėse kas link ąparclfzmo, geriau
siai parodo dabart nis užmuszėjęs 
prezidento, Czolgosz, kurio tėvai 
ne tik nėra anarchistai*, bet tur
būt nė sivo amtyj ne girdėjo, kas 
tai yra anarchizmas.

H Varsžavoj, ant kapinių prie 
•niesezio Pragos pernai palaidojo 
kunę urėdninko Visockio. Ge
gužio mėuesyj szįmet ant kapo 
pastatė medinį isz vinksznos me
džio kryžių, kuris leidžia 
dabar ezakas ir pradeda ža- 
1 uoti. Gyventojai tę apsi- 
reiszkimę laiko ui stebu- 
klę, bet isztikro ežia stebuklo 
nėra, kadangi kryžius pastatytas 
isz žalio, dar neiszdžiuvusio me
džio. Varsziviecziai pulkais 
traukia pažiūrėti to neva stebu
klo.

H Pasibiigė mieste Toriuniuj 
prova 60 lenkų, apskųstų už pri- 
gulėjimę prie uždraustų patrio- 
tiszkų lenkiszkų draugyscziu. 
Isz 53 gimnazistų ir 7 kunįgų, 
kurie buvo apskųsti, 23 iszėjo be 
bausmės, likę gi tipo sūdo nu
spręsti vieni ant vienos dienos 
kalėjimo, o poras ant trijų mėne
sių. Matyt kaltė apskųstų ne 
buvo didelė, jeigu bausmė ma
ža.

|| Garsaus grafo Tolstojaus 
dvare Jasnaja Poliana likosi sua- 
resztuotos mokintinės vienos mo- 
tenszkos gimnazijos, kurios at
kako atlankyti Tolstojų ir atgabe
no kvietkas. Perdėtinė gimnazi
jos užtai likosi nuo vietos prasza- 
Inta.

| Cziabuvi ii salos Naujos Ze- 
land jos, vadinami maori, susidū
rę su baltveidžiiis kolionistais, 
teip pradėjo m ižint esi, kad skait
lius jų per 100 metų sumažėjo 
nuo 300000 galvų iki 40000. 
Per paskutinį gi liaudės suskaity
tu ę pasirodė, kad skaitpus jų pra
deda vėl didintiesi. Kaipo prie
žastį nykimo paduoda netinkantį 
budę gydymo serganezių, kokio 
prisilaiko cziabuviai daktarai. 
Ant sumažinimo įtekmės tokių 
daktarų kolionijos randas sten
giasi pakelti apszvietimę terp 
maori. Dabar rengia jiems tris 
techniškai mokyklas ir kelias 
augsztesnes mokyklas mergai
tėms.

| Berlyno miesto rodos sąna
rys. socijalistas Hoffmann,užsima
nė psr>-iukrinti,kaip laiko ėsan- 
czius miesto užlaikomuose prie
glaudos namuos) be turelius, ka
dangi ant tų namų ateidavo į 
miesto rodę daug skundų. Hoff- 
mann persirėdė už va'kiozę ir pa
tek > į tuos namus. CJ t jį namų 
urėd-linkai ne tik stumdė, bet ir 
muszė. Be abejonės tas jiems 
ant gero ne iszeis.

|| Sziuose metuose Vengrijoj 
nuo laukų surinko: kvieczių 
34800000 metriszkų centuczių, 
rugių 11500000,miežių 10500000, 
avižų 9800000. Sulyginant su 
pereitais metais, kvieczių yra ant 
3640000 metrszkų centnerių, 
miežių ant 1500000 cenln., avižų 
ant 500000 centr. mažiau; rugių 
gi ant 700000 metriszkų centne
rių daugiau.

R Yra ant žemės garlaivių ir 
geležinkelių linijos. Dabar ran
das vienpatystės Kongo, Vidu
rinėj Afrikoj, rengiasi p įrengti 
automobilių (vežimų be arklių) 
liniję terp Redjak iki isztakų u- 
pės Niliaus; ji turės ilgio 1000 
kyliome'rų. Cz a vietoj geležin
kelių trukių.bėgios automobiliai, 
jie važios pasažierius ir ta vo
rus.

| Kaip pranešta Londono laik- 
raszcziai, mieste Moush (Azija- 
tiszkoj Turkijoj),500 armegieczių, 
atkeršydami turkams už isįrpjovi-. 
mę kelių armėniškų kaimų, už
puolė ant mahometoniszkos mies
to dalies ir ję išdegino. Tik at
siųsta kariauna iazvaikė maiszti- 
niukus. Jie pas s ėpė aplinki
niuose kalnuose, kur jų ue d rys o 
vyti turkiška kariauna.

|| Kaip paduoda Londono laik- 
raczcziai, inaskoliszkas randas 
savo dirbt'ivė.-e dirbdina dabar 
penkis naujus kariškus laivus 
galinczius paiimti po 29000 tonų 
sunkenybės. 3js tai didžiausi 
ant svieto kariszki laivai.

{ Ant Paryžiaus parodos vienę 
isz didžiausių dovanų gavo Trans- 
vai liaus mokyklos; didelį auksi
nį medalį gavo publiszkos mo
kyklos szteto Illinojaus.

|| Naszlė Frankfurto didžtur- 
czio, žydo Storno,dovanojo mies
tui 5 mil jonus markių ant paren
gimo tpecijaliszkos įtaisos me- 
diszkiems tirinėjimams-

| Val joj, anglių kastynėse 
Llandradach užgriuvo kastynių 
ola ir užbėrė joje buvusius darbi
ninkus. 24 atkasė dar gyvus, 
bet sunkiai sumankytus, 10 gi 
isztraukė negyvų.

H Vagiliai įsikraustė į gyveni- 
mę markyzo Anglesey, Londone, 
kada tss buvo teatre ir psszlavė 
visokių brangenybių, auksinių ir 
deimantinių daiktų už 150000 
dolianų.

|| Portugalijos pakrantėse susi
daužė prancuziszkas pasažierinis 
garlaivys “Leun”. *Tik vienę 
dalį jurininkų ir pasažierių pasi
sekė iszgelbėti, didesnė gi dalis 
prigėrė. .

I! Prancūzas Forgeron apreiškė 
Londono policijai, buk Londono 
jubileris Jung norėjo jį pasimdyti 
užmuszti Anglijos koliouijų mi- 
nisterį, Chstnberlainę. Kasžin ar 
prancūzas ne meluoja?

U Westfalijoj, Arnsberg pavie 
tyj, kastynėse Gruenberg,atsitiko 
baisi dujų espliozija, kurios 9 
kalnakasiai likosi ant vietos už
mušti. *•

| Į Konstantinopoliu atėjo ži
nios, buk kurdai ir turkai mieste 
Muschur ir jo aplinkinėse vėl isz- 
skerdė daugybę armenieczių,

|| Iszplaukęs isz Londono lai
vas Thesis paskendo; visi ant jo 
buvę žmonės prigėrė.

Vietines Žinios. •
—e Ch sagoj suimtus anarchis

tus žmonių ininios norėjo lyn- 
czuoti, nors nieks jiems ne ga’i 
d įrodyti kaltės. Jie dabir nė ne 
nori b it paliuosuotais, atsisakė 
pastatyti kauciję, todėl juos per
gabeno į pavieczio kalėj1 mę. Va
dovė anarchistų, žydei kaitė Gold 
mann, t ei po-gi suaresztuota. Chi- 
cagos policij t ste igiasi įkalbėti, 
buk Czolgoš ant jos prisakymo 
užmuszė prezidentę Mc Kinkję, 
bet ne turi davadų; nė Buffalos 
policija reikalingų davadų ne tu
ri. Jeigu isztikro ji pasirodytų 
ne kalta ir reiktų ję paleisti, tai 
ji žada apskųsti p >1 ciję ir reika
lauti atlyginimo už nereikalingę 
suaresztavimę.

— Ch'cagos gyventojai rodo 
sanjausmę užmuštam preziden
tui. Ant daugelio triobų įsikel
tos vėlayoi iki pusei stiebo, kas 
yra nusimini no ženklu. Parda- 
vinyczių ir hotelių languose pa
statyti paveikslai papuoszti juo
dais szydaia. Isz mirtie i tūli biz
nieriai,kaip galėdami, naudojasi: 
ant ulyczių pirdavinėja apskrie
tus juodu vainiku ženklelius su 
paveikslu užmuseto prezidento. 
Dienoje mirimo prezidento dides
nė teatrų dalis buvo uždaryta. 
Vūų tikėjimų bažnycziose atsibu
vo dievmaldystos už dušię prezi
dento.

— Pereitos sanvaitės uUmin- 
ke jaunas vaikinas Thurstou ir 
mergina Steik Cook, pasisamdę 
valtį, išplaukė ant ežero pasiva
žinėti, bet atgal ne sugrįžo. Pe
reitos nedėlio> dienę vilnys atne
šė prie kranto du kunu, kuriuos 
pripažinę už kunus Thurstono ir 
Stellės Cook.

