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Amerika.

Amerikos kongresas 
perkratinėja klausymą 
sunkinimo atei vystės, 
siuntinys Shatuc iszvilko
Clevelando atmestą uždraudi
mą atėjimo ne mokantiems 
skaityti ir raszyti. Shatuco 
reikalavimas randa kongrese 
diktai pritarėjų ir todėl, ro
dosi, jis bus kongreso priim
tas. Pagal tą užmanymą: 
kiekvienas ateivy s turi mokė
ti raszyti ir skaityti kokioj 
nors kalboj, bet kalbą gali 
kiekvienas pasirinkti tokią, 
kokią moka. Tas labai ge
rai — bet kas egzaminuos pa
ežius egzaminatorius? Emi
grantų užveizdos inspektorių 
yra daug žydų, o tie nė jo
kioj kalboj prideraneziai ra
szyti ne moka, tai kaip jie 
galės spręsti ar lietuvys, len
kas arba rusinąs gerai ar ne
gerai paraszė užduotę isz A- 
merikos įstatymų?

Paliuosuotų Italijos kara
liaus Amerikos kariszko laivo 
“Chicago” oficierų, nusidėju 
šių Italijoj kaltę perkratinėja 
laivo kapitono sutvertas ka- 
riszkas sūdąs. Laivynės mi
nisterija prisakė kapitonui 
ne garsinti laikraszcziuose nė 
provos perkratinėjimo, nė su* 
do nusprendimo, bet 
ministerijai praneszti 
pagarsįs, kas reikia^ 
laivynės ministerija
kad Amerikos tauta nedaži- 
notų teisybės apie pasielgi
mus savo garbės apginėjų?

Manillėj sutvertas karisz- 
kas sūdąs iszteisino biauriai 
besielgusius Amerikos oficie- 
rus Wallerą ir Day, bet jen. 
Chaffee ne užtvirtino nu
sprendimo, kadangi ji laiko 
už neteisingą. Kad nuspren
dimas iszduotas įneteisigas, 
tą juk visi mato. Minėti ofi- 
cierai be tirinėjimo kankino 
ir suszaudė be sūdo daug fili- 
pinieczių, o kariszkas s,ūdas 
nusidėjusius oficierus, nors 
sude jų kaltė pasirodė aisz 
kiai, paliuosavo nuo bausmės, 
rado ne kaltais. Kol sudžios 
už neteisingus sprendimus ne 
atsako, jie vis iszdavinės ne
teisingus sprendimus,ne baus 
nusidėjusitj sandraugų. Ran
das pirma turėtų bausti au
džias už nesutinkanezius su 
teisybė nusprendimus, tąsyk 
tik jie spręs teisingai; be to, 
nors ir po kelis kartus ati
duotų po sandraugų sudu 
nors kalcziausius ir žiauriau 
sius oficierus, jie visgi iszeis 
ne kaltais avinėliais.

Didesnė dalis amerikonisz- 
kų kareivių ir patsai ameriko- 
niszkas jeneral gubernatorius 
jenerolas Wood jau iszkelia- 
vo nuo salos Kubos; yra ten 
vienog dar vis 14 baterijų 
amerikoniszkos artilerijos. 
Iszėmus kelių tvirtynių, ku
rias pasilaiko amerikonai, 
isz kitur jie pasitraukia. Ka
dangi vienog jų rankose bus 
svarbiausios tvirtynės, tai vis
gi nauja neva neprigulminga 
republika bus kaipi ameriko- 
niszka valdyba. Ant galo 
juk prižiūrėjimą užrubežinių 
naujosrepublikos reikalų pa
ima Suvienytų Valstijų ran
das, kuris pasilaiko sau tie
są ne daleisti Kubai su ki
toms vieszpatystiims daryti 
sutarimus ne patinkanezius 
Suvienytoms Valstijoms. Ka
reivių gi naujai republikai 
daleidžia laikyti tik tiek, kiek 
reikia ant užlaikymo tvarkos 
namieje. Be daleidimo Su
vienytų Valstijų rando ne 
valia Kubai užtraukti skolų 
ir ant neatbūtinų reikalų.
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Nepaprastą todėl Suvienyios 
Valstijos suteikė neprigul- 
mystę naujai Kubos repu- 
blikai. • Daugiau neprigul- 
mystės ir laisvės turi angltsz- 
kos valdybos Ąustralijoj arba 
Kanada, negu amerikonų su
tverta Kubos republika. To
kiose sanlygose ji ne gali il
gai nė toįdoe neprigulmystės 
užlaikyti, kadangi Suvieny
tos Valstijos dar jiasilaikė 
sau tiesą atsiųsti atgal savo 
kareivius, jeigu tas butų rei
kalinga ant apgynimo 
kos arba tos ypatiszkos 
bos neprigulmystės. 
nori szunį muszti, lazdą
da randa; Suvienytos Valsti
jos, jeigu panorės atimti 
tuos trupinius neprigulmin- 
gystės savo sutvertai ypatisz- 
kai Kubos republikai, jos po
litikieriai suras ir atsakan- 
czius monyjimui akių moty
vus. Ant teisingumo tų j>o- 
litikierių ne galima nieko 
statyti, kadangi jų pažiūros 
ir doriszkas supratimas kas
dieną mainosi pagal aplin
kybes.

Washingtono senatas per- 
kratinėja toliau prietikius 
ant Filipinų sahj ir nežinia 
kada su tuom pabaigs ir ar 
užgirs ką gero. Prisiklau
sus kalboms rondo pusės se
natorių, galima manyti, kad 
filipiniecziai nieko gero ne ga
li sulaukti, kadangUtos par
tijos politikieriai Filipinų 
salas laiko tik už krasztą ati
duotu isznaudojimui be mie- 
laszirdystės amerikonams. 
Jeigu tokios politikos laiky
sis Amerikos randas, tai nors 
dabar tas salas ir suvaldytų, 
maisztai vėl užkils isz naujo 
prie geresnės progos Fili
pinų salos todėl ne padidęs 
Amerikos galybės, bet bus 
visada tokia jau sunkenybė 
Amerikai, kokia yra Lenkija 
Maskolijai. Godumas vienog 
politikieriams ne daleidžia 
szaltai sanprotauti.

Azija.
Laikraszcziai pranesza, buk 

pasikėlimą Chinų provincijoj 
Chili, kurioj yra ciecoriaus 
sostapįlė miestas Pekin, ran
dui isz dalies pasisekė suval
dyti, nors ant suvaldymo cie
coriaus jenerolai griebėsi kuo 
žiauriausio budo. Gyvento
jai rugoja ypacz ant gubep 
natoriaus tos provincijos je- 
nerolo Yuanshikai, kurio ka
reiviai, iszsiųsti priesz pasi- 
kėlėlius, ne mokėjo atskirti 
kaltų nuo ne kaltų, bet isz- 
skerdė daugybę Visai ne kal
tų žmonių nedalyvavusių pa
sikėlime. Nors tokiu žiau
rumu gubernatoriui ir pasi
sekė nutildyti pasikėlimą, bet 
kasžin ar ilgai bus tvarka. 
Žiaurumu juk nieks ir niekur 
dar tvarkos ant ilgo laiko ne 
įvedė, pasikėlimai žiauriais 
budais suvaldyti paprastai 
po kokiam laikui vėl pakyla. 
Žiaurumu Chinų ciecorienė 
bandė ir bokserų pasikėlimą 
suvaldyti, bet pasirodė, kad 
ant to jos pajiegosper mažos, 
ant suvaldymo bokserų reikė
jo sujungtų kariumenių visų 
civilizuotų tautų.

Pietinėse užtai provincijo
se maisztininkai laikosi gana 
tvirtai ir ciecorienės jenero
lai ne įstengia jų suvaldyti. 
Pasikėlėliai tuose krasztuose 
turi geresnius ginklus negu 
ciecorienės kareiviai; ginklus 
tuos ir reikalingą jiems amu
niciją jie gauna isz europeisz- 
kų kolionijų, tik ne žinia isz 
kokių: isz prancuziszkų, ar isz 
angliszkų Indiju?

Maskoliai nesiskubina iszei- 
ti isz Mandžurijos, bet laukia, 
kaipų asibaigs maisztai tikruo-

seChinuose. Jeigu maiaztinin- 
kai paimtų viražų, tai tąsyk 
ir su Chinų ciecoriaus randu 
padarytas sutarimas Mandžu
rijos reikaluose ne turėtų nė 
jokios vertės. Gal ant galo 
Chinų randas būt prispirtas 
praszyti Maskolijos pagelbos 
prie suvaldymo maisztų, ką, 
žinoma, už kokį Chinų val
dybų szmotą Maskolija noriai 
padarytų.

Prancūzai nužiūri Angliją, 
kad pasibaigus karei su bū
rais, ji pakels-naujus maisz- 
tus Chinuose, kad turėdama 
liuosesnes rankas, galėtų -at
gauti tą, ką per karę Afrikoj 
nužudė. Todėl tai Prancū
zija siunezia dabar vis dau
giau kareivių į savo valdy
bas Azijoj, o Maskolija isz 
palengvo gabena daugiau ka
reivių į Siberiją ir į Portą 
Arthuro, Chinuose, kad mai- 
szatis neužtiktų nepasirengu
sių.

Į Europą iszkeliavo Persi
jos valdonas. Pirmiausiai jis 
atkeliavo į Maskoliją, kurios 
valdžios priėmė kaimyniszką 
valdoną su labai didelėms 
iszkilmėms. Isz Maskolijos 
jis iszkeliavo į Vokietiją, o 
paskui atlankys Prancūziją ir 
Angliją. Azijos valdonai 
be reikalo ne keliauja į Eu
ropą; jeigu ežia atkeliauja, 
tai su kokiais nors reikalais. 
Persijoj dabar traukiasi ko
va terp mąskolių ir anglijo- 
nų; paskutinių įtekmę, dėl 
karės pietinėj Afrikoj, mas
koliai beveik iszstumė isz 
Persijos. Be abejonės laike at
silankymo Persijos szacho 
a ūgli jonai stengsis atgauti 
tą, ką ten nužudė? Gal būt 
vienog, kad maskoliai jau ta
me anglijonams už akių už
bėgo, kadangi szachas pirma 
atsilankė Maskolijoj, o ant 
Kaukazo svecziavosi gana il
gai.

Apie maisztus Prancuzisz- 
koše valdybose Tonkine da
bar vėl nieko ne girdėt. 
Prancūzai ežia dabar turi 
daugiau kareivių negu rei
kia ant pergalėjimo prastai 
apginkluotų pasikėlėlių. Su
valdyti juos Prancūzija į* 
stengs, nors tas ne ajisieis be 
kasztų.

Pietine Afrika.
Apie tikrą stovį tarybų bū

rų su anglijonaisdar vis atei- 
ua priesztaraujanczios žinios. 
Vokiszkas konsūlius isz Pre- 
torijos atsiuntė į Berlynu te- 
legr., praneszdamas,buk san
dara terp kariaujanezių pusių 
jau padaryta. Rodosi vienog, 
kad vokiszkas konsulius su 
savo telegr. per daug pasisku
bino, kadangi jeigu sandara 
butų jau padaryta, anglisz- 
kas randas to neslėptų, bet 
butų jau pagarsinęs, kadangi 
nieks teip pasibaigimo karės 
ne trokszta, kaip pats angli- 
jonai. Užtenka kokiam Lon
dono laikraszcziui kad ir ant 
juoko patalpinti neva tele
gramą, kad tarybos su būrų 
vadovais likosi pertrauktos, o 
visa Anglija įpuola į nuliū
dimą. Isz tikro yra ko nu
liūsti, kadangi- ką per karę 
Anglija nužudė, tą ne lengva 
bus atgauti. Prekysta jos 
nupuolė, dėl karės Afrikoj 
nužudė didesnę dalį savo po
litiszkos įtekmės Azijoj; dėl 
karės Afrikoj nupuolė Angli
jos garbė kaipo galingos ir 
civilizuotos vieszpatystės, ji 
užsipelnė panieką visos civi
lizuotos 
žmonijos 
jenerolų.
aiksztę
silpnybė jos armijos ir men^

dorai mananezios 
dėl žiaurumo savo

Afrikoj iszėjo į
Anglijos slėpiama
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nutarė pasitraukti nuo vietų 
ir pildyti savo pareigas tik 
iki sugrįžimui namon prezi
dento, kol jis ne pasirinks 
kitų ministerių. Tikrų prie- 
žAsczių pasitraukimo senos 
ministerijos aut politiszkos 
padangės ne matyt. Galbūt, 
kad seniejie ministeriai ne 
pritarė prezidento kelionei į 
Maskoliją. Pasitraukusi mi
nisterija palaikė valdžią savo 
rankose net kelis metus, kas 
Prancūzijoj ne priguli prie 
paprastų atsitikimų, taigi 
turėjo tautos pritarimą.

kas sumanumas virszininkų; 
iszėjo į aiksztę netikęs surė
dymas atsigynimo ir užpuo
limo pajiegų, dėl ko ne labai 
kas dabar paiso ant Anglijos, 
visi stato ją ant lygaus laip
snio su mažoms vieazpatys- 
tems, tokioms kaip Iszpanija 
arba Belgija ir Holandija.