Pn. 316 E. 22 str. Kingo 
aplietoj, nuo priėjus'o į aptiekę 
gazo uš'rossko patsai aptiekus 
savininkai*,o jo brolį rods atgaivi
no isz syk ir nugabeno į ligonbu- 
tį, b)t neiiuii, ar gali ma bus jį 
nuo mirties iszgelbėti.

— Pereitos nedėlios dienę, 
lenkas ltujawa, tilto dabotojas, 
eidamas į da bę, ties Kinz e str. 
nupuolė | upę per alidarylę tiltę 
ir prigėrė.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Li uosy be* ture* savo 

metini baliir nedelioj, 29 Gruodžio, pss- 
kutinia nedelia sziu metu,FreihellTur- 
ner Saleje, 3417 8. Halsted ui. Todėl 
meldžia visu kitu draugyscziu bei kuo
pų kad nerengtu virs* m i ne to j dienoj 
baltu ir vieni kitiems nekenktumem. 
(9—37) Prezid. J. Petroaziu*.

Chicago. Tev. Myl. Dr. Kuopa, ture* 
susirinkimą nedelioj. 22 d. 1:30 po pietų. 
Laudanskio saleje, 33018. Morgan Str., 
ant kurio visua aanariua ir norinezius 
prisiraszyti szirdingai užkviecziame, ne* 
yra svarbus reikalai.

T. M.'Dr. K. Komitetas.

Pirmas metinis Balius.
Philadelphia, Pa. Dr-te 8*. Petro ir 

Povylo turės savo balių aeredoj, 25 Rug 
aejo, Pennsy)vania saleje, 733 Christian 
St. Prasidės 7 JO vai. vakare. I n žengs 
visiems lietuviams dykai, svetimtau- 
cziams vyrui su motere 25 c. Visua lie
tuviu* ir lietuvaites szirdingai kvieesia 
atsilankyti. >. Komitetas

Wilke* Barte, Pa. Tėvynės Mylėtoju 
kuopa lai k v* mvo susirinkimą nedelioj, 
22 Rugaejo, 2 vai. po pietų, pn. 24 
Dodaon Lane. ant kurio bus apsvarsta
nt i svarbu* reikalai. Todėl visu* lietu
viu* kvieczia kuoskaitlingiausiai susi-, 
inkti. V. K. Basi H u*

HaverhiU, Mas*. Dr.te Szv. Kazimie
ro Kareiviu, ture* savo treczia balių su- 
batoj, 21 Rugaejo, praaides 7tval. vaka
re, Tan ners saleje, 24 Mai n st. Inženga 
vyrama 25c., moterim* ir merginoms dy
kai. Visus lietuviu* ir lietuvaites szir
dingai kvieczia atsilankyti, pasiklausy
ti gero* muziko* ir pamatyti marszavi- 
ma kareiviu pilkojo fu parodoje.

- Komitetai.

NAUJA DRAUGYSTE.
Philadelphia, Pa. Susitvėrė nauja 

lietuviszka draugyste ' vardo Simano i 
Daukanto. Draugyste liuosa nuo tikt-' 
jimiszku prideryseziu ir į ja galės prigu
lėti lietuviai visokių tikėjimu, iszskire#t < 
izraelitu*. Mieri* .draugystes—platinti I 
apezvielima terp lietuviu. Mėnesines 
sąnariu mokesty* bus trijų skyrių: 

1 ma* potJoc. 2ras po iOc. 3czi*s po 81.00. 
Paszelpa ligoje sansriai gauepirmo sky
riau* po 33.00 ant sanvaitės, antro sky
riaus po 86.00, treczio skyriaus po 810.00. 
Per szius 3 menesiu* įstojimo mokestis 
nesenesniems per 30 metu po 31.00, to
linus bus pakelta pagal metus. Posmer- 
tines gaus po >31.00 nuo kiekvieno 
cento mėnesines mokesties. Draugyste 
ture* pirma dideli susirink i mę Rugsėjo 
30, 8 vai. vakare, Kliubo saleje, po nr. 
043 8. 2nd Bt., toliau bus laikomi 1, 14, 
21 ir 28 Spaliu dėl priėmimo sąnariu. 
Visus lietuvius mylinezius apszvleta ir 
lietuvystę kvieesiame kuoskaitlingiau- 
siai ant virsz minetumitingu susirinkti 
ir prisiraszyti pakol įstojimas pigus. 
Alex Jocis, prez, 1112 Moyamensing avė.

In Lietuviu Visuomenę.
Mieli tautieesiai! Jau kningą D-ro 

Buchnerio “Kraft und Stot f” padavęs 
•esml į spaudę, ir todSl tie, kurie ketina 
prisidėti prie kaaztų jos issleidimo—o 
aukautojų vardai ir pravardes taus ant 
galo kningos pagarsinti—yra meldžiami 
pasiskubinti, nes kningai isx spaudos iš
ėjus, pasivėlinusiu pravardes ten pa
tilpti ne galės. Kas užmokės II.50,gaus 
knygę, kaip veikiai spauda jos užsibaigs.

Su guodone
J. Ssliupas, M. D.

421 Penu Avė.. Scranton, Pa.

VARDAI IR ADRESAI
Sun. Lietuviu Laisvamaniu Amer.

Pbbzidsntas, K. Balcziunas,
362 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y. 

Rasstininbas, Kun. V. Dembekls, 
Iždininbas, Dr. J. Szi lupas,

421 Penn avė.. Scranton. Pa.

to. 
*a nedele. pas: 
388 W. 12th Bt,

HNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Reikalinga* prie -‘Lietuvos" geras 
Zeceria prie knygų darbo. Mokestis 35c. 
nuo 1000 M. Teipgi reikalingas 15 me
tu vaikas mokintis zecerysle* (literų sta
tyti). Tur mokėti gerai lietuviaakai 
rauvti ir skaityti.

Reikalauja operatorių prie kriau- 
esiu, merginu ar vyru, prie kepu ir an- 
daroku darbo. Darbas yra ant viso me-

Moksstis gera. Ataiszaukite per vl- 
Illinois Cape Co.

arti Blue Island avė. 
CHICAGO.

operatorių prie kriati-

Pagal Drą M. Haberlandtą.

Reikalauja 
ežiu,prie kepu darbo. Gera mokesti*.

Danziger Bros. Room 410.
Central Union Block, kerte Msrket ir 
Madison strs. Chicago.

Reikalauja mergino* prie namu 
darbo prie matos sseimyno* tik isz dvie- 
|u ypatų. Tegul ataiszaukia tik mokan
ti lietuvisskai.

Dr. Marya Dowiatt, 
723 W ISthSt., arti Paulina, Chicago.

Reikalingos dvi merginos prie Dry 
Good* sztoro. Tokio* kurio* jau ta dar
be dirbo. Alga nuo 36 iki 310.00 ant 
nedėlios. Reikalingi du vyrai prie tokio 
pat darbo, turi mokėti savo darbs. Al
ga nuo 310.00 iki 315.00 ant ne dėlto*.

Klein Bros,
Halsted ir 20ta ui., Chicago, III.

Į tokias šėtras panašus namai statomi Vi
durinės Afrikos.negrų žemdarbių, kurie išro
do kaip bičių aviliai. Nameliai tie statyti 
teiposgi ant greito iš kuo lengviausių medegų 
ir tai tokių, kokių ant vietos yra daugiausiai. 
Gyventojai Pelinezijos salų, malajonys ir ki
tos tautos salų Didžiojo oceano stato ketur
kampius namus iš bambusinių lazdučių ir 
tai neišpasakyto didumo, gražiai išdailintus 
visokiais išpjaustymais. Dar gražesnius me
dinius namus stato šiaurvakarinių Amerikos 
kraštų indijonai, ypač gi negrai vidurinės 
Afrikos ir upės Kongo apskričiuose. Gyve
nanti šaltuose šiauriniuose kraštuose ėsk i mo
ša i, kadangi jų tėvynėj medžiai jau neauga, 
stato namus iš akmens, iš sniego ir ledo.

Pradžia mūrinių triobų—yra tai nulipin
ti iš nedeginto molio, su šiaudiniais stogais 
nameliai vidurinės Afrikos negrų; iš plytų 
statytus namus turėjo tautos Naujo Meksiko, 
Meksiko ir Vidurinės Amerikos; akmenine® 
triobas turėjo indijonai vidurinės Amerikos, 
tautos tūlų Polinezijos salų, kaip antai Vely
kinių ir Karoliniškų, teiposgi senovės peruvi- 
jonai. Nors akmeninės triobos antai seno
vės meksikonų arba peruvijonų buvo gana 
gražios, bet gražumu tokių triobų juos visgi 
pralenkė tautos senovės Azijos, Afrikos ir 
pasikėlusios ant augščiausio civilizacijos 
laipsnio Europos tautos, kur statymas akme
ninių triobų sutvėrė specijališką dailės moks
lą vadinamą architektūra. Statymas puikių 
akmeninių triobų išsiplatino po visą civili
zuotą svietą iš Indijų, Mesopotamijos ir Egip
to; Amerikoj bando pritaikyti prie triobų 
statymo ir seną meksikonišką stilių.

4 sali tinai ant pardavimo, 
geruae vietose su gerai iaadirbtais biz
niai*. vien* *u geru partneriu. Dasižino-
kit pas: 

Visi

Peter Gulbis.
817 Blue Island avė.. 

Chicago, III.(37-#)

Pigiai ant pardavimo du platus 
ant 4 familiju namai su lotais, kampiny
je name talpina*! gera* saliuna* duodan
ti* gera pelną. Auiazaukite pas:

Jan Dorkowski,
301 W. 5 th St. M t Carmel, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, A n tano Ki* 
zevieziaus, Suvaiko gub., Merijampoles 
pav., kaimo Prienų. JiapsU ar kas ki
tas teiksi* duoti line ant adreso:

A n ton Woolf, Silver Creek, Pa.

Aukos ant kankintiniu.
M. Astramskas, Lošt Creek, P*., 5c
J. Vaicziuna* ,, ,, 25c
J. Pudanckas ,, ., 25c
A. Kalvaiti* 25c
V. Vaicziuna* 35c
J. Gavanaucka* 25c
J. Daniaevycsius 10c
A. Sabai'suckai 25c
M.. Roczkus 10c
M. Brondza 15c
M. Csivioskas 25c
J. Matulionis V;. 25c
J. Minkevycziu* ( J 25c
J. Kvietincka* 3c
V. Kvietincka* 10c
K. Skystimą* 10c
J. Vėlybi* 10c
A. Žiūraiti* 10c
J. Betkaucka* 25c
A. Dombrauckaa 5c
8. Vasiliauckaa 10c
J. Balkus 10c
M. Stepulaiti* lOe
A. Siukevyczius 10c.
J. Kalvaiti* 10c
J. Dailyda 10c
J. Gruszincka* 25c
M. Bridicka* 15c
K. Kurssvieli* „ ,. 10c

Sykiu 34.50
Prisiuntimo kasztai 7c

34.43
A. Kubilius, Scranton, Pa. . 85

Buvo 17L74

Sykiu

Paįieazkojlmai.

177.02

Bedant) stovyklos.
Žmonės, statydami namus, ne mislijo 

vien apie pastatymą sau pastogės pasislėpi
mui nuo lytaus arba sniego, bet norėjo su
tverti ir atsigynimo vietą, kur visokiems 
priešams ne teip lengva butų pasiekti. To
kius mierius be abejonės turėjo ir turi žmo
nės statanti namus ant augštų į žemę įkaltų 
polių lygiai ant vandenų kaip ir ant sausos 
žemės. Į tokius namus rods ne lengva prisi
griebti ir pačiam jų savininkui, reikia lipti 
kopėčioms arba plaukti su valčia, bet užtai 
jie gyventojus apsaugoja nuo netikėto už
puolimo keturkojų ir dvikojų priešų.

Pajiesskau Pijusio Žitkaus, Suvalkų 
gub_, Marijampole* pav., kaimo Kuktu. 
Ji* pat* ar kas kitas teik*!* duoti tinta 
ant adreso: Antanas Žitkus, 
68 W. 25tb St., Chicago, III.

Pajiesskau Benedikto Szekszto, Kau
no gub., Sziauliu pav., kaimo M įtikiu. 
Jis pats ar kas kita* teiksi* duoti tini* 
ant adreso: Jos Vasilkus.
4542 Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieszkau Antano Urbaicaio, isz kai. 
mo Vidgiriu, Ilguvos patai.. Naumies- 
czio pav., Suvalkų gub. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti tinta ant adreso:

Jos Januszkevicaia,
Box 68, Manchester, Conn

Pajieszkau Klemenso Plungio, isz kai
mo Zilioniu, Sziauliu parap., Kauno gb., 
gyveno Welerbury,Conn. Jis pats ar kas 
kitas teiksią duoti tinia ant adreso:

Kaz. Bisnulis, 
120 Fridrick avė., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Augustino Vir 
tino, Kauno gub., Raseinių pav., Lau- 
kvou* parapijos., kaimo Palukycziu. 
Jjt pats sr kas kitas teikeis duoti tinia 
ant adreso. Jonas Virtinas, 
526 0101*00 81., Homestead. Pa.

Pajieszkau Simono Lileikio, Kauno 
gub., Raseinių pav. isz miestelio Karklė
nų. Ji* pat* ar kaa kitas teiksis duoti 
tinia ant adreso:

Florence Juceviczia,
Box 255, " Freeport, Pa.

Teipjau, taigi kaip ir laukiniai žvėrys, mie
ga ir kitos nuožmios, neturinčios savo namų 
tautos.

Visos nuožmios tautos,neturinčios namų, 
ant apsisaugojimo nuo šalčio, ne turėdamos 
nė drabužių nė kitokių užklodalų, paprastai 
gula į neataušusius dar pelenus ugnavietės; 
yra tai gana praktiškas paprotys, jis užsiliko 
pas tūlas tautas iki šiai dienai: guolys šiltuo
se pelenuose atsako guoliams parengiamiems 
ant pečiaus arba šalę šilto pečiaus, kiį mėgsta 
lygiai lietuviai, lenkai, maskoliai ir kitokios 
tautos.

Ant paskirstymo guolių visokių tautų 
namuose atsiliepia dar doriški reikalai ir jos 
supratimas pas visokias tautas. Doriški prin
cipai turėjo įtekmę ant paskirstymo kamba
rių namuose. Dora lytiškuose žmonių susi
nėsimuose ne pas visas tautas vienaip su
prantama. Antai net šios dienos lietuvių 
butuose guoliai abiejų lyčių susimaišę, kas, 
suprantama,ne prisideda prie pakėlimo blai
vumo lytiškuose reikaluose, tuom tarpu an
tai pas stovinčius ant teip žemo kultūriško 
laipsnio tautas, kaip pas bubus ant salos 
Fernando Po (vakarinėj Afrikoj) miegojimo 
ruimai atskiroms lytims yra skyrium: jie vi* 
soma mergaitėms ir vaikams rengia atskirus 
miegojimo namus, kuriuose gali patilpti tik 
po vienį vaiką. Tas pats yra viešuose na
muose tūlų indijoniškų tautų. Toki namai 
padalinti į keturis skyrius. Vienoje tokių 
namų dalyj gyvena našlės ir merginos, ant
roje našliai ir nevedę vyrai, trečioj apsive- 
dusios poros, ketvirtoj vaikai. Apsivedu- 
sios poros turi guolius atskirose budelėse. 
Pas kitas tautas, kaip antai pas bečūanus pie
tinės Afrikos moterys ant guolio turi atskirus 
namus. Atskirus namus merginoms ir neve
dimiems vyrams turi tūlos malajiškos tautos, 
polinezijonys ir papuasai. Lytiškuose vienok 
reikaluose ne visos tautos lygiai brrfngina ne
kaltybę. Antai tūlos maliometodiškos tau
tos skandina prasiradusias pirm laiko mergi
nas; senovės žydai žudė prasižengusias mote
ris, o vėl merginos tūlų mongoliškų tautų 
yra paniekintos, jeigu teka už vyro su ne
kaltybe; merginos tūlų rytinės Siberijos tau
tų ir rytinių Indijų prieš ištekėjimą užstoja 
kelius praeiviams, ypač svetimtaučiams ir 
meldžia atimti jų nekaltybę, kadangi su ja 
tekančias išjuokia ir niekina. Slaviškos ir 
lietuviškos merginos teiposgi ne priguli prie 
labai branginančių gamtos joms suteiktą tur
tą. Kas link lietuvaičių, tas duodasi iš da
lies išaiškinti tuom, kad jos paprastai teka 
už vyro gerai subrendusios, gamta gi užau
gina* ant atlikimo jos paskirtos užduotos mo
teris daug ankščiau, negu gauna vyrą; gam
ta gi šiokiu ar tokiu budu baudžia tuos, ku
rie jos tiesų ne pildo.