Angliszkas randas jiatvir- 
na, kad būrų delegatai atka
ko į Pretoriją, terp jų yra ir 
DeWett. Taigi jie turėjo 
sutikti bent ant svarbesnių 
Anglijos reikalavimų ir isz 
tikro nori užbaigti karę. Jei
gu teip, tai Anglija sziuom 
kartu turėjo statyti daug len
gvesnes iszlygas, negu statė 
pernai, kokias jenerolas Bo- 
tha atmetė pats, be susižino
jimo su kitais būrų vadovais. 
Dabar Pretorijoj traukiasi 
tarybos apie isžTygas menkes
nės vertės. Tarybos trau
kiasi toliaus ir yra viltis, kad 
besitarianti susitaikys ir san
dara isztikro bus padaryta. 
Apie iszlygas vienog randas 
nieko negarsina pats, yra 
vien 
mai, 
mos 
tos.
jos randas pripažįsta būrams 
vietinę autonomiją, tokią ko
kią turi Australijos anglisz- 
kos kolionijos; pietinės Afri
kos parlamente būrai turės 
tris savo reprezentantus; ga
lės jie turėti ginklus, kaip- 
buvo iki sziol. Ant atstaty
mo isznaikintųfarmų anglisz
kas randas duoda 25 milijo
nus svarų sterlingų; sugrąži
na savo kasztais iszgabentus 
į visokias angliszkas valdybas 
burus nelaisvius. Tie yra 
svarbiausi sandaros punktai; 
apie kitus tariasi dabar būrų 
vadovai su angliszkais komi- 
šoriais. Londono laikrasztis 
Daily Mail pranesza; kad už
baigimo tarybų galima kas 
valandą laukti, kadangi tary
bos eina tik apie mažmožius. 
Gal būt, kad teip ilgai besi-, 
traukianti karė ant galo isz 
tikro pasibaigs.

laikraszczių pagarsini- 
bet laikraszczių garsi na- 
žinios gali būt iszmisly- 
Pagal tas žinias: Angli-

Maskolija.
Iszkeliavo jau isz Maskoli- 

jos Prancūzijos prezidentas, 
kuris-atkeliavo į sveczius pas 
carą. Gyventojai ir urėduin- 
kai karsztai priėmė sveczią, 
bet užtai tūli sanariai caro 
szeimynos aiszkiai parodė ne- 
užkantą prezidentui susiriszu- 
šio su Meskolija kraszto. 
Caro dėdė, kunįgaiksztis Vla
dimiras, atsisakė kamandiruo 
ti kareivius laike priėmimo 
Prancūzijos prezidento, ka
dangi, kaip sakė, maskolisz- 
kas kunįgaiksztis- ne galys 
tarnauti kokiam ten advoka
tui. Tuom tarpu maskolisz- 
kas kunįgaiksztis ne vienam 
advokatui ne vertas czebatų 
valyti. Ir Prancūzijos prezi, 
dentas ir doriszkai ir apsi- 
szvietime,turbut daug augsz- 
cziau stovi už kunįgaiksztį 
Vladimirą, nors tas yra dėdė 
valdanczio Maskoliją caro. 
Prancūzijos prezidentas, grįž
damas isz Maskolijos, aplen
kė Vokietiją ir atsilankė Da
nijoj, kur jį karalius, Jo val
džios ir gyventojai labai 
karsztai priėmė. Ar laike 
atsilankymo Prancūzijos pre
zidento likosi apkalbėti koki 
nors svarbesni reikalai terp 
abiejų susiriszusių vieszpatys- 
czių, nežinia. Paprastai val
donai ir kitokį perdėtiniai 
tautų, jeigu ant .tarybų ke
liauja pas kaimynus, paima 
ir užrubežinių dalykų minis- 
terius. Prancūzijos gi pre
zidentas keliavo į Maskoliją 
vienas. Laike jo lankymosi 
Maskolijoj visa ministerija

ji

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vi'niuje ir kituose Lietuvos 

miestuose, tune ir Kaune, jau 
prisiveisė terp žmonių ne mažai 
ne tikrų auksinių nms'coliszkų 
penkrublinių, nesugautų niekszų 
pale stų. Tie netikri pinjgai pa
dirbti isz kokio ten bilto meta- 
liaus, tik ant piviisziaus plonai 
paauksuoti; paauksavimas tas 
greitai nusiszeria. •. Isz skambėji
mo jų negalima pažinti, kadangi 
jie skamlia teip kaip ir tikriejie. 
Ant jų padėti metai 1898 ir 1900. 
Ant metų todėl ir įrežus, galima 
juus pažinti, kadangi giliau pa
sirodo baltas metalius.

Vilniuje iki sziol skaitė pre- 
lekcijas: profesorius Dorpato uni- 
Veis teto Cziž ir sąnarys Peter
burgo mokslo akademijos Tarcha- 
nov. Po szitų pradėjo lekcijas 
miesto salėj ikiltyti docentas Pe
terburgo universiteto, vilnietis 
•unus Vilniaus daktaro, Gersiu- 
nas. Szitis skaito lekcijas apie 
“Skystę orę ir jo pritaikymus”. 
Prelekcijas parengė neseniai užsi
dėjęs Vilniuje intelingentų Kliu- 
bas; jis ant skaitytojų užpraszė 
minėtus mokslo vyrus. Matjjau- 
nas Kliubis atgabena vilnie- 
cziams sziokię toki? naudę.

Vilniaus vyriszkos gimnazijos 
jau pradėjo priiminėti praszymus 
nuo norinczių szviežiai į gimna- 
ziję pastoli j tunų vaikinų. Ant 
ateinanezių metų yra dar mažas 
skaitlius liuosų vietų į'eekanczias 
kliasis:4I, II, III ir IV. Nunžy- 
dų praszymų su visu ne priima, 
kadangi žydams nėra visai vietos 
Vilniaus gimnazijose. Mat skait
lius žydų likosi apszvietimo mi
nisterijos aprubežiuotas atsakan- 
cziu nuoszimcziu visų mokinti
nių, o kad žydų nuo seniau pri
imti daugiau negu padavadyjimu 
ministerijos daleista, todėl da
bar žydų į Lietuvos gimnazijas 
ne priima, kol skaitlius jų ne 
nupuls žemiau minieterijos daleis
to n uoszimczio.

Pagal atskaįtę Vilniaus miesto 
rodos, mieste yra 13 paleistuvystės 
namų užlaikomų su miesto dalei- 
dimu, pereituose gi metuose poli- 
c ja užtiko 18 paslaptų, o be abe
jonės tokių pa-laptų paleistuvys
tės namų yra daug daugiau. Tai
gi Vilniuje paleistuvystės na
mų yra daugiau negu mokyklų. 
Po (Milicijos kontrole yra pale s 
tuvaujanczių merginų: gyvenan- 
czių paleistuvystės namuose -414 
ir 244 pavieniai gyvenanezių. O 
kiek tuom užsiima slapta, be vai 
džių žinios, to nieks nežino. Su- 
akaiczius visis, be abejonės pasiro
dytų Vilniuje 10 syk daugiau pa- 
leūtuviauj .nezių merginų negu 
mokintojų.

Vilniaus gubernatorius likosi 
ptszautas užtai, kad jis apsz v les
tus politikiszkus nūs dėjėlius, sė 
dinczius kalėjimuose, liepė plakti 
su kaneziais. Gubernatorius teisi
nasi, kad jis tę daręs ne isz savo 
noro, bet gavę* piis>kymę tę 'da
ryti nuo naujo vidaus ministerio 
Plthvės.

Isz Vilniaus gub.
17 d. balandžio, kaime Kilavi* 

ežiuose, Vileikos pavietyj, siautė 
gaisras: užsidegė namai ūkininko 
Smoliko. Kadangi kaime trio- 
b<>e sugrustos, stogai sziaudais 
dengti, o ta dien? siautė smarkus 
vėją-, tai ugnis greitai apėmė ki 
tas Smoiiko triubas ir iszsiplatine

ant kaimyoi-zkų ūkių. - Sudegė 
isz viso 15 gyvenamų namų ir 35 
negyvenamos triobos. Vertę su
degusių triobų skaito ant 10000 
rubh, o vertę sudegusių krutan- 
czių turtų ant 5000 rubl. Triobos 
apsaugotos buvo ant pusės jų ver
tės, o krutanti turtai niekur nebu
vo apsaugoti. Nuo ko užgimė 
gaisras, nežinia.

27 d. balandžio, kaime Jarmo- 
licziuose, Vileikis, pavietyj, nuo 
užsidegusių suodžių nevalytame 
seniai kamine užgimė gaisras, ku
ris isznaikino trejus namus ir ne
gyvenamas triobas penkių ukinin 
kų ir jų krutanezius turtas. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 5000 
rubl.'

Pirmoje pusėje balandžio mė
nesio Vilniaus gubernijoj buvo 24 
gaisrai, kurie užgirdė: nuo neat
sargumo paežių padegėlių 4, nuo 
negerai įtaisytų kaminų ir peczių 
2, nuo padegimo 1 ir nuo nežino
mų piiežasczių 17. Visu* setuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 13868 rubl. j

-Netikėtų mitezių per t? laikę 
buvo 10. Usmuszysta 1, vaikžu- 
dystė 1, patžudyslės 2. Negyvėlių 
rado 3. Vagystų papildė 21; 
pavogė daigtų už 2812 rubl., ga 
tavų gi pinįgų 495 riibl. Arklių 
pavogė: Vileikos pavietyj 3, Tra
kų 4, Szventėnų 1, Dienos 2, Ly
dos 6. A-zinėnų 1, Vileikos 6; isz 
viso 23 arklius..

Nuo 7 — 14baįandžio Vilniaus 
gubernijoj v sokioibs limpan- 
ežioms ligoms apsirgo naminių gal
vijų: sibiriszku maru, kuris apsi 
reiszkė Trakų ir Aszmėnų pav., 
apsirgo 1 arklys ir 2 karvės; 
vis1 apsirgę gyvuliai pastipo. Ly
dos pavietyj terp arklių siau- 
czia influenza, nuo kurios per t? 
laikę pastipo 1 arklys.

skribėlių užsiima 136 ypatos, isz- 
dirbannczios tų daiatų už 4150 
rubl. Degimu smalos ir deguto 
užsiima 106 ypatos iszdirbanczios 
tų daigtų už 5150 rubl. Dir
bimu žemdarbiszkų įnagių užsi
ima 27 ypatos iszdirbancziosdaig 
tų už 5310 rubl. Dirbimų valczių 
užsiima 40 ypatų, jos padirba val- 
czių už 2500 rubl. Kalvių ir slie- 
sonų yra 179; jie iszdirba visokių 
daigtų ui 10950 rubl.; Kriauczių 
yra 117, je padirba drabužių už 
2805 rubl. Dirbimu plėszkių už
siima 17 ypatų, jos iszdirba daig 
tų už 447 rubl. Puodžių yra 125, 
jie iszd rba puodų už 12475 rubl.; 
audėjų yra 38, jie iszaudiia audi 
mų už 610 rubl. Sirupų iszd i r bė jų 
yra 13, iszdirbanczių skutų už 
1050 rubl. Taigi iszto matyt, kad 
daugiausiai iszdirba tavorų: ra- 
cziat ir bendoriai; tobaus e;na 
kalviai ir puodžiai. Apskritai gi 
imant, Vitebsko gubernijoj nami
nė iszd rbyatė ne kyla, bet puola 
vis labin. Tę ypacz galima ma
tyli ant iszdirbystės isz medžių: 
skaitlius darbininkų ušsiimanczių 
toms pramonėms mažinast.aadangi 
pabrangus medegai, jie ne gali už 
teip pigias prekes pardavinėti isz- 
dirbimų kaip pirma, o pirkėjai ne 
nori po daugiaus mokėti.

Pirm? maskoliazkų Velykų die- 
nę užgimS ežia gana smarkus gais
ras, kuris dar oeatsigriebusius nuo 
pernai buvusio gauro, kuris isz- 
naikino vis? miesto dalį, gyvento
jus labai iszgazdino. Sziuom kar
tu ugnis nepadarė tiek blėdiea, 
bet viigi pavertė į pelenis 6 namus.
Laukai visose aplinkinėse Vitebs

ko iszrodo ne geriausiai. Nuoszal- 
czių, nutirpus sn:egai, pražuvo 
daugelyj vietų žieminiai javai.Žolė 
dėl szalczių želti ne gal, o ūkinin
kai jau iszbaigė parengt? ant žie
mos galvijams pasza ra. Szienas ne- 
iszpasakytai pabrango. Vitebske 
už pudę szieno moka po 1 rubl. 
20 kap., taigi brangiau negu už 
kvi eczivs, o papianai pūdas szie
no tasztuoja ežia 25— 30 kap.

Isz Minsko.
Dvarponis Liubanskis dovanojo 

neseniai ežia uždėtai prekystos 
mokyklai 3 desiatinas žemės prie 
miesto ant parengimo vasarinių 
kolionijų neturtingiems mokyklos 
mokintiniams. Ant tos žemės szį 
pavasarį mokintiniai prekystes 
mokyklos sodino medžius.

Peterburgo prekėjas Hurvicz 
padovanojo Minsko prekystos 
mokyklai 2200 rublių ant pa
rengimo vienos stipendijos jo var
do neturtingam mokintiniui.

Isz Kauno.
AnykezoziuoBe, Vilkmergės pa

vietyj,kurio szilėlį teip grąžui ap
dainavo vyskupas Baranauskas, 
siautė baisus gaisras. Ugnis isz- 
naikino 160 namų ir per tai 600 
žmonių atsirado be turtų ir be 
pastogės. Kaune susitvėrė komi- 
tetas szelpimo padegėlių.

Mokintiniams vyriszkos gim
nazijos Kaune valdžios parengė 
szventę sodinimo meųiių. Szven- 
tė tokia jau nuo seniai įvesta A- 
merikos mokyklose ir atgabe
na gerus vaisius, kadangi terp 
mokintinių i'szplatina meilę me
džių, sulaiko juos nuo laužymo 
medžių ypacz pasūdytų porelėse, 
kokius 1 etuviai mėgsta laužyti ir 
naikinti.

Isz Radoszkovicų, Vilniaus

4 d. balandžio szitose aptinki 
nėee siautė smarki audra ir lytus. 
Lytus pagimdė tvanus, upelis 
iszsibejo per krantus ir už'iejo 
aplinkines pievas. Vienas darbi
ninkas, važiuodamas per užlvinu 
się pievįi drauge su savo duktere, 
apviro. Tėvę ir arklius rods isz 
gelbėjo, bet -mergaitė prigėrė.

G<»rodoko valszcziuje duktė vie 
no ukinmko, mergina, pagimdė 
ir norėdama liž-lėpti, vaikę da 
vė kiaulėms suėsti. Užtai sėdi da
bar kalėjime.

Naminė iszdirbyste Vii. 
niaus ir Vitebsko guberni

jose.
Naminė iszdiibystė Vilniaus 

gubernijoj stovi beveik žemiau
siai Letuvoj. Dz viso visokio ns 
naminėms pramonėms Vilniaus 
gubernijoj užsiima 1107 žmonių, 
kurie i-zdirba visokių ttvorų už 
16O7UO rubl., taigi iszpuola po 
145 rubl. ant darbininko. Ant 
gulo žinios apie naminę iszdirbys- 
tę Vilniaus gub. m«skoli8zko 
rando surinktos toli ne pilnos.

Wi*ebsko gubernijoj naminė 
iszdirbystė stovi jau augszcziau. 
Ozia tokiais darbais užsiima 2785 
ypatos diibanczios tavoms ant 
pardavimo* je iszdirba tavorų 
už 80763 rubl.; 544 dirba tik ant 
užsteliavimo, tie uždirba per me
tus 21397 rubl. Taigi Vitebsko 
gubernijoj naminėms pramonėm-* 
už«iima isz viso 3328 ypatos: jos 
iszdirba tavorų už 105160 rubl. 
taigi iszpuola vos po30 rubl.su ka
peikoms ant kiekvienos ypatos 
dirbanc'.ių. Nors Vitebsko gu 
bernijoj naminėms pramonėms 
užsiima beveik trissyk daugiau 
žnvnių negu Vilniaus gub., bet 
jie išdirba beveik ant treczdalio 
mažiau tavorų negu Vilniaus gu
bernijoj. Vitebsko gubernijoj 
bendo'ių yra 605, jie per metu* 
padilba tavorų už 15225 
rubl. Dob’mu vežimų ir szlajų 
užs im i 1088 ypatos,kurios-iszd r- 
ba daigių už 28722 rubl. Dirbi- 
m u medinių indų užiima 412 ypa
tų, kurios padilba dagių už 
28722 rubl. Sultonų yra 110 
ypatų jie pridirba daigtų už 4105 
rubl. S'indebų dirbimu užsiima 
61 yp ta, iszdirba jos sk odelių 
už 1830 rubl. Pynimu gurbų ir

Isz Bobruisko, Minsko 
guber.

Kaip jau buvo “Lietuvoj” pa
minėta, 1 d. gegužio siautė šal
tame mieste didelis gaisras. Gais- 
rę pagimdė kibirktztys isziėku- 
sios isz kamino geležinkelio ma- 
szinos, kurias vėjas užneszė ant 
iszdiiuvusių stogų senų medinių 
triobų, stovinezių netoli geležin
kelio linijos. Kadangi mieste 
didesnė dalis namų yra mediniai 
ir seni, ugnis todėl platinosi su 
neiszpasakytu greitumu. Žmo
nės, kurie atbėgo prie ugnies isz 
kilų miesto dalių, kada sugrįžo 
atgal, rado jau savo namus lieps
nose. Net ugnasirgių prietai
sus. baczkos ir kopėczios sudegė. 
Karsziis mieste buvo teip didelis, 
kad isztolo prie miesto prieiti 
ne buvo galima. Degancziame 
m i esi e bėgiojo pulkai persigandu
sių žmonių sveikų ir aj degusių. 
Apie sudegusius žmonis žinių nė
ra, liet užtai apdegusių ir apkul
tų yra daug; nuo iszgęsczio pasi
mirė isz ugn es isznesztas vienas 
-ergantis žydas. Sudegė apie 
1000 namų. Sudegė žydiszkos 
s nagogos, binkai: Vilniaus, Or
lovo ir vietinis. Nors te egr fo 
stacija iszliko, bet sudegė tele
grafų stulpai ir dratai. Ne liko 
mieste nė vienos aptiekos ir ap
degusių gelbėjimui vaistus reikėjo 
isz kitur pargabenti. Ugnis pa- 
riliovė tik tę*yk, kada mieste ne 
liko nieko galinezio užsidegti. 
Blėdį gaisro padaryt? skaito mi
lijonais rublių.

Isz Vitebsko.
Miestai Viteb-ko gubernijos 

per visus pereitus met ant rei- 
k lų žmonių apezvietimo paskyrė 
tik 22960 rubl. Kadangi metiniai 
surinkimai miestų siekia 596174 
rubl., tai iszpuola, kad ant ap- 
sz v ietim o reikalų apvertė 3,8% su
rinkimų. Ant apszvietimo daugiau
siai aukauja miestas Diuaburg: 
jis pereituose metu< se paskyiė 
12121 rubl., arba ant 1381 rubl. 
daugiau negu visi kiti gubernijos 
miestai drauge. Miestas Nevel 
a11 mokyklų paskyrė 2434 rubl., 
R eiica 2156 rubl., Poloca 2071 
rubL; gubernijaliszkas gi miestas 
Vi te bėk ant užlaikymo mokyklų 
paskyrė lik 973 rubl. Apskritai, 
kur didesnis nuoszimtis žydų, ten 
mostai daugiau ant mokyklų pa 
skiria negu ten kur jų yra mažai.

Lenkai padeda masko
liams.

Leukai, broliai O^wiacimskiai, 
Beniai persikėlę isz Gal cijos į Lie
tuvę, tarėjo dv-ras Vilkmergės 
pavietyj, Kauno gubernijoj. Da
bar jie pardavė savo dvarus mas
koliui Barblikovui. Dvarai tie yra 
du: Kovarsk, turi 20 valakų ge
ros žemės, Grudiazkiai gi 12 va
lakų. Argi szuie lenkeliai, val
gę per ilgę laikę Lietuvos djjooę 
ir nuo jos nutukę, negalėjo savo 
dvarus, padalinę į dalis, parduoti 
ūkininkams? Mažiau nuo ūkinin
kų ne butų gavę negu gavo nuo 
maskoliaus. Lenkeliai vienog 
užsimanė maskoliams patarnauti, 
prisidėti prie sudrutinimo masko- 
lystės Lietuvoj.

Isz Rygos-
Neseniai czianykt-zcziuose lai— 

kraszcziuose jiatilpo apgarsinimas, 
buk savininkas dvaro Kursko gu
bernijoj reikaLuja gaspadinės ir 
tarnaitės; vienui siūlė algos 300 
rubl., kilai gi 250 rubl. Kadangi 
Maskolijoj dvaruose ta niauja n- 
czioms moterims ne moka teip di
delių algų, tai be abejonės ant to 
apgarsinimoataiszaukė ne mažai 
jaunų merginų. Terp kitko atsi- 
sz»ukė ir viena 35 metų gyvenan
ti Rygoj naszlė su 18 metų dukte
re. Aut to gavo utsakymę, kad 
duktė galituojtus atvažiuoti, mo
tin? gi pripažino už persenę.Moti- 
na vienog vienos dukteis neleido, 
bet su ja i; z važiavo'į timolenskę 
kur turėjo Lukti neva darbda
vys. Hutelyj rado laukiantį ko
kį ten ponę ir jo paczię. Tas no
riai sutiko paimti ui tarnaitę mer
ginę, be motinos, bet kad motina 
vienos dukters leisti nenorėjo, su

tiko neva ir mutinę painiti. Pa
sakė, kad dvaras, kur nori dukte
rį iszsiųsti, vadinasi Vasiljevka, 
motinai gi vietę paskyrė kitur. 
Tas pagimdė motinos neužsitikėji- 
mę. Ji nuėjo todėl ant geležin
kelio slac jo» ir peržiūrėjusi žem- 
lapį, netoli parodytos geležinke
lio stacijos ne rado dvaro tokio 
vardo; todėl sugiįžusi pas neva 
dvarponį, apie Ui pasakė ir duk- 
tėrs ne norėjo vielos leisti Dvar
ponis užmanė eiti visiems ant ge
ležinkelio sticij >s, kur žadėjo 
mot'inę pertikrinti, kad visi nu
žiūrėjimai yra be pamato. Ant 
stacijos vienog dvarponis ir jo pa
ti, pamatę ant savęs atkreiptas 
žandaro akis, pasislėpė kur ten ir 
prapuolė. K <da sugrjžo į kotelį 
motina su duktere, jau nė dvarpo
nio, nė jo paežius ne buvo; drau
ge su jais^ prapuolė ir daiktai na
ši lės ir jus dukters. Mat tas ne
va dvarponis buvo paprastas mer-

rubl.su


gų prekėjas,rūpinantis gyvę tavo- 
rę į paleistuvystė* namus. Jis 
stengėsi visokiais badais atskirti 
motinu nuo jaunos dukters, kuri 
pat ii i kusi viens, ne butų mokėjusi 
ir galėjusi pasiprieszinti, butų tu
rėjusi ten keliauti, kur niek*zas 
iszvežti norėjo. Mergina butų 
patekusi į paleistuvystės namus 
ant palinksminimo visokių paleis 
tuvių. Alėtas nielcszas ne suvi
liojo per savo apgarsinimu dau 
giau merginų, nežinia. «

Isz Prūsų Lietuvos.
Pereitę s-anvaitę lilžėj ui kiau

les mokėjo: ui parszus 4—6 san- 
vaiczių po 24—27 m k., ui senes
nius po 27—33 nik.; ui kiaules po 
30-56 mk., ui penėtas po 43 mk. 
ui kiekvieną centnerį svarumo.

Per paskutinį arklių jomarkę 
Tilžėj mokėjo: ui gerus važiuo
jamus arklius po 400—700 mk., ui 
prastesnius po 200-300 mk., ui 
prastus darbo arklius po 90—200 
mk.

Ui laukų produktas mokėjo 
Tilžėj: ui 100 kyliogramų kvie 
ežių 18.05-18.35 mk., rugių 14.- 
00-14 75 mk., miežių 13-30-14.00 
mk., avižų 14.10—15.75 mk., iir 
nių 18.50 mk., ropuczių3.90 mk.. 
asieno 5.40 mk., sziaudų4.80 mk.

Klaipėdoj mokėjo: ui szėpelį 
kvieczių 7.45-7.50 mk., rugių 5.- 
55-6.00 mk., miežių 4-90-4.95 
mk., avižų 3.95—4.00 mk., baltų
jų žirnių 8.50-9.00 mk., rainųjų 
8.00-8.50 mk., ropuczių 1.40-1.- 
70 mk. Ui 100 svarų arba cent 
nerį sz*audų 1.40—1.70 mk., szie- 
no 1.50—1 90 mk. Už svarę svies 
to 0.90—1.10 mk., ui kapę kiau- 
sziuių 2.40 mk.

Ui raguotus galvijus mokėjo 
Tilžėj: ui vidutines karves po 
150—250 mk., už geresnes po 500 
mk. ir daugiau.

Mieste Fridlande, netoli kurio 
savo laike Napoleonas teip toi-iai 
sumuszė vokieczius, siautė didelis* 
gaisras, kuris isznaikino kelis na
mus. 16 szeimynų atsirado be 
pastogės; visi jų krutanti turtai 
praiuvo ugnyje.

Pilkalnyj, Sando* parvmyczioj 
atsitiko smarki gazoli n os explio 
sija, nuo kurios užsidegė namai. 
Apdegė prie to sunkiai ir San
do pat'.

Insrutyj miega jau nuo trijų 
sanvaiczių kareivis ulanų regi 
mento Boedecker. Daktarai ne į 
stengia jo isz miego prikelti.

Isz Amerikos.
Javu surinkimai pereituose me

tuose.
Washin<$TuN, D. C. Pagal at

skaitą žt-mdarbystės ministerijos, 
ant viso ploto Suvienytų Valstijų 
pereituose metuose kornais užsėtų 
laukų buvo 91349928 akrai, nuo 
kūnų surinko 1522519891 busze- 
iį kornų vertės $921555768; po 
kviecziais buvo 49895604 akrai, 
nuo kurių surinko 748450219 bu 
iželių kvieczių vertės $467350 
156; po avižoms buvo 28541478 
akrai, nuo kurių surinko 738808- 
724 buszelius avižų vertės $293 
598777; po miežiais buvo 7295- 
744 akrai, nuo kurių surinko 109- 
932924 buszelius miežių vertės 
$49705163: po rugiais buvo 1987- 
605 akrai, nuo kurių surinko 80- 
344830 buszelių rugių vertės $16- 
909742.

Amerikos prekysta.
Washington, D. C. Pagal at 

fekaitę stat sti-zko biuro, nuo 1 d. 
berželio pereitų metų iki 30 d. 
balandžio szų metų Amerika isz- 
gatono svetur savo tavorų už 436 
milijonus doliarų daugiau negu 
parsigabeno svetimų; užpernai gi 
skirtumas buvo ant 584 milijonų 
doliarų, taigi pernai ir szįmet A- 
merika išgabeno svetur savo ta
vorų už 148 milijonus doliarų ma 
žiau. Labiausiai pasimažino iszga 
to n i m a* laukų produktų, iszga 
benimas gi iazdirbimų pasiliko be 
▼eik toks jau.