Apart miego vietos, savo namus žmųpės 
statė ir stato ir su kitokiais mieriais. Vienu 
iš tokių mierių yra turėti vietą, kurioje ga
lėtų pasislėpti nuo ne gražaus, nepakenčia
mo oro. Dangelyj gamtos padirbtų žemėj 
olų randa liekanas žmogaus gyvenimo. Mat 
pirmutiniai, atsiradę ant žemės žmonės, besi
valkiojanti iš vietos ant vietos, rinko nakvy
nę ten, kur ji jam buvo parankiausia: ant 
apsisaugojimo nuo lytaus arba vėjo j ieškojo 
uždengtos vietos, o tokioms buvo olos žemėj, 
kokių ne mažai gamta pridirbo. Šiaip žmo
nių gyvenimų olose, kur n uola ta i jie butų 
gyvenę su savo šeimynoms, ne buvo. Ką tik 
atsiradęs ant žemes žmogus, gyveno teip kaip 
ir visi žvėrys; maisto atsiėjo jam jieškoti ant 
didelių plotų, todėl ir grįžti kas dieną į tą 
pačią olą ne buvo paranku, jis apsinakvojo 
ten, kur jam buvo pa ranku: sykį pernakvo
jo oloj, kitą syk medžių krūmuose arba žolės 
tankumyne, visada ten, kur jį užklumpa 
tamsa. Teip gyvena dar ir šiądien Austra
lijos čiabuviai, pietinės Afrikos bušmenai,ar
ba Brazilijos butokudai. Uždanga sudėta 
arba nupinta iš medžių šakų, pastatyta nuo 
vėjo pusės, saugoja besivalkiojantį medėją ir 
jo ugnį nuo tvėjo. Permainę būdą gyveni
mo, pastoję iš besivalkiojančių iš vietos į 
vietą apsisėdusiais ant vietos, šiltuose, sau
suose kraštuose, kur lytus retai pa8itaikot 
žmonės dar ilgą laiką pasiganėdino kuo pras- 
Čiausioms trioboms, vos saugojančioms nuo 
vėjo ir lytaus. Triobos tokios susideda iš 
jaunų medžių ir šakų nukapotų arba nulau
žytų nuo medžių, įkaišiotų ratu į žemę ir su
keistų viršuj, uždengtų lapuotoms šakoms. To
kias jau triobeles antai panemunėms stato 
sau medžių sargai arba žvejai; iš panašių 
triobų naudojasi dabojančios audeklus mer
ginos ir piemens Lietuvoj; tokiose jau urnai 
parengtose bet ant visada apgyventose gy
vena sau ramiai pietinės- Afrikos hotento- 
tai, rytinės Afrikos somalisai, medėjai ir pie
mens Siberijoj vasaros laike. Tokiose jau 
greitai pastatytose šėtrose gyvena medžiojau- 
čios tautos šiaurinės Amerikos, Siberijos ir 
vidurinės Azijos; net auginanti puikiausius 
ant svieto arklius arabai pasiganėdina to
kioms jau trioboms. Visų civilizuotų kraštų 
kariaunos ant vasaros paprastai ištraukia iš 
ne sveikų miestų ir per tūlą laiką gyvena au
dimu uždengtose šėtrose visai teip, kaip 
prieš daugelį šimtmečių gyveno kareivių 
nuožmi protėviai.

Gelbėkit nelaiminga.
Ai* Steponas Saeputis, paeinantis lai 

Kauno gub., Raseinių pav., Ssiielio pa- 
rap., kaimo Rndalin esiu'apimtas reu- 
matitmo ir gydausi ligonbutyje, bet 
daktarai liepia man gryiti į Lietuva, 
nes ošia negallmanes issgydyti,o neturiu 
pinigu ant kelio. Todėl atsisr-aukiu į 
visus savo brolius Ir seseris lietuvius 
kad pagelbetumet mane nelaiminga 
prisiusdami nors po kelis centus, o gal 
susirinksiu sau ant koliones ir keliausiu 
į Lietuva. Jeigu kurie paaukausite ke
letą centu, teiksitės tas aukas prisiųsti 
ant szitokio adreso:

Stefan Sseputis,
R. 26, 8t Eli žabe t h Hospital,

Danville, III.

Naujas Saliupaa.
Atidariau nauja zaliuna po ur. 603 S. 

Jefferson it. kureme turiu gerinusius 
gerymus ir kvepenezius cigaru*. Todėl 
užkviecziu aavo visu* pažystamus ir ap
linkinius pas mane atsilankyti.

Bu guodone, Heronima* Oeceviėzia, 
603 Jefferson *t. Chicago. JurU arba namai kalniečių, paautyU iš molio.

Nameliai statyti ant polių gyventojų Nikobariikų salų.

Tokius augštai ant polių iškeltus namus 
ar tai ant sausžemio, ar ant klampynių, eže
ruose, net ant negilių jūrių vietų netoli kranto 
stato ir šiądien tūlos malajiškos tautos, pa
puasai, gyventojai tūlų Chinų ir Indochinų 
kraštų. Tokias jau triobas ant vandenų sta
tė gyventojai Europos priešistoriškuose lai
kuose, o pirmiau paminėtos tautos ir dabar 
dar tokiose gyvena. Tūlos vėl tautos, kaip 
antai butabai ant salos Sumatros, tūlos pie
tinės Amerikos indijoniškos giminės ir me- 
lanezijonys stato namelius ant medžių, teip 
kaip paukščiai lizdus; tokį ant medžių vir
šūnių terp medžių šakų pastatyti nameliai 
saugoja jų gyventojus ne tik nuo draskan
čių žvėrių užpuolimo, bet ir nuo dvikojų 
priešų, taigi tokių jau žmonių, kurie, teisybę 
sakant, teip senose gadynėse kaip ir dabar, 
yra pavojingesniais žmogaus priešais už dras
kančius žvėris. Priėdęs žvėris ne užpuola 
ant kitų, žmogus gi nepasiganėdina tuom ką 
turi, bet nori vis daugiau lobio turėti. Juo 
daugiau žmonių prisiveisia ant žemės, juo 
sunkiau gyventi, juo smarkesnė kova vedasi 
terįi žmonių ir čielų tautų. Bažnyčia moki
na, jog prieš svieto pabaigą užgims ant žemės 
tokios sanlygos, kad žmonės terp savęs pjana 
sis, vaikai užpuls ant tėvų, broliai pjausis sn 
broliais. Kadangi skaitlius žmonių ant že
mės nuolatai dauginasi, tai suprantama, kad 
ant galo turės ateiti laikai, kad maisto vi
siems ne užteks, tąsyk čieloms tautoms reiks 
pjautiesi už maistą, už savo esybę, drutesn* 
verš viską nuo silpnesnių, ne paisys ant gi- 
minystos. Rods turime prisakymus, kuriais 
uždrausta geisti svetimo, bet kas iš tų gražių 
prisakymų, jeigu jų žmonės ne pildo. Argi 
ne matome ir šiądien, kaip pati prisakymų 
dabotoja, krikščioniška bažnyčia, laimina 
traukiančias ant užkariavimų tautas ir garbi
na sugrįžusius pergalėtojus, išmušusius dau
gybę tokių jau žmonių, išplėšusius ne mažai 
svetimo lobio, leip buvo ant žemės visada, 
vis tiek ar žmogus turėjo savo prisakymus, 
ar jų neturėjo.

Ant geresnio atsigynimo nuo užpuolimų 
tūlos tautos stato teip vadinamus viešus na
mus. Namai toki labai dideli, susideda iš 
daugelio kambarių, statyti ant kelių lubų; 
juose gyvena ne viena šeimyna, bet daugeliu 
šeimynų, kaipi čieli valsčiai. Tokius milži
niškus namus turi tūlos indi jonų giminaa,gy- 
venančios prie šiaurvakarinių pakrančių Di
džiojo oceano, dajakai gyvenanti ant salos 
Borneo, tūli indijonai pietinės Amerikos. 
Viešuose namuose gyvena daugelis giminin
gų šeimynų, susijungusių į krūvą ir apsigy- 
venusių krūvoj ant geresnio atsigynimo nuo 
visokių ne draugų. Ant tokių jau pamatų 
stovi ir miestai civilizuotų tautų, kur gyven
tojai susirinko į krūvą ant geresnio atsigyni
mo nuo visokių priešų: ,

(Toliaus bus.)
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“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonu Naujokas, 115 Forsyth st. 
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovu Rinkeviczius, 73 Grand s). 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 447 VY. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petru Bieliauskas,

WATERBURY, CONN. 
Jonu Taraila, 677 Riverside st. 

PITTSBURG, PA.
J. Jasaitis, 3125 Tustin st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnu,

8CRANTON, PA.
Mikola* Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė.
DELRAY, MICH.

K. Gediminas,
DETROIT. MIGH.

M. Mockus,
BALTIMORE, MD.

L. Gaw)is, 2018 N. Wuhington st.
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
A. Ignotu, 1124 S. Front 3t. 

“Lietuvon” keliaujanti agentai. 
Wincas Kudarauckas, 
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
Kt Rutkausku, 
Juoupas Matutis,
K. LAbanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuvis 
gxli pu juos užsiruzyti “Lietuvą*, 
ir prenumeratą, jiems užsimokėti; pi 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pat 
juoe teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

."Lietuvos” Iszleistuve.

.lėtuvisiko* Pasakos. >,>-dega lietuvtarkai m' 
tologljai. Surinkta DroJ. H**anawieziaui. 
Caia telpa 14 seniausiu ltetuwi*xku taytolo 
glizku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias 
Perk u na* ir vemia*. Žmogų* ir vėlai**; Api 
ragana* ir raganius; Apie Deive*. Laima 1 
Laume*; Apie Dali: Apie Giltine: Apie Stal
us ir szalti; Apie veju*. Apie miltinus: Api 
žalosiu* i'smakus; 4 pie wlikiakiu* a>l« 
viikalokus. Yra tai Juokingiausios paša 
ko* girdėtos nuo seniau.iu laiku itrkure* dėt 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe... ................................... ,tLWo

Kuygo* sawos spaubos.
A.kyv! AptiretszkimaiSviete, ant kuriu amo 

ne* nuolatos šiuri, bet Ju gerai nesupranta;

b*i, griausmai, lietus ir sniegas; kasyrs 
debesiai ir ant ko Jie laikosi..,......... .  . SOc

Aritmetika. Kalga isMlmokinimnlrokundu.
Preke.........................................  125c

E1YGIKNA. Daktariizka knyga arb* mok*La* 
api* užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro IszaigvdvU nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygute privalo rastis kiekvie
nuos* nsmuo**. ne* kas Ją su atyda perskal- 
tys.paiaikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokia Ilgu, pataikys užlaikyti austytoje savo 
sveikatą, pailginti sawo amšl ir mvkes užau
ginti sveikais ir tvirtai* šatro vaikeliu*.
Preke................................................................ 35c

Apie turtu iszdlrblma. Parasze Bebram; verte 
8. M Veikslas gvildenantis politi«*k*'ą eko
nomiją. Kokiui* keliai* iMidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos evvmimo. .......................... 35c

Ar vyskupą* Valancziu* (Valančiauskas) nebu
vo viliugu lietuvystes) Paraszyt* kn. Demb- 
skio. Iszleista k&sztals Susivienyjimo Liet.

VI ROPOTENŠs
eieai ir ■■sitpaejasieui lytiszkieui o r- a 
saaaa*. Sulaiko uaktinęs poliuci)*s.c 

PREKE SI.OO- ADRESUOK: « 
VIROPOTENS CO. .• 

g. 1, 3SO6 Indiana Avė. Chica*o, III. •

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politi«zki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu..............................................5Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Y’ra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žeme* augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai.........................  35c.

Ar vyskupas Valancziu* (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
šyta Kn. Dembekio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai......................................  15c.

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raazcziu “Lietova” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkausdmko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
■ct “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagoe Sz. Jurgio lie- 
laviszko* bažnyczios. Popieros apda
rais.................................................$2.00.

Audimo kietais apdarais, auksi
niais titulais..................................$2.50.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumą, sutai
sė Szernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki paukszczių, žvėrių ir paties 
tmogaus. Su paveikslais................. 4Oc

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa
rnase Szventmidis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy
riška ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka šia knygele, o apie visa jos pavidala 
dšižinos Mat viens dievobaimingš kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jo* pavidale. Knygute kuztuoja 
tik................ ......................................lOc.

Istorija ape Gražia Katruka ir jos 
▼argus. Yra tai labai graži pasakai
te.......................................................... lOc.

Paul kai be j imas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. Bzi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap
našo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes kranto, 
kokiu budu daiusi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
mopranta. Perskaityk ja, o ta viską 
4miži nosį...........................................25 C.

Salas visas knygų galima dabar gauti 
"Lietuvos' redakcijoj.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus. 
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szerna* Chi- 
oago. Iii, 1901. Puslapiu 147.Moksla* kokiu budu 
radone gyvi sutvėrimai ant musu tome*, kaip 
Jie vystosi pradėjus ano mažu vabalėliu žet 
daejo iki paukszczi*.švleriu ir paties žmogau*. 
Su paveiksleis.................... -lOc.

Gteogrsfi ja arba tome* apraszymas. Pagal Gei- 
kie, Naikovtkl Ir kitu*, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naedingiausia isz visu suiygsziot (•įėju
siu Hetuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo vi*a musu tome, jo* pavidala, 
diduma Ir platuma. Jos kalnus, Ju vardus, 
augszti, vulkanus metanoziu* isz save* ugnį: 
isz kokiu tome tluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių: klek mariu, ežeru, uplu, 
ju vardai, ploti*, gylis; koki kuriuos* van
denys: suru*. pr*akl, saldus, ar kartus, ko
ki J uoee gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
šyta dalimi*, iszskaltyto* viso* viešpatys
tes, karalystes, kuuigaiksztystes. respubli
kos ir tL Kiek kurioje tomeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai? kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, iszdlrbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalczial ar karsa- 
t’ial. lietus ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
Ir naktie*; kur visada yr* lygi diena ir nak- 
l ’l kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tL Knyga didele Sx« jollu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
spaudini*, su71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tL......................  $12 00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose ap<1»- 
ruose. auksinėmis literomis atspausti para 
asai ant nuuaros ir srono. Preke...<12 "O

Istorija Chicago* Lietuviu, Ju parapijų ir kn. 
Kraucziuno prova su lalkraazozlu “Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje.18Wm. 586 puslapiu 
d įdeki formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
“Lietuvos“ iszleistojo. redaktoriau* ir paveik- 
slaiChlcagos S.Jurgio lietuviaakoa bašnvezius 
Popiero* apdarais  ................  $%* OO

Audimo kietais apdarais, auksini*.*
titulai*........................................................$12 30.

I«* kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir su
ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 
Šarma*. Chicago Iii. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu paveikslelei*....M....?............r..8Oc.

Istorija nuwieuyiu WnUtiJu Sziaurine* Ameri
kos. Apraszo kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gysveno. koki 
žmones pirmiausi.1 l*x Europos pradėjo sra- 
žluoti in Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karewo ir kokiuos? metuoee; kiek prezidentu 
beiro, koki ir kiek kuna gero padare šilai 
žemei O ant pat galo talpina*! Konstitucija 
Suvnenytu Walatiju. kun jrra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos tomeje jvvenancziam. idant 
suprastu koke* Jis czia tiesas turi, kas jam 
jra waie daryti, kas ne wale. Turi poslapiu 

Brutuose, gražiuos* apdaruose...............$1.35
Lankai ir Lietuviai nuo IS28 iki 1430m. Paraus* 

pagal lenklszku* Istorikus Žemkalnis. Įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugyste*“.—Yr* 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap
rašyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
.letuvos kunigaikszcziais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitai*. Isz šios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prletelyste yra 
mum* naudinga ar bledinga...............15c

ZJetuvin pratevial Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki Jie pateko po valdzii persu. Pansze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turlzbž puslapiu* 
D 4 didele* mspa*. parndanezia* vieta* kur 
senove)* gyveno lietuviu pratevial Apraišo 
lietuviu padėjimą dar 80U metu prieš Kris
taus gimimą.......................................... SOc

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksliu
kas apraszymas apie yvairius musu tome* au
ga eis.ju nuėjima, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su30 paveikslėliu., 199 pusla
piai ..................................................... —.... 35c.

Kaip Maskolija persekioja Lletuva.-iPagai L’op- 
preirion reise en Lithusnie supiesi* kun. V. 
Dembskis...................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesziny* Dro 
L. VVeblam. Iszangllszko iszgulde kun. V. 
Dembskis............  15c

Kražių Bkerdyne Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny
czios miestelyje Kražių, musze, šaudė ir pjo
vė n*kallu* žmonis, iszgnove altorius Ir už- 
peczt i)o bažnyczia. Aiszkiauslal aprasze 
ta visa atsitikima........................... ...15c :

Uetnviszka* Lementonos su moteriai* kate
kizmai* ir mistranturu.........................15c

Mokrias apie Žemą ir kitu* svietu*. Jubu.y ir 
pabaiga Aprvzo kas yra tom*, toz ko Ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi: kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian os. kome- 

' to* ir kito* retai matomos žvaigždes. Su 90 
a*tronoml»zku abrozeliu turtėti 225 pusi* 
Siu*. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 

krai žmogus gali apalszviesti..75<>
D-uteose, grašiuose apdaruose............ $1.00
MUnuaugi* Lietuvos Karalių* Istortszksa pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
raižo Julius Slovaekl, lietuviukai verte 
Vincas Kapus (Dns Kudirkai. Knygvls 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. S5o 

Naujaml* Lietuviazka* Sapninyka*. surinktu 
ir suredit. isz daugel sveiimtautazku upnl- 
nyku ir surėdyto* pagal tikra Persisakal 

‘Kgiptiszka upninyka,—su 110 aiszkiu abro 
aehu,— su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokiu senovės žmones vartojo inspejimui 
ateites.—Genaiuei itzguldo visokius
upnu*......................................................... 5Oc
Apdarytas........................  Ode

OUtypa. spyuka isz laiko terpsavtszko* karu 
Indijonu Ameriko*... .... ....  125c

Puiki istorija ape Kantria Alana,knrl per S me
ru* vaikszcztodama po svieto, daugybe 
todu ir vargu kantrei Įsakant*Jo..SOc

Pasakos. Romanai, Moveliom, 
Mytliai.

kana skaitytojas atsidžiaugt negales ... 75e 
apUk* LMewo. p**a*a ...........................................50c
Aadaraono pasako*. P. Nerio. 10 gražia pa

saka neao)e knygelėje....................................15c
Apie Joaa Tirardanck* g*r«n bartinyka 

ir jodarbas sykiu su aptalžytasis apie bur
to* ... JSe

Pre-.imu Stepo Raudonėje, pasako* 15c 
Gyweaunas Geuawaites (Geaoweros). Yra

tojo............................................................  SOc
Dievaiti*, apysaka azlo* gadysta. Yra tat 

gražiausia pasaka, kurio* lietuviai dar 
aegtrd-Jo. “ •• • fu

Duonos ji-*zkotojai. apytaka H. Seuklevi-

50.

dwi laba! aky*o« pazakaitr*..................... |C
'aakuiinv* mtazio*. (L*x «nki»zk<>). Pasuku

Ua ataiŪkimo mli>y*zku'klio*zturiu)-.... 10 
’sjuuinkimi- wyr«i tome. Lab*lcr*Si pasaka 20 
*awogti arkliai ir Meudell* Didgaliri* 5wi 

zražio* pasakėlė* • tft
’luaksno* abrozellal. Szeszio* nan)o»,labai 

gratioa pasako* , . 20>
’ajuuta Lisdelko* duktė erba Lietuva XIV 

•nmtraetyle. labai irr.il pasaka.........75
i’amokslal ursiiu Žinosiu.. par*-zyil kn.