Stovyla Fridricho Didžiojo.
Amerikos politikieriai vėl turi 

džiaugsmu. Mat Vokietijos cie- 
corius pasiūlė prezidentui Roose- 
veltui s'ovylę Prūsų karaliau- 
Fridricho Didžiojo. Paprastai 
visur stato stovylas vyrų užsipel
niusių kuom nors arba žmoni
jai, arba tam krasztui, kur stovy 
ly stato. Fiidrich gi gali būt 
uis pelnęs Pru*ans, bet jis nė 
žmonijai, nė A uer kai nieco ge 
ro ne padarė. Kamgi todėl jo 
stovyla tun bul pastatyta Ameri
koj? Jeigu amerikonai stato pa
minklu prancuziszkiems jenero- 
lams Rochimbeau arba Lafayetui, 
d*ro gerai, nes szitie jenerolo 
padėjo Amerikai isssiliuosuoti 
isz po Anglijos jungo. Fridnch 

gi Didysis ant paminklo Atneri 
koj ueužopelnė niekuom.

Užderu) imas sztete Illinois.
Springfield, III. Pag *1 surink

tas žemdarbystės biuro žinias, 
szįmėt uiderėjimo szteto Illinois 
farmenai jjyli laukti gero, i- 
mant apskritai. Vakariniuose ir 
pieiiniuose sztėtuose žmonėsskun 
džiasi ant stokos lytaus, bet kad 
tankiai tai ežia, tai kitur užeina 
lytus, tai galima tikėti, kad ir 
luose krasztuose, kur dabar skun
džiasi, jis ateis ir pataisys lau us. 
Sziauriniuose ir vidurinuose pavie 
ežiuose rugiai ir aviecziai iszrodo 
jabai gražus. Bulvės teiposgi vi
suose szteto krasztucse iszrodo la 
toi gražios. Apie ko r nūs dar nie
ko negalima pasakyti, kadangi 
j e dar kę tik atsodyti, bet nėra 
priežasczių tikėti, kad jie neuide- 
rės.

Angllszka kalba ant Filipinų.
Amerikoniszka komisji prisa

kė Manilles soduose ir moky 
k los e priimti angliazkę kalbę už 
oficiali*zkę, nors ję ten gal tik su
džius ir advokat-ū tesupranta. 
Mat randas“L;uosybės Žemės” ne- 
uikantoj kjtų kalbų nesiduoda 
maskoliams savę pralenkti. Mas
koliai po p įskutinių lenki-zkų 
maisztų per 20 melų ne dryso į 
sudus Lenkijoj įvesti miskoliszkę 
kalbę, o amerikonai d ir tlipinie 
ežių ne suvaldė, o jau suduose 
primeta jiems nesuprantamu an 
glūzkę kalbę.

Paszovesavo vyra.
Ne* York. Susirinkus prie 

vieno giisro prie 48 W. str. dau 
geliui žmonių, jauna moteriszkė 
iszsitraukė revolverį ir szovė į 
ulyczia važiuojantį bicyklistę. 
Szuvis pataikė ir b cyklistis puo- 
iė ant ulyežios;szovėj i gi su revol
veriu prasimuszė per minias žino 
ori ir prapuolė. Paszautajį nu 
gabeno į ligonbutį, kur jis at 
gaivintas, p *p šakojo, kad szovėja 
yrs pers'Skyrusi jo pati, czigonka

Žemes drebėjimai pietiniuose 
sztetuose.

Atlanta, Ga. Atėjo ežia te 
legramaiisz Augustine, Fla., jog 
20 dienę gegužio, nuo 9 valandos 
vakaro iki pusiaunaktų be palio
vos davėsi jausti žemės drebėjimai, 
bet jie buvo e-ilpni, nelaimių nė 
blėdies nė jokios ne pridirbo.

Iszveže 1080 arkliu.
Ne* Orlean*, La. Isz ežia 

nykszczio angliszkų ofic erų pa 
rengto prieszais terpt iutiszkas 
tiesa4, su žinia Amerikos rando, 
verbavimo biuro ir kareivi-zko* 
st cij<>s,| ere tę sanvaitęanglijon ii 
Lzgabeno vėl 1060 arklių ir mulų į 
pūti ę Afukę ant karės su būrais. 
Pagal tie»a-* Amerikos randas tu
rėtų tę uždrausti, bet jis to neda 
ro.

Žydu maisztai.
Boston, Mass. Dėl brangumo 

koazerinės mėsos, žydai pirmiau
siai New Yorke pakėlė maisztus, 
o dabar tę patį padarė ir Bo-Vme. 
Pulkas žydų, žydelkų ir vaikų\už 
puolė ant pardaviuyczių ko-zeri- 
nės mėsos vakarinėj ir pietinėj 
mūsto dalyj, iszdauiė pardaviny- 
ožių langus ir iszardė vidur ne
įtaigus. Policija atbėgo su knipe 
1 sis. tris žydus suaresz tavoj o 
daugelį sužeidė.

Maskoliszkas sveczias.
Wa*hington, D. C. Rengia

si į Amerikę atsilankyti masko- 
liszkns kuuigaikkziis Boris, sūnūs 
b olio Aleksandro III, Didžiojo 
Kunįgaikszczio Vladimiro. Ku- 
nįgaikszt'8 Boris yra pulkauuin 
ku ma*koliszkos armijos, turi j - 
25 metus. Waehingtone gyvę- 
jis pas maskoliszkę ambasadorių

Atmete Carnegles dovana.
Albant. N. Y. G iraus m*l jo- 

nierius Carnegie pasiūlė szitam 
miestui 150000 dol. ant uidėji 
mo knįgyuo. Mesto rod * vienog 
nutarė dovanos nepriimti. Cai ne
gi es prieszų buvo tik vienu dau 
giau negu jo pritarėjų.

227 žmonių pražuvo.
Coal Creek, Tenn. Lt'ke pas 

kutinės explioz jos,net *li nuo ežia 
ėsanezių kas ynių oloso pražu
vo D“ 150 bet 227 kalnaaasiai. 
Isz olų isztraukė iki sz oi 75 ne 
gyvėhus, bet jų yra daugiau; isz 
buvusių oloj darbininkų nė vie 
na* ne szliko, visi uitr<>szko. isz- 
trauktų i-z olos negyvėlių kisze- 
nmo-e rado r sztelius, kuriuos 
vargs'.ai ant rastų poperg «lių su 
paiszinėlias paraižė. Viena-r szo: 
“Me- neužgauti, bet žūvame dėl 
stokos oro. O Dieve, kad galė 
cz'su dar sykį atsikvėpt* I Mes vi 
>i m-ldiiamės, kad Dievas duo ų 
mums oro, kad galėtume iszsi 
g. Ibėt', bet miuuta nuo minutos 
yra blogiau”. Kits raszo: ‘-Ele 

na, asz ge džiu, k.d tu padoriai 
gyventum ir patektum į dingų 
Norėcziau dar kai t# mano vaike
lį pabucziuoti - bet to negaliu pa
daryti. Norėcziau, kad su jums 
susitiaeziau danguj”. Nuo 8 va
landos ryto iki 3 valandai ryto 
ant rytojas užgriuvę iszbuvo oloj 
ir joje, dėl stokos oro, užtroszko 
v si.

Giriu gaisrai.
Solida, OoL. Sziti'se aplinki

nėse siiuczia g rių gaisrai toki, 
kokių ežia dar gal niekada ne bu
vo. Uguis isznaikino daug me 
džių. Ugnį, kaip mena, tyczia už
krėtė nežiuomi vyriszkiai.

Pe t rot ėjus ir sidabriniai pinigai.
Amerikoj yra daug petrolejaus 

szaltmių. Darbininkai dirbanti 
prie szallinių ypacz Tex ise gerai 
ž no, kad nuo petrolejaus garų ū 
dab iniai pinįiįai pajuoduoja ir ta> 
teip greitai, kad jeigu eidamas į 
darbę darbininkas į-ideda rytme- 
tyj nors nauj iusij^ pinįgįi į k i-Ze
nių, tai vakare jis persikeicz a į 
visat juodp, nore jo neiszimių isz 
kiszeniaus.

. Lynczavlmal.
Wamiington, D. C. Senato

rių-* Galbnger, ant paskutinio se
nato susirinkimo apre szkė.jog per 
10 paskutinių metų Suvienytose 
Vals ijose 2658 žmonės likosi lyn- 
czuoli; taigi iszpuola po 265 kas 
metę papildytų tokių žmogžu- 
dysczių, už kokias sudii nebau
džia. To d atsitikimai negali pa- 
a*t iikyti nė jokioj Europos vū szpa- 
tystėj, neiszskiriantt »li užpakalyj 
kitų pasilikusios Mįskolijos.

Sniegas.
Denver, Col. Kalnuotuose 

apskrieziuose szteto Colorado atė 
jo szalta žieminė vilnis, o perei
tos nedėlios dienę aplinkinėse 
Brechluridge. Central C ty,Work- 
men ir Cripple Creek siautė smar
kios sniego darganos; sniego pri 
drėbė ant 8 colių storai.

Užmusze keturis žmonis Ir save.
Augu-tina, Fla. Įgivęs pro

to sumaiszymę nuo mt-ilės.25 m et 
vaikinas VViIliam Austi n, atėję-* į 
numylėtinės namus, 13 metų A- 
delės Mc Cullogh. užmuszė nu 
mylėtmę ir tris kitas ypatas ir 
ant galo ir pats nu*iszovė.

Nelaimes ant geležinkeliu.
CLarle ton, 111. Netoli nuo 

ežia, ant Ciover Leuf geležinke- 
io, iszazoko ūz rilių p tsažierinis 

trūkis. Prie to 7 žmonės likosi 
sunkiai apkulti.

Ardmore, I. Ter. 13 mylių 
nuo cz:a, ant Ch<>ctaw, Oklahoma 
& Gulf geiežmkelio iszszoko i»z 
rėl:ų darbiuink szkas trūkis ir isz 
lai es su-ndauiė. Piie to 4 vyrai 
likosi užmuszii.o 17 yra sužeistų, 
terp kurių keturi sužeisti mirti
nai.

Gaisrai.
Ea t Buftalo, N. Y. Czia- 

oyk-zczi se galvijų stovykloje už
gimė gaisr s, kuris pribirto blė
dies ant 6000)0 dol. Sudegė ptie 
to 600 geležinkelio vagonų. Prie 
to geležinkelio Kėnių nustatytojas 
likosi miltinas sužeistas.,

New Yors. Czianykszcziaine 
lKirtę sudegė garlaivy? “John K. 
S|>eed”. Ugnį pagimdė isziekė- 
ję-> i-z baczkos spir 'a-*, kuris užsi. 
degė. Prie ges nimo įpuolė į jū
res czirszkyuė ir nuskendo.

Br<>oklyn, N. Y. S autė ežia 
didelis gaisr s, kuris užėmė visę 
ule ę terp Willoughby, Raymond, 
B 1 v<»r ir Si. Edward str. Blė
dį ugn es padaryt ę skaito ant 
250000 dol.

WoRCE8TER, Mas. Sudegė spau
stuves laiknszczio “Spv” ir krau
tuvas H ggins Whll Paper C<>. 
B ėdį ugnies padaryię skaito ant 
200000 dol.

Vėtros Ir audros.
Brando*, Mus. Bosus sūku

rys sugriovė czianykszczę 
v eszę mokyklę. Tas atsitiko ta 
da, kada mokykloj traukėsi mok- 
8Ūs ir ji buvo pilna vaikų. Vie
na mokintoja likosi užmuszta, o 
daug mokintinių likosi sunkiai 
sužeistų.

Maskleoe, Alberta (Kanadoj). 
25 d. gegužio siautė szitose aplin
kinėse bai-i audra ir vėtra, kurios 
d >ug blėdies pridirbo. Keliai vi
same distnkte l'kosi užlieti teip, 
kad negalima iazvažiuoti. Gele
žinkelių pylimus ir tiltus uživinę 
vand n-* nuplovė. Tvanu* se pra 
žuvo labai daug naminių galvijų.

Union, S. C. Pereito* nedėlios 
dienę szitose aplinkinėse t-tautė 
baisi vėtra, laike kurios 6 y pato.* 
likosi užmusztos ir daug tapo su 
žeistų, tarp kūnų yra ir mirtinai 
sužeisti.

Cininnati, Oh. Ozia ir po vi
sas apl nkines 21 d geguž o siau
tė smarki vėtra, lytus ir audra, 
kurios nemažai blėdies pridirbo. 
Du žmonės yra mirtinai suleisti, 
■lengviau šulei*tų yra daug. Van
duo pagriebė 14 karvių ir nune- 
szė į požeminį kaualę, kur jos. ži
noma, prigėrė.

Preston, Mi-s. Szitose aplin
kinėse 19 d. gegužio siautė smar
ki audra su debesų praplyszimais. 
Užgimusiuose ant didelių plotų 
tvanuose prigėrė 4 ypatos. Per
kūnas užmuszė aldermanę Con- 
key.

Cinoinnati, Oh. Pietiniuose 
krasztuose Oh'o ir rytiniuose Ken- 
tucky sztetų siautė vėtros ir au
dros, kurios labai daug blėdies 
pridirbo. Mieste Cincinnati, 
biznesinėj miesto dalyj vėtra pri 

dirbo blėdies ant 1 milijono do
liarų.