Totoriau* (Tatare*). Yra graito* ir la
bai pamoklnsneslo. p*tako* .. „ fO

Parmazonaaarba baltuma* Dievo nutylu-*. Pa 
rasze Szventmikta Aptakymai taz tikru a'ii 
Ūkimu taz Lletuvo* lletuvtazku parūpi 
1u...................................................................... I»

Paveik*!*!. Partue Žemaite. Gr»ii pasaka 
api* vaikina ir Jauną mergina Ir Ju *u*i- 
oe-ziavimą....................................................t*-;

Pamokslai Itzmintie* Ir Teisybe* itzgaldineU 
Galvocziu visu amilu. Czi* yra paUlpf 1*8 
gražiu,Juokingu ir itimiutlngu patakaieziu 
Ko* nori tureli grašiu Juokingu ir pamok! 
naneziu tkaiUmu tegul nusiperka tzią kula- 
gele. o gardžiai pasijuokt, šmonete ture* ką 
papusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti tazmintlnca atsakymą..... SOc

Rankvedf* aromatu razzymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip rtik 
raazytie gromate* in: pažystamu*, prote
lio*, giminia*, mvlimatala* ir myilmuo- 
l.u* priesz apelvedima, in ponu*, kuni
gu*. vyskupu* ir kita* aunztai *tosrta- 
czla* ypata* Pa*veiklnhna!(pavlnexewo- 
nee) ant Nauju Metu, dienoje vardnvtu, 
gimimo ir kituose svarbiuos* atsitikt
ai uo*e............................................  SOc

Aukauja broliam* lietuviam* Mvu.....
Istorija grašio* Magei.-ava .,
įstoti)*septynių Mokytoju • “
Jaoanpas Kouiusze vikis, arba kankinimas

Ualjotu po valdžia maskoliaus
Jeoklncaa pasakojimas apie Bzaltabuizin* 

ir du grižu* straipsniai isz ukintkyste*

,10c 
ISc 
60c

a*s lietuviu gyvenimo „ jty
Kaak.zo Bei*i*vi*, h, Tol*to>sa apysakėlė. 10 
•Kunigas, puiku* .praszyma* isz gyvenimo 

kmuvie.........................................................ąot
Ka.A. Buboa Prozaiszki Raustai. Szloje kay- 

■oje telpa lt grašiu pasakų, p«r**zytu 
kn. Burbo*, buvusio kleboną lietuvi«x- 
ko* parapijų* Plymoutb. Pa., kurio* ui 
jra szitokio*: -Tirmlukiu Andrius“, 
“Ssvte*ule",‘ Drąsybe D užminti, žmo- 
šus“, Apibarto avis” "Tėvo pa.ku- 
uuiai Sodžiai '. “NauiaJenkl* isz prie
vartos". ‘ Sesuo”. - Už tėvynė* meile ', 
-Kortininkas isz Coeugv.no ėsstrijos", 
“Sodžiau* elgeta ‘ Welnlo iszpažintis", 
“Smertis ant nosies“............................... 80e

Keksztu Simas ukiszka apysaka Bzi yra 
ne tik graži pasak, tot ir gera* pamoki- 
■♦v»«« e*-“ ukloinkysto*........................10c

Maskolių' tilt metuose arba Jurgis Milot- 
lavskis..........................................................Co

■edeto pasakojimas. Slt knygele yra n* udioga 
kiek vieuaqf ant perskaitymo, ne* ežia ap
našo atitikimu* vieno Medejo su visokiais 
totenru:* po svetimu* krasztus svieto. Yra 
tai akyvž* ir pamokinau tie apsakymas su 
trimis abrozeliais .. lOo

Markus ir Anrelionas, apisaka isz pirmu am
žių kriksaczionystes ................................ SOc

Mythai Pase k-s ir Legendos Žemaiczlo, su- 
riakt.fs Kd. Veo-enstedt o, verte J. Bzliu- 
pa* M. D. D. L Yra tai akyviauslos ir 
JmAingfau-ios senovlszkos pasako* apie 
Viaokiu* stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir pikta dievu, apie* Laumes, 
Laimes. Rasuotus. Vilkalokus Ir tt , in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
di*n dar nekurto tiki. Kas vieną isz ta 
£M*ku,per*ka tys panorės ir visas akai

Sndorybe Rymo Čleooriaaa, istorija iss laiko 
pnnsvojimo N eroso .... tie

Robinsonu Kroliu*, moralinka Ir žingedl 
apysaka paasvssta jaunumsnte..... S5c

Sena Gadynių Isznyks Gvgt F tvėrimai. Hagai
Hutcnlnsoną; sutaisė Szetuta. JI spraszo 
seniausia gadynių įvairius sutvėrimu* gjrve- 
suslu* ant tome* dar prie** žmogau* ant jo* 
atalndima. Bziandien tu intverimu kūno* 
žmones kasdami glitu* sznlinins, kanalu* sr 
imdami isz tome* anglis, randa giliai palai
dotus tome J*. Tulu suivrriniu atrado ozto- 
tu*, nesugadintu*, kanu*, užklotu* eitu ke- 
lioliko* sieksniu storio tome*. Tie atrasti 
tomeje kūnai yra sziandien isastatyti Irai 
rluose n uzcjuoee, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu tome, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Moktiiocziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokio 
budu gyvi sutvėrimai keliesi Isz žemesniu 
in augsztesne* veisles, ir pagal storuma ir 
senumą tome* (luogsnlu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali to ap»lriklmo spren* 
U kaip seniai Ir žmogtu ant musu žemes at 
alrsdo. Knyga turi *72 pus aplu siaustau- 
drūto, ant graž oe popieroe ir apie 110 pa 
veiksiu n.vairiu senu gadynių istnykusiu su 
ŽV.H-, Pr>k«................... 41.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai Ukejlmiszkl 
moksliszki Ir d ra ugijis zka i politiszki. Antr 
laida su priedu. (11 puslapiu.................. 5O<

Trumpa Geografija. Butais* Neri*. Trumpai i» 
suprantamai apraszo visas 5 dali* svieto. Su 
74 paveik-leliais; napu. žmonių, gyv» >u 1: 
medžiu. Tlnkamivsse geografija in pradine 
muksiainą............................................ S25<

Vanduo ant tou>e*. pn tome ir vlrsznje žemes 
Ruslszkai parasie Rubekin's. Verte Drugy- 
Irt leido T M. Dr-te. Bzi knygele, labai su 
prantamoj kalboj, apraszu visa* raudeli 
permaina- ir veikmes: kaip ils persikėle'!, 
in garn. kyla ta viražu D tanai tveria deb
atus. dėtos.ai padangėse atvesą. keicii.- 
1d vandens Isszeliu* ar *nl> go lustelius i 
vėl krinta ant tome*, isz kurios buvo paktų 
Czia nukritę dideliu* darbus veikla: snie 
gas k/tais uždengia clelus kelmus ir l*sd«. 
ja S»vt> pušaite žmonis ir g'Vuliu*. paakį i

* ■■** ****** ^saa.laam Iraaneatek** ai ■ ■* Vmlk*las*ti I i>* B no .suirs keiczlssi in vsedeid i 
įsuku*, išrėžo r»vu* upes ir upeliui

Zmocu* NepbuKkl*. Verta ta* szvedtasko No 
ri*. Gra* apynketa: kaip turtingo prskak. 
■unu* ak*.rede tu varginga mergina ir lai 
mingiau gyveno u* kitua. *u tartiagem* *p- 
»ivedu»:uj. Šilta apyi-akele uiliua kiekvie
na )auna vaikina ar mergina ir mokina Amo 
gtazko* dorybe*........................................1O<

MALDAKNYGES.
Mala* Aukso Altorių*.katalikinta maldų kas-, 

pilė. Maldo* yra rjr.iualinM. w*kanne*. pru 
■|iawleter*. komuul)o* mtaaiu. mtaaparu ii 
daugybė kitu; tntaziu maldo* *u abrozeliata; 
u.*xpanl giedami ltatuwtazki ir lotlntaskl 
daug loSVntazku gie*miu giedamu prie uzata 
tymo SS. Sakramento, prooeelju. pakraplni- 
mo Ir tt. Yra S llient)oe. pūline* S*. M*rl)o. 
P. ir Karaliau* Dovido: aktai. raSaBcziai 
■taciyoe. kanioka. keliolika »i weotu gieam.u 
ir lt Yr* tai nau>u*ia Ir graiiauei* knygų k 
taz wi*u ll«tu*taxku maldaknygių daili, bal 
ta, *l|.ii poplere; tlambu*. atazku* druka* 
Mlera SUx4U ooltal. Szitu knygvUu apdarai 
ir preke* yra *ekancrlo*:

d™į stalo Modicai DisDonsaru oali lūs iszouduii!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per «pecijalistns “Stale Medical Dia- 

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

Ju electro-chemitzkas gydymu yra 
gerinusiu »nt vi»« paaauiea. Jie nieku 

-rmunt už egzaminavimą ir rodą. Jeigu 
juau liga yra iszgydomn. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kuztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
No 1. Mažu Aukso Altorių*, pustai* drū

tai* apdarais, auksintais krautai*,te ap 
kalimo.....................................................SOc.

No. S. Mažas Akso Altorius. pra*tai*,dra- 
tal* apdarais, auksintais krasztais, ap
kaustytom* briaunom* paudsbruotomis 

75c.

1*'

AlTOHII'

No. a. Maksi Aukso Altorius, moroko 
skaros miokuiai* apdarau, apvalau

ko* gluodmo. skareles apdsrais ap 
lėta kampai*.auksinta kvieUta.kryti* 
kraaztni ą

No. fl Maža* Aukso Altoriui, balto* euila- 
I lokio* apdarai, taiki lūžio* kwietko*.*a 
kaulino kabute, aukrintl kru*zt*l...Sl.ao

iioldoe apdarai. kvleikos aut seleno sno- 
no iškloto* sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutumis, auksinti kraus
tai.....................................-.......................$12 OO

no* knygele* kwietku iaamu-irini- — — i — *■ linkio

F.PBradchulis
Attonej and Coonselor atLai.

Chamber of Commorce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A. YVashington sts.

CHICAGO, ILL.
t Telephone Main3642.

Wlenintalia lietuvy* advrokatas, baigęs 
mokai) jurisprudencijos cxion Amerikoj. 
Weda provraa kaip civriiisakas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Kės. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Dr-as A. 1. BACEV1CZE,
8839 Commerciil are. So. Chlugo, UI.

Gydo visokias ligas be »k yliau a Ir visk* iSlal- 
ko tvirto)* paslapty}*. Vž tai lietuviai, kurk 
tiktai reikalauja daktorlszko* pa**)b< s, tegul

savo prigimti je kalboje gali suszneketi ir gauti

Lietuviai, norintieji* gauti p* geibu pergro- 
matas, les kita miestu, tegul pilnai aprauso savo 
Iga, o tad* gaus pagalba.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakaiti- 
mais ir pavinczetonem. Ui 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinu* virs* minėtu popierių.

Adresuoki t teip:
,VV. Kudaranekas, 

Boi 234, Lairtnce, lass.

VIROPOTENC
Vienatine gyduole turi sulaiko O 

i naktines poliurijas, praszalina nemoraKsz- 
Įkas sapnu* ir juoduma paakiu ir priduoda 
[raudonumą wisam weioui. Preke $1*00.

VIROPOTENS CO. 
>6 Indiana Avė. Chicago, m

ir Įmone* Gz priemiescziu Ir aplinki
niu miestu prabūva ant kolno trūkio 
(treino) idant butu izzrydylait [w-r pa
garsėjusius specijaliMus. Jie uitikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
8si tie daktarui klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie vieką daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
oroseopa. ifarmocytome- 
tero, Sphigmographo, E - 
lektriszku baisu K e o s t a -
to ir Stetbecropo P h o - 
nond osCrope tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbrasskinimo ir iš
klausymo idant ant syk atrasti Ilga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasti* liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medicsl Dispensary", ant piet
vakarinio kampo State in V an Buren ul« 
tlT Inejimas per 66 Van Buren ul.

Patemyk adrasa.

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

Specijt.listai “State Medical Dis 
pensiry” yra tai žmones,

kurie iazgydo nerviszka nusilpnėjimą ' 
ir viku* dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniume ir seuame amžyje i 
Baisio* pasekme* jaunyates neiszmintin- , 
gurno persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsekmicziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugnros, i 
skausmu krutinėję, paniurutno. nemi
gos, fizlsako ir proUsitlo uUnUpnejimo, 
svaigulio, prastojimo’energijo* ir už-iti- .
’kejimo, nubudimo, baimės, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panaaziusymptamu. i 
Tokiem* ligoniams rodosP jog visi žino j 
ju misli* ir mntiavimu*. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta. |>riartina beprotyste ir ' 
myri. Jeigu buvai kada nors gydyta* 1 
per kita daktarą ir ne likai Užgydytu. 1 
tai dėlto, jog buvai gyjamu pu gal senas 1 
ir neaiškaneziu meCodu*. Gydymai • 
‘State M< dical DispeiiMtry” yra nauji ir I 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 1 ( 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali ; 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy^- 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty}. Szitie spe- 
cijaliatai turi szimtus gero* valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi Užgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, ne* szlapumas ] 
(mitalai) iszeina povalei, sunkiai irsu , 
skausmu. Kaip kada pacientu turi at- j 
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko ' 
jog nusiszlapina kraujai*. Ta*yra labai' 1 
pavojingas dalyku, ne* gali kilti užde- 1 
girna*, nuo kurio akmuo atsiranda pus- į 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strik turo* tai puirodavtk su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali Ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta aut gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE^S-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilintl in 
tirinejitnus. Y’ra gana šaky tie, jog ap
sunkina prota, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu etate auka 
ssito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusi stebėsi t jog jie iszgyde virs* 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai af«iatoja ant ayk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo nortnaliszka tvirtu
ma ir |tavida)a. Visi ženklai 1 gos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
CJr Prekes yra pigiausiom.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistam* 

Dišknsartj yr* paprasta, turi ruzyt 
apraszydami savo liga Ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kaštuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausi*, 

uvo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumattszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudėj i m a gerkles, atairadima guze Ii u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymo yra tikrus, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytn.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipo menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu pntentuo- 
t U gyduolių, neapturedainns jokios nau
dos Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
ius tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
;uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

ausipažine. Vienu menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegu) Dievu pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingu,
' J. C.

State of Illinotg i
County of Cook j “• 8

Asz, Jurgis Sterlin, ‘‘Notary Public”, 
cziooai liudyju. kad medikalLszkas supe
rintendentas “Stale Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Y an Buren ul. asabiszkai atėjo pas mane 
irpnliudyjo, jog virszui minėtas palių- 
dyjimš yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary” ant peržiurejimo pu
blikai.

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

Conrad HovardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vai; po piet. Nedeiioj nuo 10 iki lt 
ryto tiktai,

Gyduoles
TEME: Specijaliazka alyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landės,
Lietui?iszkaa Daktaras.

: 134 E. 24 UI., New York. 
Garsinga* gydytoja* wyri*zkų ir mo 

tari»zlrt] ligų. Mokinosi uniwersilete 
New Y’orke; praktikawo ligonbucsiuoae: 
Wiedniuj«, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwopardetiniu mok*-) 
lo Lebanon. Bailevue, Port GradualeJ 
Hoapital College ir Lt.

VToZtikrin* laZsjrdym*
■ wi»ų slapti] Ir papraatt] ligų, kaipo tai: 
plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
gal*oa,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, molenszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviaskų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaiaaa.

I^ytiaZku I>n.liu 
iazgydysiu į kelee dienaa, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, iazdžiuvi- 
mą pieno, akaudėjimą lupų, noaiea, a- 
kių, ausų, n u* toj imą pajiegų ir tt. las- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* ligaa gydau pasekmin
gai, ir alepemas ligaa užlaikau alaplyM-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th8t.,Cor.Lexin|rton Av.

NAUJA LIETUVJSZKA APTIEKA.
Lithuanian Pharmacy,

167 W. 18-ta ul., kerte Union. Telefonas Canal 920. CHICAGO.

A. L. GRAICZUNAS,

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviuką katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co. .

Buce, to KelpM'b, Nore ik o & Co.
74 Centre St, Chicago, II

Užprašydami gydyklas prisiuskite *1.00
HTJeigu sergi, tai parašyk kiek turi 

meti], kiek **eri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iazsigy- 
dysi

N*deliomls:nuo8 Iki 1OH val.ryVo;nso t Iki 4 vaL

Kankinimas Romatizmo.
Ne vienus isz parengti] instrumen
tų ant kankinimo kūno per Hiszpa- 
nitszką inkviziciją negali lygintis 
kankinimams kuriuos, turi iszkęėti 
žmogus, romatizmu sergantis, kas 
diena laike szalto ar drėgno oro. 
Kiekvienas sąnarys turi vietą dėl 
didelės nelaimės, kiekvienas mus-* 
kuisą iszrodo turintis kas minuta 
naują vietą dėl skausmo, nėra ma
žiausios dalies kimo kad nejaus
tum atskyrio pastovinezio skaugio. 
Liga prasideda rankose ir kojike, 
bet jeigu skubei nesigydo, gal ap
imti visą kūną. Netik vienas kan
kinimas szitos baisios ligos iš
traukia visą energiją, bet vi.-os 
dalys kūno prieszingai dirba ir nie 
kas kaip tik skausmai užima ju^ų 
mialis.