Tvanai.
Perry, Okla. Dėl ilgai besi

traukusių lytų iszsiliejo per 
krantus upei s ir vandens užlie
jo miestę. Uživinę vandens nu 
plovė namelius stovinczius prie 
krauto pirma, negu gyventojai 
spėju isz jų iszsikelti. Viena mo
teriszkė prigėrė, kiti gi iszsi^e'.- 
bėjo ant stogų tviresiau pastatytų 
triobų ir ant medžių; mažus vai
kus iszgelbėjo žmonės. Vandens 
pagadino daug tavoių pardaviny- 
cziose ir daiktų namuose.

Decorate, Fla. Visos szitos 
aplinkinės nuo smarkių lytų liko
si vandens apsemtos. V si gele
žinkelių tiltai vandens sugriauti, 
szėnis, net telegrafų stulpus nu- 
neszė vanduo. 2 nių iss ežia ds- 
b*s nėra, todėl negalima žinoti, 
kiek žmonių pražuvo tvanuose.

EzpllOZtjOH.
Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse U- 

nited States GlassCo. expliodavo 
gazolinos rozervoaras; expliozija 
Sugriovė vienędirbtuvės triobę.Isz 
po griuvėsių triobos isztraukė 6 
sunkiai sumankytus darbininkus ir 
v euę negyvę.

Delta, Cal. Czianykaztės pa
nko dirbtuvės Delti Powder 
Works iszlėkė. į padanges. Ex- 
pliozijes viena moteriszkė ir jos 
sūnūs likosi užiuuszti; kitas gi 
vaikas, minėtos moteriszkės vyras 
ir dar vienas vyriszkis likosi mir- 
timi sėžeisti.

Ternie, British Columbia. 23 
d. gegužio czianyk zeziose k**s'y- 
nėse at itiko baisi dujų expliozija. 
Kada atsitiko expliozija, oloj dir
bo 150 darbūiiukų. Isz jų 15 
darbininkų iszsigelbėjo per kitę 
olę, o isz jų vienas pasimirė. I*z- 
g Ihėti oloj esanezius maža yra 
viltis; gal jau j e negyvi.

Isz darbo lauko.
1 Hazleton, Pa. Massinūtai 

ir peczkuriai C ra m bėry k*stynių 
pristojo prie kalnakasių sztraiko.

5 Denison, Tex. Ant Kan- 
sas & Texas geležinke iu pakėlė 
sztraikę szemų nustatytojai.

Chicago, III. Mėsos iszva- 
žiotojai czianykszczių piovinyczjų 
nutarė pakelti tzlraikę ant iszko- 
vojimo didesnių algų.

1 Denver, Col. Pakėlė sztrai- 
kę 50 0 darbininkų dirbanczių 
prie triobų statymo ir per tai v*si 
darbai prie statymo triobų pasi
liovė.

Pott*ville, Pa. Už*tojus 
kaln,ka*ių Hztraikams, daibimn 
kai lez Schuykil d įstrik o kraus
tosi kitur. Jauisz ežia iszamesz- 
dino 2o00 darbiuinkų.

5 Putland, Oreg. 2500 dar
bininkų dirbanczių prie triobų 
statymj pakėlė sziraikę, pritar
dami nuo seniai s<iraibuojantiems 
oblmyczių darbi ninkama.

Huntington, W. Va. Kal
nakasių organizacijos >zito ap 
skriezio nutarė nuo 7 d. berželio 
sztrakuoli ir neiti į darbę, kol ne 
bus pakeltos algos nuo 10—20%.

5 Philadelphia, Pa. Czia ir 
Camdene, N. Y. pakėlė sztraikę 
audėjai ir per tai reikėjo uždaryti 
dirbtuves. 3000 darbininkų alsi 
rado be darbo.

Granite City, III. 1500 
giaenų American 8 eel and Foun- 
dry C >. pakėlė sziraikę, kadangi 
nuo jų reikalauji daugiau darbo 
negu jie į 10 valandų gali atlik
ti.

Sprimgfield, III. Kalntka- 
šiai szito distriklo, per tarpinin- 
kystę savo organizac jos viiszinie
ko, nusitaikė su kastynių savinin
kais; todėl kalnska*'U sztraikas 
Ilinojaus kastyuėse biig asi.

5 Hazleton, Pa. Dusky Dia 
m*>nd anglių kastyuėse, netoli 

Beaver Brook, nors darbininkai 
gavo nuo organizacijos virszininko 
piHakymę pristoti prie sztraiko, 
iki sziol ne pasiliovė darbai.

1 Terro Haute, Ind. Darbi
ninkai visų kas'ynių Wabash Va
liny Co*10o. pakėlė sztraikę to
dėl, kad kompanija laiko mulų 
piižiurėtojus ne prigulinezius prie 
unijos.

Marinette, Wis. 400 darbi
ninkų lentų piovinyczių prie Me- 
nominee upės pakėlė sztraikę.Dar 
bininkai reikalauja didesn ų algų. 
Dėl sztraiko darbininkų reizėjo 
uždaryti didesnę da'į piovinyczių.

1 Augusta, Pa. Sztraikai czia- 
nykszcziose dirbtuvėse pacibaigė 
ir jose prasidėjo darbii, Užėmus 
“King M H”, bet irtose žada pra
dėti darbus su suvažiavusiais isz 
kitur darbininkais. ,

Dubuque, Ja. Czianyksz 
ežiai organizuoti plumbenai pa
kėlė sztr-iikę, kadangi darbdaviai 
ne pildo padaryto su darbininkais 
sutarimo: buvo sutarta už 10 dar
bo valandų mokėti po $3.50, o 
darblaviai mokėjo tik po $2.75.

Peoria, III. Turtingesnie- 
jleczianykszcziai gyventojai skun 
džia&i, kad negali gauti pakakti 
tinai iszlavintų gerų tarnaiezių. 
Dabar algo? tarnaiezių czia didės 
nės negu buvo perna*, bet tarnai
ezių visgi nėra tiek, kiek reikia.

5 Detr^it, Mich. 1200 darbi
ninkų Brown Bros, eigaių dirb
tuvių pakėlė sztraikę. Darbinin
kės reikalauja, kad ant užveizėto- 
jius butų sugražintas atgal pirma 
buvęs, Brown; tas vienog nenori 
grįžti, kadangi kitur gauna ge 
resnę vietę.

Franku n, Wash. Darbai 
czimykszczioae anglių kautynėse 
eina labai gerai; dirbi su trims 
darbininkų atmainoms po 8 vai. 
ant dienos kiekviena atmaina. Už 
darbiai nepraseziausi: uždirbti 
galima po 3 dol. ir daugiaus ant 
dienos. Lietuvių czia nedaug yra,, 
bet visi geri vyrai.

Kalladi.
Wilkes Barre, Pa. Perdė 

tinis kalnakasių organizac jos Mit 
chel iazleido atsiszaukimę, ku 
riuom persergsti lietuviszkus, len
ki sz k us ir slovakiazkus darbinin
kus ir liepia nevažiuoti į Vakari
nę Virgimję darbo jieszkoti, ka
dangi ir tenai prisakyta darbinin
kams pristoti prie sztraiko. Mit- 
chelio atsiszankim-is pereitos ne
dėlios dienę likosi perskaitytas 
bažnycziose.

5 Hazleton, Pa. (Mathias 
Sėbruke, savininkas mažų anglių 
kastynių izitote aplinkinėse suti
ko ant visų dirbininkų reikalavi
mų, todėl darbininkai sugrįžo prie 
darbo. Kastynės vienog ma
žos, rūpina anglis vien ant vieti
nių reikalų, savininkai gi didelių 
kastynių nesutinka iazpildyti nė 
jokių darbiniukų reikalavimų, bet 
stengiasi sutraukti, kiek tik gali
ma, seabsų ir su jais nors keliose 
Kautynėse varyti daroę. Nežinia 
tik, ar tiek seabsų suras, kiek rei
kia.

H Shamokin, Pa. Traukiasi 
eztraiksi darb ninku kietų anglių 
ka tyuiu ir nežinia kada pasi
baigs. Ka-tyoių savininkai neno
ri nus lenktL Dirba dabar kasty nė 
se tik maszinisz.tai ir pompų dar
bininkai. Kalnakasių organizaci
ja ir prie jų atsiszaukė, prasyda
ma pristoti pr.e sztraiko, bet tie 
dideliu balsų daugumu nutarė pasi
likti prie darbo net tęsyk, jeigu 
jų reikalavimę 8 vai. darbo dienos 
atmestų kastynių savininkai. Va
dovai sztraikuojauczių kalnakasių 
stengiasi patraukli prie sztraiko 
ir vūus darbiu nkus mmksztų 
anglių kastynių, bet dar nežinia, 
ar t e ant to sutiks.

ISZ
Lietuviszkn dirvų.
Isz Brooklyno, N. Y.

Tautiszkas supratimas ir supra
timas darbm nkų reikalų žymiai 
pasikėlė terp Brooklyno lietuvių, 
i«S ko galima vien džiaugtierū 
Mes suprantame, kad dirbdami 
krūvoj, visi isz vien, ant užganė- 
dinimo musų tautiszkų reikalų, 
daug daugiau galime nuveikt*, 
negu dirbant pavieniai; todėl 
mes svarbesniuose reikaluose 
stengiamės sueiti į kruvę.

10 d. gegužio czianyksztė Lie
tuvos Sūnų Dr., ausivienyjusi su 
draugystėms: Szv. Kazimiero, 
Szv. J uozapo ir Szy. Jurgio ap- 
vaikszcziojo szventę pirmos die
nos gegužio. Oras tę dienę bovo 
puikus, tai į Palaoe salę vyrų ir 
moterų susirinko apie 800. 7f 
vai. vakare, visos czia paminėtos 
draugys'ės iszmarszavo su kape
li joms ant miesto ulyczių; vyrai 

salės Turn Hali pn. 29 M*ddlet*ex 
st. Delegatų nuo kuopų bei drau
gysezių pasiųstų pribuvo 66. bei- 
n ę atidarė prezidentas M. Toto
rius ant 10 vi. 15 min., trum
pa prikalba paaifezkindamas apie 
“Susiv.” stovį. Atidarius seimę. 
Bostono lietuvaitės jaunos mer
ginos suteikė siutę rož*ų vainikę. 
Ant sidabrinio dugno buvo para- 
szas: “Pirmam to despotizmo 
garbingam tautiszkam Susivien. 
Lietuvių Amerikoje XVII sei
mui. Nuo Lietuyos dukterų 
South Boston, Mass.

Po perskaitymui mandatų, ta
po rinktas seimo prezidentas; 
iszrinktHS daugumu balsų V. 
Kaunas isz Newbury, Mass. Se 
kretorius P. Mikolainis, pribuvęs 
i**z Europos, antras sekretorius 
J Daminsitis isz PitUburg. Pa. 
Marszalka J. Meksztenas isz Bos
ton, Mass. presos komitetas: P. 
Mockevicze isz Boston, Mas*, ir 
V. Abrozevicze i-z Newark, N. J- 
Iszrinkus komitetę, pirma sesija 
seimo ir tos dienos dalbas tapo 
užbaigtas, kadangi vietiniai dele
gatai turėjo apleisti seimę i»z 
priežasties rengiamos parodos. 
Paroda prasidėjo ketviitę vslan. 
po pietų. Dalyvavo dvi vietinės 
draugystės: D. L. K. Vitauto i* 
Szy. Kazimiero,teipgi Kareivi-z- 
ka draugystė isz Haver H*ll. 
Ma*s.; prie smuikavimo dviejų 
muzikų, perėjo žymesnėms Bos
tono gatvėms,susirinko ant salės, 
kur tapo laikytos prakalbos.. 
Kalbėtojų buvo: J. Ksztkeviczc, 
P. Mikola'nis, T. A-tramskas ir 
K. Balcziunas. 21 d. vakare ta
po losztas teatras Amerika Pirty
je, surengtas vietinės kuopos; te 
atras nusidavė viduti niszkai. 
Tarpais aktų buvo dainuot s lie- 
tuviszkos dainos surengtos vieti
nio dainininkų choro. Seimas 
buvo labai ramus. Svarbesni nu
tarimai yra:

1) Kad kiekvienas Susivien 
sąnarys aukautų 1 centę ant mė
nesio ant tautiszkų musų reika
lų-

2) Paremti Dr. J. Bssanavi- 
ežiu u j užmanymę įrengimo Tau- 
tiszko m užėjau*. Tam mieriui 
seimas paskyrė $25-00 ir.

3) priimti ant lygių tie^ų prie
Sus. kuopas kitų svieto dalių, kaip 
antai: iaz Anglijos,Prancūzijos ir 
tt. ■

Telegramų su linkėjimai* 
seimas apturėję 52; svarto*ni te
legramai atėjo nuo: lietuvių Wa- 
terbūry, Conn. nuo Dr. J. Žel
vienės, p. O. Alytienės, Draugys
tės Giesmininkų, Draug. Lietu- 
vaiezių isz Plymouto, Kun. J. Že- 
brio isz New Britai n, Conn . ir 
Vienybės Redakcijos.

Virszminkai ant sekanezių me
tų tapo ištrinkti: M. Vtlantinavi- 
cze isz Scranton,Pa.—Piezidentu; 
J. Tareila isz Waterbury, iCt. — 
Vice prezidentu; T. Astramskas 
isz Phia., Pa. — Sekretorium T. 
Paukezt's isz Pittston, Pa.—Ka 
sierium.