Kas tik tavą žada iszgydyti yra 
mielas, užtad jus rvmatizmais ser
ganti esate apgaunami lengvu ba
du mostimis, proszkais ir kitais 
niekniekiais. Kada jau viską tą 
busite iszmėginą kreipkitės anfr 
tikro kelio, ką jumis jau pirmiau 
reikėjo padaryti, ir eikite pas dak
tarą — specialistą, o tokiu yra:

DR. LEONARD LANDĖS.
134 E. 24 th str.

New York City,
Nes jisaj ištyrinėjo saitą lygą
jos pasekmes ant yvairių ligonių 
per ilgus metus. Czionai nėra už- 
minimo visiszkai, jisai pažįsta ro- 
matizmą ir tavo romatizmas gal 
būti iszgydyfaa. Jisai gydo savo 
nauju budu su elektriką ir greitai, 
o be pasekmės gydymo visisz- 
kai negali būti. Jau pirmą dieną 
gydymo pujausite lengviau*, skaus
mas nustos ir kaip tik sugadintas 
kraujas bus sumažintas busite pil
nai ir užbaigtai iszgydyti.

Neabejok ir netrotik vilties! nes 
nepasisekimas yra negalimas- Ne
kęsk skausmų nė dienos ilgiausi — 
nes pagelba laukia tavą. Užsira- 
szyk sau vaidą ir adiisą: 
DR. LEONARD LANDĖS 134 E. 
84-thSRT. NEW YORK CITY, 
arba iškirpk szitą apgarsinimą ir 
atsineezk »u savim. Jei negali atei
ti, raszyk, bet asabiszkai ar per 
laišką atsiszauk tik pas SPECI- 
ALdSTA.

—\X7TZ A T 1* puikiu dovanu! Tokio p>*umo dar mekaPo* i
> V K. A! Ateikit pažiūrėt, pa*.urpjlm* nieko ne ka*«tuol

l>»bar BP-« imtaldiiame turgau *en«u*i taikrodeu: TISU zazaiSlltKA. I4K.

*mma toki iaikrodeii riaadua
Ui lytfinti pr

aštrės. Zto: 1 dailu auksinsota Ditkzm* Lt»c.u«Lt s* Csmeo kabute. S0: I puiki* anksinuo 
, *a»ie*. *1 00; I pora puikiu Arteziniu dstmsutal* * dlnta, W 00: 1 puiki* sm*A Uztodiura 
rungukmeaiai*. tie; i poru fte.uk. u ..tu koliouiku tu pą-muterio vlr-z«t.. 40c:
uzlku.iu t*-rmuteriai»ap*-‘zl«. »c; t k»įntertem*gu*lkn. p*rmut*rio apaezin*. Bto; >r 1 p> iki* 
akrarin* »»gu<* •« dailiu *kmenlu 7*c. L*lknteell ir tėdov.nu slunorisme C- O. Y>. už

spmokrd.tel t»+pri-r ripreso k**ziu*: ąiuataui g»H«e isw-gv.mil uoli nei npr’*’ 
r.te l»iu .uur.šliikl'e m.m* s'g.1 urna k.si'sia Kur nesiranda Ezi reso ortl-as W 88 turi būt

a DUtk« LfiKKTIMI PMLI 1VH • ItiH** 'J»d* ptoF IM»rr*a tO HnlfiU
^^:l.,0XiVIE!A LAIKRODĖLI SO VISOMS DOVANOMS DYKAI.
d z rodė h ar moterl-aka J*l*u motorl-rka tad vyrissno Diek- ns ienclugello me. jaažansims »o 
nazka *0 coliu auksinuota Lorgeett- h-uolugell Rasrrk šiandien, pakol Iszpardsvtme* n--is**iAdreeSok : ATLAŽ JEWELRY OOMPAMY 18 Metropolitan Block. OMIOAOO ILL

Seniaueta Uetuvlszka Banka.
Siunczia pinigui į visa* dalia svieto. 

Anmaino pinigu* visokiu žemiu. Par
duoda aaifkortes ant viau linijų už pi
giau** preke. Jau 11 metu aseme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

S. Mark,
212 First 8t.. Flizabeth, N. J

ir

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad ass atidariau nauja lietuviazka 

karezema po numeriu 3821 AuburnAve., 
k u* randasi viaoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai. SMlcziauaiaa ir skaniau
sia* ai ua. Ateikite pamatyti ir to visko 
^ąj»andvti. Teipoegi turiu dailiausia, 
sivieeiauaia ir didžiauaia Lietuviazka Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe In kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Bu guodone,

Petras Bolakys, 
8321 Auburn Avė. CHICAGO-

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSŪUS

JONAS MOŽEIKA,
Anistenias ir Notary Public.

ROOM 61&-616
87—89 K lishiDgton st, Chlcigo, III.

Thelefon: Central. 3519.
Užsiimame civiliaskom* ir knminalisz- 
koms provom*. Geria uaei išvarome pro- 
vaa už sužeidimu* Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbom i e vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moseika gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

1000 tiKielu UŽ 11.25
500 „ BB 80c
200 t 50c
100 ąą 35c

Puikios popiero* gromatu raszymui tu
zinas 10c., o su kopertai* 15c. Ka» pa* 
mane uislraszys ‘'Lietuva” gaus tuziną 
aviu poperu dovanu. Valiuojantiems į 
kr* j u duodu ant laivo d arba ir teisinga 
foda. Teipgi pas mane gali gaut lietu
viai k a Biblija ui *4 00. Uisltnokantis-gi 
prenumerata ui “Lietuva** ui visa meta 
gaus minėta Biblija ui *3 50. Pinigus 
vlraz 50 c. siuskit* per Money orderi. 
Maiesne* sumas galima siusti kaip kas 
nori.

J BARONAS, 
1002 S. 2nd.sC.. Philazlelpbia.Pa.

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuvfazka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiazkose aptiekose. nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, kn lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už keli* centus. 
Matydama* tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pas>rūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviška Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai Hetuviszka Apveizdoa Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti slvo tautiecziams, jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pagelba ir gera rodą, koki* tiktai 
galėtu jiem*suteikti daktaras, paszvente* daug metu daktarystes mokslui.

Mano aptieko* vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir ssviežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutainomi mano paties rankymi*. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkoa ar vaistininkiazkoe pagelbos, kreipkite*! pas 
mane, o esia ja tikrai rasite. Daktariška rodą Nuteiktu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptieko* ir ežia mane galima rasti- kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreipti* per laiszka įdedami ui 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Cinai 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktara, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviazkoe Trajankos“ ir.visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kose gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu Hetuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu, pavinezevoniu. popie- 
ru grumatom* su gražiom* pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra
szymui reikalingu daigtu, teipgi.cigaru ir visko kas tik.visose kitose aptiekose 
randasi.

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visa* 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti “Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Olszevskio apgarsinime).

PasitikedamM kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 
jiems naudaatnesziu, pasilieku Su guodone,

DaKTARAS IB APTtKKOHICS A. L. GKAICZUNAS.

GL’ODOTIM TALT ECZI I!
Turiu už garbę pranešti Jumis, kad Daktaro A. L. Gra;czuno aptiekoje

po nr. 167 W. 18-ta nlyczia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

---- 2^ DAKTARUI A. L. GRAICZU5UI. ----
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiso per 
D-ra Graiczuna, o užtikrinu, kad jis jumis viską atliks ge
rai, greitai, teisingai ir už ta paezia preke, kaip ir asz pats. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie 
tu va” ir paduoti į “Lietuva” reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane. Su guodone,

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

DENTISTJIS
809 S. ishlud In 

18-tos n. Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
I*gal naujausia metodą.

Boffulluąjame dancalna * 
kreivai auganczioB.

Gryno aukso karūnėlė* nuo... .85.00 
. .50c Virszui. It apatine eile dant...fil5.00 
.81.00 Garni t u ras dantų................. . 18.00

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines.... -»...
Plombos auksines nuo...............

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai aut balių ar loterijų ui ui- 

giause preke. Aaz iszdrukuoju.

ofisas atidaRVTAR-.J Nuo ® vaI-1?10 ,kl 8 vaI- vakaro. Biventoms ur ĮSAS Al 1DAKY1A8. į dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

transfera per Halsted ui.

Įt

® 2 
i?

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT, |
Kauno gub. 8zaul!u pa svieto.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8462 8. Halsted St.

$2.00

SudratiniiUMt plauko.
Tiarai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir prassalina visokia neesi .ta sutema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejltna į ke
lee minute*. Mea *awo Gyduole* g*a- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bo n k u tas 91.00. Biuucsiam Puoštu ir į 
*wetymsa szali*. Budas kaip jas vartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami paaikiaum rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Bta W. Box 104, Brooklyn, N. Y.

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

Tolei nas:Canal78. 
Telefonu galima iss kiekvienos 

aptieko*.

Aleksandraviczia irSzvankas 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicago, III.
Turi paikiai inrengta* drukoriazkas maszinas ir pertai 

visokius dnikoriszku* darbu* atlieka dailiai ir greitai, o

arba paūžta } kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir

*

Coeugv.no
fte.uk
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