J. S ve lis.

Isz Worcester, Mass.
Lenkiszkas laikraszlis “Dzien- 

nik Narodowy”, kore?pondencijuj 
isz Worcester, paduoda apie y pa 
tiPzkę pasibiigimę lietuviszkų 
kriksztynų. Vienoj lietuviszknj 
szeiuiynoj atsibuvo czia krihszty 
nos. Alaus ir degtinės ne truko. 
Pasigėrę dalyvautojai užsimanė 
iszbandyti tvirtumę kumszczių. 
Užgimė musztynės, kuriose daly
vavo trisdeszimtis vyrų. Muszėsi 
tol, kol ne atkako dėdės, kurte 6 
vyrus nuvežė ant policijos stici- 
jos, o vienę ha šiai sumusztę į li
gonbutį; kaip dakt irai sprendžia, 
sumusztash gali pasūnirti. Na, 
argi ne gražios lietuviszkcs kiik- 
aztynos ir spie jas jau raszo sve 
timi laikraszcsiai ir iszjuokia lie 
vi«»s! O vienog Worces‘.eryj lietu 
viai užlaiko kunįgę ir sudeda jam 
daug gėrybių. Kęgi jis todėl vei
kia, j< igu per kriksztynas būva to
ki ats tikimai t«*rp jo parapijonų? 
Kaip daktaras atsako už savo gy
domus ligonius, teipjau piemuo 
atsako už savo ganomas piemens 
klausanczias avi*;jeigu terp avių 
atsitinka Kas ne gero,tas papra-tai 
paeina nuo tu, kad piemuo ne ga
no gerai jam pavestų avelių, arto 
ne pamokina, ne pakelia ant tiek 
jų proto, kad paežio* mokė
tų at-kirti piktę nuo gero ir su- 
piatusios, nuo blogo szalintusi. 
Susimuszę ant kriksztynų juk pri
gulėjo prie avelių musų lieiuvisz- 
kų duszių piemens klausanczių.

nesigailėjo ant to iszleisti po ke
lis doliarius; lietuviszki bizh eriai 
leido gražius feierverkus; apie 
9 vai. vakare visi sugrįžo ant sa
lės, kur buvo laikytos prakalbos. 
Draugystės pirmsėdis V. Dzen- 
kauskas ant pirmo kalbėtojaus 
perstatė p. Lappo.

Kalbėtojas pirtnlaus ai gyrė ap- 
vaikt-zeziojimę gegužės mėnesio 
pas katalikus; 'palakė, kad ir 
Brooklyno Draugystės, ksip 12 
metų atgal Paryžiuj likosi nutar
ta ant darbininkų kongreso, ap- 
vaikszczioja iszkilmingai gegužės 
kaipo darbininkų szveaitę. Nu
peikė caro valdžis-s, nuo kurių 
neteisybių lietuviai turi bėgti į 
svetimas szalis. Kalbino visus 
laikytieji vienybėj, stengtiesi su
sipažinti su politiszkais reikalais, 
dažnai vaikszczioti ant susirinki
mų ir dirbti visiems ūz vien ant 
musų tautos labo. Ragino risz- 
tiesi į darbininkiszkas organiza
cijas.

Antras kalbėtojas, p. L. 8amu- 
Iis,aiszkino trumpai apie Lietuvos 
praeitį, apie senovės lietuvius, 
kurie džiaugėsi didesnių„ szven- 
czių sulaukę: susėdę prie stalų, 
valgė visokius valgius, ko mes 
czia ne turime. Pasakė, tad mes 
džiaugtumėmės teip isz gegužes 
lygiai kataliki-zkos, kaip ir dar- 
binnkiazkos szventės; kalbino 
szventę tę apvaikszczioti kas me
tę.

Treczias kalbėtojas, p. P. Ka- 
czergis isz Jersey City, N. J..sa 
vo ilgoje kaltoje pirmiausiai pa
gyrė Lietuvos Sūnų Dr-tę už ge
rus darbus ir užmanymus; teip gi 
gyrė Dr-tes: Szvento Kazimiero, 
Szvento Juozapo ir Szveto Jur
gio už|pritarimę, sutaikę ir pa- 
dėjimę viens kitam, kadangi tik 
“kur vienybė, ten ir galybė”# 
Kalbino brolius rsszytiesi prie 
augszcziau paminėtų draugysezių, 
kurios darbuojasi ant taut’szko ir 
musų darbininkų labo. Toliaus 
aiszkino taūtiszkus ir darhinin- 
kit-zkus reikalus. Aiszkino, kaip 
valdžios panezioja žmonis ne tik 
pavergtuose krasztuose bet ir teip 
vadinamoj neva Liuosybės žemėj. 
Liuosybės nieks dykai ne duoda, 
reikia ję užkovoti. Todėl reikia 
v šiem* organizuotiesi.nes tik tvir
tos organ j zacijos suteikia galybę, 
galingų gi skriaudėjai klauso, ka
dangi tokių bijosi. Užbaigda
mas kalbę, paminėjo ap e litiosy- 
bę, kurio.* sziędieniciame gyveni 
me ne daug matyt.

Ketvirtas kalbėjo p. M. Vols* 
kis. Jis pirmiausiai užgriebė 
klausymę lietuviszkų mokyklų 
teip Amerikoj, kaip ir Lietuvoj. 
Dėl stokos gerų lietuviszkų mo
kyklų mes ėsame atsilikę nuo ki 
tų tautų ir musų jaunesnėji gent- 
kartė pertai virsta į svetimtau 
ežius. Ant sulaikymo nykimo 
lietuvių, reikia neatbūtinai gerų 
lietuviszkų mokyklų, kurias prie 
gero noro ir vienybės bent czia 
Amerikoj ne sunku būt parengti; 
užtektų ant to ir pmįgų, jeigu 
juos.aukaudami, lygiau skirstytu
me, jeigu lygiai rupintumės apie 
visus musų nors svarbiausius rei
kalus; dabar mes rūpinamės tik 
apie bašnyczias ir kunįgus, o ki
tus ne mažiau svarbius musų rei- 
kslus paliekame visai ne aprū
pintus, per tai ir stovime teip že
mai. Kalbino musų moterų ap- 
siszviesti ir mokinti vaikus, au
ginti juos gerais lietuviais. Ra
gino prie skaitymo naudingų knį- 
gų ir laikia*zczių; kad apie pra- 
btozkimę tampos galėtų rupmtie- 
si draugystės nors terp savo sa 
narių. » .

Penktas kalbėjo p. V. Simona- 
vieze. Jis ragino visus Brookly
no lietuvius pnsiraszyti prie tų 
draugy*czių.kurios darbuojasi ant 
labo lietuvjsiės. Pagyrė czia- 
nykszczius lietuvius užtai, kad 
jie laikosi vienybėj. K*d visur 
lietuv ai teip krūvoj laikytųsi, 
kaip Brooklyne, butų daug ge
riau; ne girdėt ūme gal apie 
bjaurius vaidus, apie kokius gir
dime terp lietuvių kitų vietų.

Prakaltos sueitinkusiems labai 
patiko ir j e gausiais rankų plo 
jimais kar-ztat dėkavojo kalbėto
jams.

Po prakalbų prasidėjo balius. 
Visi svecziai linksminosi iki 5 vi. 
ryto.

Draugystės L'etuvos Sūnų,Szv. 
Kazimiero, Szv. Juozipo ir Szv. 
Jurg o uisipęlno garbę už paren- 
gitnę tokio gražaus apvaikt-zezio- 
jimo. Kalbėtojams ir visiems 
buvusiems ant baliaus už jų pri- 
laukumę isztariame szirdingę 
aeziu.

Sekr. Dr. Liet Sūnų.
A. Le niauckas.

Isz Boston, Mass.
20, 21 ir 22 d. gegužio czia ta

po laikytas seimas S. L. A., ant

Isz visur.
| Maskvoj pereitę sanvaitę pa

kilo s oarkus ma sztai. Mas*vo* 
j neral gubernatorius, caro dėdė 
Kunįgaiksztis Sergius, turtot i-z 
baimės, slapta isz miesto pabėgo.

| Mieste Mayunga, ant prigu- 
linczios Prancūzija i salos Mada- 
gaskar, isz naujo apsireiszkė azi- 
jariszkas maras.

-
|| Peterburgo moterys, baigusios 

augszcziausius mokslus, sutvėrė 
kuopelę ir rengia populiariszkas 
lekcijas visokių mokslų moterims 
ir merginoms.

i
| Republikoj, Guatemalėj, vi

durinėj Amerikoj, baisus žemės 
drebėjimai, kurie traukėsi tris 
tortainius minutos, sa visu Už
griovė m i estė Queratlinago.

O Netoli Neuss, vakariamose 
Prūsų krasztuose, susimuszė tavo
mis trūkis su pasažieriniu. Prie 
to viena** kareivis likosi ant vietos 
užmusztss, o 48 sunkiai sužeisti.

| Berlyne atsibuvo susivažiavi
mas viso svieto tirinėtojų oreivys
tės. Isz Amerikos atkako direkto
rius meteorologiyzkos stacijos 
Bluehill,uetoli B stono, Lawrence 
Ritcha

|| Mieste Mamlėj, ant F.lipinų 
salų, iki sziol buvo 1146 apsupi
mai cholera, o i*z to skaitliam* ap- 
sirgimų 619 pasimirė. Provinci
jose apsirgimų buvo 3922, isz ko 
pasimirė 2774.

d Peterburgo moteriezkoj Aka
demijoj (moteriezkuose augsz- 
cziausių mokslų kursuose) ant pa- 
skut nio pusmeczio praszalino 100 
studenezių už neužmokėjimę pri- 
gulinezio už mokslę užmokeanio. ’

| Retai pasitaiko Europoj, kad 
kur sekminių dienoj važinėtų su 
rogėms. Tas atsitiko szįmet pro
vincijoj Szlezijoj, Prusuoee, kur 
kalnuose tiek sniego pridrėbė, 
kad žmonės su rogėm- važinėjo.

| Prūsų seimas paskyrė 250 
milijonų markių ant inpirkimo 
žemės nuo lenkų Vakarinių Prū
sų, Poznaniaus ir Silezijos provin
cijose. Vėliaus pažadėjo pripa
žinti randui dar 100 Milijonų 
markių ant to paties mierio.

i Amerikoniazkas kapitalistas 
Murray Werner isz Pitirburgo ga
vo nuo maskoliszko rando konee- 
siję ant padirbimo elektriszkų ge
ležinkelių , Peterburge. Ant to 
Werner apverezia kapitalę 160 mi
lijonų doliarų.

|į- Rodosi, kad Prancūzijos ran- 
daę rengiasi visut dar gyvus gy
ventojus nuo nelaimingos salos 
Maitiniąue perkelti kitur.- Pran
cūzijos randas užklausė salos gu
bernatoriaus, ko j m reikėtų ant 
lokio žmonių perkėlimo?

| Hamburge per aukeijoBę par- 
divinėjo abrozdus autepliotue 
-zveicariszko teplioriaus Arnoldo 
Boecklino. Už vienę abrozdę,pa
vadintu “Jūrių idilija” užmokėjo 
100000 markiu. Na, o abrozdas 
buvo ne szventas bet svieliszkae!

g^Londono laikraszcziai garsi
na, jog garsus ma-kol sakas raszti 
ninkas grafas Tul-toi, kuris buvo 
pasittisę* nuo ligos, vėl ajeirgo. 
Sziuom karia jis apeiga sziltine. 
Grafas turi jau netoli 80 metų; 
tokiam seneliui kiekviena liga pa
vojingą

| Pagal apskaitymę astronomo 
Schu-hofo, saiuose metuose pasiro 
dys dvi kometos, arba žvaigždės 
su uodegoms: viena pasirodys pa
baigoj spalinio, kita gi gruodžio 
mėne-yj. Abiedviejų vienok azvie- 
sa bus silpna, todėl galima bus jas 
matyli tik su pagelto astronomisz 
kų žiūronų.

| Kaukazo kalnuose užtiko 
suakmenėjusį kunę milžin'szko 
prieaztvaninio sutvėrimo ibz did- 
žuvių veislės. Galva tu sutvėri
mo turi cz<elę sieksnį ilgio. Peter
burgo mokslo akademija i*z*iuntė 
specijaliszkę komisiję atkasti tę 
kunę ir pergatonįti ji į akademi
jos muzejų,

| Per pirmus ketur.e mėnesius 
szių metų Vokietija parsigabeno 
isz svetur tavorų 12159346 tonas, 
arba ant 604392 tonų mažiau nė
gė pereituose metuose. lezvežė 
svetur savo tavorų 10164392 to
nas aito ant 438018 t**nųdaugiau 
negu per tokį jau laikę pereitų 
metų.

lt Netoli Augsburgo, Bavarijoj 
(Vok*et’*joj), pasikėlus i orę ka- 
reiviszkam orlaiviui,trenkė perkū
nas į orlaivio tolionę ir jį uždegė 
ir orlaivys, su buvu*iu jame ofi- 
cieru,nuo 1700 pėdų au?ezczio nu
puolė ant žemės. Of c eras isz- 
1 ko gyvas, nusilaužė tik abidvi 
koji. - . 1



| Maskohszkas konsulius Berly yra kiek teisybės, kidan^i nesino- 
ne praneszė Maskolijos parube ri tikėti, kad sultano foitapilėj 
žiu gulieraatoriams, kad tik pida- kare viai be prieiasezių drystų ui- 
rę pirma k<mtraktus maskoliszki! 
darbininkai eitą atit darbų į Pru
sus, nes kiliip jie ne gauna sude
rėtų uždarbių ir Prūsų sūdai ne 
pripažįsta darbininkams tiesos rei 
kalauti uždarbio, jeigu neturi kou- , 
trakto.

puldinėti ant praeivių.

J Laike apvaikszcziojimo užgi
mimo naujos Kubos republikos, 
kada leidžiami buvo isz tvirty- 
nės feierverkai ir ulyczios buvo 
pilnos žmonių, koksai vyriszkis 
metė į pulkę žmonių dinamitinę 
bombę, kuri eipliodavo ir sunkiai 
sužeidė 11 žmonių. Piktadario 
ue suėmė, todėl ae žinia, kę jis 
norėjo atsiekti.

! Maskoli->skas randas paskyrė 
250000 frankų, taigi deszimtę da
lį to kę Amerika, ant suszelpimo 
gyventojų salos Martiniųue. Ja
ponijos ciecorius isz savo k isz. e 
niaus ant to mierio paskyrė 10000 
frankų. Apie asabiszkę caro do- 
vanę iki szi<4 nieko negirdėt; jis 
mėgsta nuo kitų imti dovana*, 
bet ne mėgsta ne tik kitiems do
vanoti, bet net sivo locniems pa- 
pavaldiaiams, mirszt intiems 
bado, nors tas Kadis lanko 
koliję dėl netikuino paežių 
valdžių.

nuo
Mia- 
c»ro

| Kriokavou Likraszt's „Na- 
przod’’ paduoda, buk užmuszėjas 
maskoli.-zko vidaus ministerio Si- 
piagioo buvo artymas giminaitis 
pasitraukusio nuo vietos masko 
liszko apezvietimo miuister o Vau- 
novskio ir buk tikra priežastis pa 
sitraukimo nuo vietos saito mini* 
terio ir buvo jo giminysta su už- 
muszėju Sipiagino.

| Ant ne ap/yventos,gulinczice 
ant sziaurinių Ledinių jurių'Spitz- 
bergeno salos rado didelius an
glių laukus. Mieste Drontheim, 
Notvegijoj, susitvėrė jau kapita
listų kompanija, kuri parengs 
ežia anglių kautynes. Kad tik 
maekoliszkhu randas, kuria laiko 
salę Spitzbergenę už savo savastį, 
ne darytų kompanijai nė 
kliuksiu.

jokių

| Laike apvain kavimo Ang'i- 
jos karaliaus bus duoti valgiai 
500000 varguolių, kas kasztuos 
150000 dol. Kad tik ežia ne at 
sitiktų įas pats, kas atsitiko Mas
kvoj laike apvainikavime caro, 
kur susigrūdime net keli tukstan 
ežiai žmonių likosi su visu sumy
niotų. Vietoj duoti sykį pietus 
pusei milijono varguolių, Angli 
j<>s karalius geriaus padarytų, jei
gu pasirūpintų apie sumažinimę 
varguobų sk itlhus; to vienog 
karalius.kaip ir minii-teriai no da
ro, mėto pmįgus ant nereikalingų 
karių, nuo žinomų rekalaujt vis 
dide-itiių mokesczių. Dideli tur 
tai renkasi,teip ka>p ir Amerikoj, 
rankose kelių laimės apdovanotų 
ypatų, o užtai ska'tlius varguolių, 
tankiai ne tuiinczių kelių penų 
ant nusprkimo sziokių tokių 
p etų, nuolatai didimsi.

du tauriai sužeidė ję sunkiai. 
Janeon, tikėdamas, kad ję užmu 
szėtpats apsižiojo revolverio vamz 
dį ir paleido kulkę į galvę ir ži
noma, ailiko ant vietos. Jan 
son apkaltina jo psszautę mote- 
riszkę, buk ji sėjo nenutiki mus 
terp jo ir jo pacz o*. Gullachsen 
nugabeno į vokb-zkę ligonbutį, 
kurio daktarai iszreiszkė viltį,jog 
galima bus piszautę užgy
dyti, jeigu nieko netikėto ne at 
ei liks*.

Chicago. Dr-ste S. Daukanto turės sa
vo mėnesini susirinkimą nedalioj, 1 d. 
berželio jl-ma vai. dienos, saleje K. 
Liaudanskio, 3301 S. Morgan st. Yra 
daug svarbiu reisalu ant apsvarstymo, 
todėl visi sanariai privalo ant susirinki
mo būti; nepribunanti papuls po bausme 
50c.

6. A bromą vieši a. Sekr., 946 33-rd »L

atga- 
apuo-

lietu-

inoti-

tėvai 
tnoky

Nusūdyti ant kalėjimo 
lenk>szkų vaikų Wrzesnės 
kiče pirmiausiai padavė apeliaciję 
ant žemesnio sūdo nusprendimo į 
augsa*zu«i->ię Vokietijos sudę 
Leipcige, bet tas patvirtino nu 
sprendimę žemesniojo sūdo. Nu 
sūdyti lenkai atai-zaukė į ciecorių 
praaaydami parodyti jiems malo
ne ir paliuosuoti nuo kalėjimo, 
bet ir 6iecorius jų praszymę at
metė.

| Netoli Pedroso, Portugalijoj, 
tuojau* po žemės drebėjimų ant 
saloe Martiniųue, daugelyj vietų 
atskilo žemė, iss plyszių pakilo 
ugnie ir k •rszti garai ir tuojiua 
po ta m užki'o tarnai mižla. Matyt 
tae apeireiazkimas turi kokį s iširi - 
szimę su vulkaniszkais i*zsiverii 
mais ant salos M«rtinque, nors 
szita sali nuo Portugalijos yra ant 
poros tukstanczių angliszkų my 
lių.

| Isz surinktų laike paskutinio 
liaudės su*ka tymo Maskolijoj 
-tat'sti-izkų žinių matyt, kad terp 
visų avie'o vieszpaty-czių, kur tik 
žmonės vartoj t kokį nors rasztę, 
caro valdoma szventa Maskolija 
turi didžiausię nuoszimtį žmonių 
nepažį-tanezių literų. Antai Psko
vo gubernijoj mok^nez^ų skaityti 
ir raszyti yra voi 14.5% viso gy 
ventojų i-kaitliaus, arba ant 100 
gyventojų 85 nepažįiti nė jokių 
literų. Viename t'k Pskovo pa 
vietyj skaitlius mok nczių ska^ty 
ti paniekia 22.3%, kituose gi pa 
vynuose skaitlius tokių neper- 
einal0%. taigi aut 100 gyvento 
jų tik 10 mokt skaity i. Yra 
czieli kaimai, kur nėra nė vieno 
žmogaus mokanezio skaityti; 
miestuose nuoezimt s mokanezių 
yra didesnis, šie it 50.4%. Mas
kvoj mok»n>*zių skaityti buvo 
56 3%, o Peterburge 62 6%.

| Turt'n?a moteriszkč Silva, 
gyte* i n ii Pcrtugalijos soetipilėj 
mie-te L'a b ne, tikėdama, kad 
į gaidį perėjo dvasia pasimirusio 
jos vyro, mirdama, visus savo di 
deliua turtus užraazė minėtam 
gaidžiui. Tai nepatiko giminėms 
kurie laukė palaikų. Viems gi
minaitis nusuko galvę gaidžiui 
tuitų p»lai*ėj ii ir tekiu bu lu 
dabar gaidžio palaikai pereina ant 
gimmių Bilvos.

Pelee ir naujai 
meta deganczię 
Pereitos sanTai- 
kraterų pakilę

| Mįskoli-ka vidaus ministeri
ja suliko ant užmanymo Ode tos 
mokslinio apskriczio virszininko, 
kurio užmanė, kad į dvikliasines 
mokyklas Odesos apsk'iczio butų 
įvestas mok nimts med cin' s, tai 
gi kad vaikai butų mokinami pa
matų gydymo visokių ligų ir gel 
bėjimo. žmonių amuose piiepuo 
liu« se. Mokinimas to bus įvestas 
mokyklose jau nuo ateinanczių 
mokslo metų.

| Girsis Amerikos tru-tų dir
bėja. Morgan, kuriam pas sekė 
sutverti terptautiszkę trustą gar
laivių, pakvi.-tė direktorių Bre 
mos garlaivių kompanijos B Ulinę 
užimti vietę direktoriaus jo su 
tverto trusto;algoe pasiūlė po vie
nę milijooę markių. Ballin vie- 
nog at įsakė primti tę urėdę, nors 
nuo Bremoe to npsnijos nė pusės 
tiek algos negauna.

| Ital'joe randas rengiasi ant 
virszunės kalno Monte Ro**e, tu- 
rinczMM 15215 pėdų augazczio, 
parengti ol>eivatoriję tirinėjimui 
augrzlefl'iių oro aluogsnių ir ban- 
davonėms įtekmės augsztų oro 
aluogsmi} ant džiova serganczių. 
Prancūzą* de Borte isztyrė, kad 
augsztvbėee 33'>00 pėdų oras yra 
daug szilte-mis negu apatinėse ei
lėse. bet a igszte-mės oro eilės vėl 
labai szhltoe.

| Ant nelaimingos salos Mar 
tiniųno vulkanas 
ats darusios olos 
lavę ir akmenis, 
tės ketverge isz
deganti garai apsiautė iszlikusius 
nuo pirmulmio iszs verži jjo kai
mus apaezioj kalno e.-anezius. 
Žmonėę. vienog ir prancuzi*zki 
kareiv ai,kurie ežia buvo sustaty
ti, spėjo nuo t<6 lakioj s ncz’os ug 
nies pabėgti. Dideli net po ke
lias tonas sverianti akmenys lekia 
i-z vulkano net iki mies 
tui Fort de France. Persigmdę 
žmonės apleidžia savo namus, vi
si bėga ant laivų, kiti stengiasi 
pas slėpti į kalnus, kur bent de- 
ganti lava ne gali jų paniekti. 
Jeigu tie vulkan-szki iazs verž m ii 
ne pasiiiau«, atseis nuo tos Silos 
perkelti kitur visus d<r iszbku- 
*ius žmonis. Ties St Perre vėl 
deganti lava nuplaukė į j iręs;
tovi'iti porte laivai, atkakę 

ežia gelbėti žmonis, pajuto pa
vojų ir *p4jo dar į laikę pasitrauk
ti. Kar-zli pe'enai lekia i-z olų 
ir snt didelių po'ų gana storai 
uždengė žemę ir visus laukus, au- 
gaiicz u-i augmenis iszdegino teip, 
k<d nieko valkšnų aplinkin4*e ne 
liko. Tokios didelės nelaimės, 
kokia paniekė šilę M rtimųue, 
jau seniai ant žemės ne buvo. Me
ti i z naujo ugnį ir lavę ir vul
kanas ant s įlos Szvento Vincen
to; visame vu kano apskrityj a- 
partto nesiliauja žaibai ir perkū
nijos,kurias gimdo kylanti isz vul
kanų garai.

Ar rupuže vodiilgas ar 
naudingas sutvėrimas?
Lietuviai isz gyvų sutvėrimų, 

turbut, labiausiai ne kenezia a- 
puoko ir rupūžės, bet kodėl tų 
sutvėrimų ne kenezia— pats ne 
žino. Apuoko, turbut, nekenezia 
todėl, kad'jis naktimis vaitoja ir 
todėl jį laiko už pauksz'į atga
benantį nelaimę. Tuom tarpu 
apuokas ne tik nelaimės, ligų ir 
kitokių priepuolių niekam ne gali 
atgabenti, bet prieszingai, jis yra 
libai naudingas sutvėrimas. Nė 
joks gal kitas pauksztis ne isz- 
nai kiną tiek vodingų žemdarbisms 
vabalų, kiek jų isznaikina apuo 
ka-. Jis todėl ne tik neužsipelno 
ant neužkantos.bet ypacz ūkinin
kų turėtų būt mylimas ir saugo
jamas teipjau kaip vyturys arba 
kieliukė. Tuom tarpu yra kitaip 
ir tai todėl, kad žmonės ne su
pranta, kokię jiems naudę 
bena naktimis vaitojantis 
kas.

Dar 1 ibiau negu apuoko
viai ne kenezia rupūžės. Jos var- 
dę vartoja kaipo vienę isz svar
biausių keiks nu. vaikams 
nos net draudžia rupūžės v><rdę
'szt.rti. Kodėl teip daro — pats 
nežino. Rupūžė yra juk toks jau 
Dievo sutvėrimas kaip ir kiti, ant 
didesnio nekentimo už kitus ji 
neužsipelno. Terp visokių Dievo 
sutvėrimų yra vodmgi; tokius 
žmonės privnlo naikinti, bet ne 
visada tę daro. Gandrai arba 
gamai ne priguli prie naudingų 
paukszczių. o vienog juos žmonės 
saugoja, rengia jiems lizdus ant 
»togų ir ant medžių apbuk savo 
namus, o persekioj t rupužę. Ar 
gi ji todėl yra teip labai žmogui 
vodmga?

Tirinėtojas Garman per cz;e- 
lus metus tinnėjo pilvę rupūžių, 
ant persttikr nimo apie vodingu- 
mę arba naudingumę saitų šutvė 
rimų. Ir kę gi surado? Isz sa
vo tirinėjimų Garman persitikri
no, kad rupulės maitinami vien 
vabalais, jų pilve rado daugiau
siai vabalų vodingų musų lau
kams ir ^sodams, ėdanczių sodų 
ir laukų vaisius. Vodingus žem 
darbiems vabalus rupūžės gaudo 
ne tik ant žemės pavirsziaus bet 
įsikasa į žemę ir ję nuo tokių vo
dingų laukų vaisiams vabalų ir 
jų kirminų iszvalo. Jeigu kaip 
kada,neturėd mos kitokio ma sto, 
ir nugraužia- bulvės sztnotelį, tai 
užtai szimteropai atlygina nai
kinamos tukstancz us naikinan- 
czių bulves vabalų, kurie ne ma
žai bulvių butų gulėję isznaikinti. 
Rupūžės todėl priguli prie vienų 
i-z madingiausių sutvėrimų ir jų 
ne tik iszm ntingas žemdarhys,no 
privalo naikinti, bet privalo sau 
goti ir rūpintieji apie jų prive ei
me lygiai ant dirbamų laukų, 
kaip ir soduose.

Privatiszkas atsiszauki- 
iii as.

Porę sanvaiczių atgal „Žvaigž 
dė” patalpinu neva originaliėzkus 
laiszkus ueprigulmingų lenkiszkų 
vyskupų Kaminsko ir Kazlausko, 
kurie manę nepripažįsta už km>į- 
gę ir tie laiszkai davė progę 
„Žvaigždei” ir „Tėvynei” užpulti 
ant „Lietuvos” ir „Vienybės”, 
buk szitie laikraszcziai manę re
mia ir mau tarnauja. A-z nere-ka- 
lavau paramos laikraszczių, nėra 
sziau nė į „Vienybę” nė į „Lietu
vę”, neėsu nė abonentu saitų laik
raszczių.

Kunįgų laikraszcziai pasiskubi
no patalpinti laiszkus neprigul 
mingų lenkiszkų vyskupų Kaz
lausko ir Kaminsko, kurie buk 
manę* nepripažįsta už kunįgę, o 
vyskupęs Kaminskas, laike pa- 
szventinimo bįžnyczios, 11 d. ge 
gūžio, prie 3000 susirinkusių žmo
nių pripažino manę už klebinę 
naujos parapijos ir apreiszkė, jog 
gromatos, kurios autografas pa- 
tilpo „Žvaigždėj“, neraszė, todėl 
ji keno nors padirbta (kodėl Ka
minskas neap*kundžia į sudę savo 
paraszo dnbėjų ir suntudotojų? 
Rd.). Ar tę dabar atszauks 
„Žvaigždė,, ir kiti kunįgų laik 
rsszcziai? Už laiszkę Kazlausko 
a*z neatsakau, kadangi asz nie
ką m ir niekad nesikiau, kad Kaz
lauskas butų manę szventinę-i į 
kunįgus; asz su Kazlausku netu
riu nė.jokių sut-ineszimų. Per 
..Vienybę“ asz savo laike pagtr- 
sinau, kaa manę szventino | kunį
gus Ir nuo ko turiu dokumentu*. 
Jeigu musų kunįgai priesz visuo 
menę apszaukia manę už nekunį- 
gę bet už prigavėję, tai tegul su 
važiuoja į paskirlę vietę, ten prie 
viso? visuomenės asz parodysiu 
dokumentus, kat manę padarė ku 
nįgu ir kaa davė man tiesę pildyti 
kunįgo pareigas.

Kn. V. K. Dilionta.

Keikalinga* geras zeceris in „Lie
tuvos” spaustuve. Teipgi viens vaikas, 
ne senesnis 15 metu, mokantis raszyli ir 
skaityti, mokintis drukurystes darbo.

Draugyscziu Reikalai

Vietines Žinios.

ChiCago. Apveisdos Dievo parapija tu
rės savo antra metini pikninka nedalioj,8 
berželio, parke Reisines Grove, River- 
side. 111., prie 27-ios ui. Prasidės 9-la va
landa ryto. Inžeoga vyrui su moteris 25 
e. Pavienėms moterims ir merginoms in- 
ženga dykai.

įteising's Orove daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku.

Mi-

Nanji išzradimai

PajieRzkojimal.
Pajieszkau savo brolio, Petro Barbijo- 

ko, Suvalkų gub., Gražiszkiu parp., kai
mo Karpiu. Asz neseniai atvažiavusi isz 
Lietuvos norecziausu juom pasimatyti.

Miss. Marijona Brokevicziute, 
1112 Moyamensing avė., Philadelphia,

Pajlenkiu Francisxkaus Tamosziuno 
ir Jono Mecziooio, abu Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Joe. Valentine,
104 W. Marketst., Allegheny, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Maco, 
Savalku gub., Bzunsku gtn., kaimo Ru
dos; gyveno Bhenandoeh. Pa, vėliau isz- 
jražiavo in Klondike aukso kasti ir neži
nia ar dar kur jis gyvas yra. Jis pats ar 
kas nors kitas teiksis duoti žinia ant a* 
draeo:

Misa. Unzule Macu te,
Box 2, Losi Creek, Pa.

Pajiesskau Antano Szatkaus, isz kai
mo Eidimtu. Raseinių p<v., Kauno gub.; 
10 metu kaip Amerikoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinio ant adreso;

Jonas Tomaszauskis,
167 W IS-th st., Chicago, 111.

Pajieszkau Jono Trumpio Ir Juozapo 
Bertos. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Mikolai Trumpis,
86 Main st., Beatle, Waah.

Pajieszkau Leono Žalio, Juozapo Grin- 
ezo ir Petronėlės Lulaites, visi Kauno 
gub. Jie patys arkas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

Benediktas Žalis,
Boz 247, Coal Centre, Pa;

Pžjieszkau KazImieroGladkausko,- bu- 
vniio Lietuvos tol va r kuone Sakalupyj ir 
Kibeikiuoee. Jispatsarkas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Jokūbas Vyszniauskas,
Oollinsville, III.

Skaitykite visi.
Reikalauja 250 vyru in popieros fabri

kus, mokestis po 91.50 ant dienos; 50 vy
ru ant geležinkelio, mokestis po 91 A0- 
91.75 snt dienos. 50 vyru in lentų piovi- 
nyeziss. mokestis po 91.50—91.75 ant 
dienos. Darbai-netoli Bostono. Nuvažia
vimas dykai. Rausykite liet u visikai ant 
žemiau padėto adreso indedami marke 
už 2c.

Jos. Roesell. ,
4 N. W ss h ingio n st., Boston. Mas*. 

(6-6)
Reikalauja 1000 darbininkų, vyru ir 

moterų prie miesto irikaimo visokiu dar
bu. Chicago Emplvyment Agency, 118 
5-th ava., Chicago. Mes sznekame ir lie
tu visikai.

| K'-n*tan*inopoliuj, ant prie- 
mie-czio Skutari. turkiszki karei 
viai užpuolė ant prancuziszkų zo- 
koninkų; vienę pavojingai sužei
dė į ga vę, kitus gi gerai apdau 
žė. Kareiviai ko, kad zokonin- 
kai a> t pri-akytno sargo nenorėjo 
pas traukti isz kilio ir vien? tur

- kisakę kareivį sumuszė. Gal tame

• • Leikraszcziat prane*za,buk 
vtrszininkas oro biuro W«sh:ng 
tone, profesorius Willia L. M>»o- 
re, i-zrado maszmę jiervalymui ir 
atszaldymui oro kambariuose. 
S i ez' os mssz’nos pagelba, net 
kar-zcz augioje dienoje kambaryj 
gal ma turėti ne iikczys»ę, b.it jr 
szahę orę ir padarymui to pati 
szito profes-r aus’-zrasta maszi- 
na ės nti pigi. Jeigu hikra-z- 
cziai ra*zo teisybę, tai iszradimas 
iaa isz tikto svarbus: atszddyt s 
orą* k mbariuoee ne tik apsaugo
tų žm<m s nuo ligų pse nanezių 
nuo kar-zezio, bet ir nuo negeisti
nos nemigos, kas būva paprastai 
karsztoee naktyse.

— Pereitos aubatos vakare Ch'- 
cagoj siautė audra ir lytus. Van
duo užliejo daug kelnorių mie-te 
Namuose pn 1622 W. 12 str. į 
ptlnę vandens kelnorę įpu< lė ne 
gras Fried White ir prigėrė. Kel- 
norėj rado jį ne gyvę nedėlioj.

— Ant S. May str. ties na
mus no. 247. likosi u'yczinio ka
ro pervažiuotas 3 metų Th >nia* 
Wall ir užmueztasant vietos. Vai 
kas mat norėjo perbėgti į kitę pu
sę ulycziosir kada užėjo ant sztrit- 
kario szėnių, atbėgo k»rai, vaikę 
permuszė ir ratai jį sudraskė.

— Pereitos nedėlios rytę
chigan ežere pasiskandino 23 me
tų mergina, Barbora Schmitt. Ji 
tarnavo ksipo buchhiltere aptie- 
koj sa vo brolio, Jo^o Schmitt pn. 
1127 N Clark str. Kokios prie 
ža-tys privertė ję ežere jieszkoti 
parammimo, nežinia.

— Nuo stogo namų pn. 23 
Emmastr. nupuolė 4 metų Stelle 
Sygorovicz ir teip sunkiai apsiku 
lė.kad nėra didelės vilties ant isz 
gijimo. Nugabeno ję į Szv. Marijos 
ligonbutį, kurio daktarai rado, 
kad galvos kaulai suskilę,todėl ne 
tiki.kad mergaitė galėtų iszgyti.

— Pere to* nedėlios dienę po 
pietų vyskupas Muldoon paszven- 
tino lenkiszkę kataliklszkę Szv. 
Marijos isz Naztreto ligonb itį,ant 
Leavitt str. netoli Divtsion str. 
Terp daktarų naujo ligonbuczio 
visi sveti ntiucziai,daugiausiai vo 
kieczių, tik vienas yra,rod si, len
kas, Dras F.etroaricz. N tujame 
lig<iiibutyj yra 150 lovų ligoniams. 
Pastatymas jo kasztivo 250000 
dol.

— Į namus pn. 1443 D vertey 
B >ulev rd, kuriuose gyveno mo
teriukė Gullach en, atėjo kokui 
Nei- Janson, norvegic ia ir palei
do j moteriukę du szuviu it aba

kai pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukinei! ir viskas kas tik 
ant zabovoe reikalinga. Ant pikninko 
bus parengtos lenktynes ir aitokios zabo
voe. kuriose geriausiai atsižymeje gaus 
prezentus.

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

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieozia 
sUilankyti.

Bu guodone.
Komitetas.

Šeiniau.
Beimąs Susivienvjimo Lietuviu Lais

vamaniu Amerikoje ataibus nedelioj. 8 
d. birželio, Palace saleje, 93 Grand at., 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 1 vai. po pjetu. 
o 7:30 vai. vakare bua laikytos prakalbos, 
dekliamacijoe ir dainos. Kalbėtojai yra 
užkviesti Ir isz kitu miestu tarp kuriu 
bus ir garsus D ras J. Szliupas. Putam 
bus balius. Delegatams vieta aprsinkta 
pas p. Draugeli, 73 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Visus geros valios lietuvius už- 
kvieczia prisirengti ant virsz minėjos 
dienos.

Centraliszkas Komitetas.
Chicago. Auszros Draugystes susirin

kimas atsibus I d. berželio, 1902 m , ant 
kurio pribūti neatbūtinai ant 5 vai. po 
pietų visi sanariai iiTaptieka D-ro A. L. 
Graiczuno ir užsimoaetl užvilkta mokes
ti.

Chicago. Dr-ete Panų Szv. Marijos P. 
Ražanczevos turės savo bailu nedelioj, 5 
d. spalinio, 1902 m., saloje Pulaakio, 800 
8. Ashland avė.. Todėl meldžia visu ki
tu draugyseziu nedaryti toje dienoje ba 
lin ne teatru, idant vieni kitiems neuž- 
kenktumem.

Dr-ste P. Szv. M. P. R.
Chicago. Dr-ste Liuoeybes turės savo 

pusmetini susirinkimą nedelioj, 1d. ber
želio, 1 va), vidurdienio saleje J. Petro- 
szia-is. 168 W. 18-1 h st.. ant kurio visus 
sąnarius kvieczia pribūti. Naujiems iu- 
stojimas tik 91.00.

Dr-ste Liuoeybes.
Kensinston, III. Dr-ete szv. Vincento 

turės savo pikninka nedelioj, 1 d. berže
lio, darže Paul's G rovė, ant 123 ui. West 
Pullman III. Prasidės 10 vai. ryto. Inžen- 
ga vyrui su moteris 25e. Važiuojanti iss 
Chicagoe imkite West Pu'lmao streetka- 
rius. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
csia skaitlingai atsilankyti ir pasilinks
minti ant czysto sveiko oro.

Komitetas.

Pigiai ant pardavimo naujaa 2 pentru 
namas su lotu ir rražum sodeliu. Svei
kas oras, arti geri darbai prie „Carshops” 
Kuro pirkti niekad nereikalauja, nes 
prie geležinkelio galima pasirinkti an
glių ir malku už dykę. Gera vieta žmo
gui darbininkui. Atsiszaukkite „Lietu
vos” redakcijom

Buczerne ir grocerne ant pardavimo. 
Biznio nereikia girti, kas pamatys su u- 
k vata pirks.

Jonas Saemailia, 633 S. Canal st.
(6-20)

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
daigiai, mebeiiai, lovos kukniniai daig
iai ir viskas kas tik reikalinga pne užlaii 
kymo szeimyooe. Savininkas iszvažiuoja 
in kraju. Antanas Sic mainus, 5107 Sher- 
m«n st., Chicago, UI.

Pigiai ant pardavimo 2 pentru geras 
namas ant Canalport avė. in rytus nuo 
Ualsted st.; visada yra parsamdytas; ren- 
taaatneszal2 procentą. Turi būti tuo- 
jaus parduotas. Preke 93600, bet duosis 
nuderėti. Atsiszaukkitepas tVilliam C. J. 
Matthiesen, 2957 Butlerat., Chicago, UI.

Graud Opening.
Chicapo. Subatoj ir nedelioj, 31 

iio ir 1 berželio darome inkurtuviu balių 
savo naujo aaliuno, ant kurio grajia gera 
muzika, bus daugsVecziu ir dideleje sa
lėje galės gražiausiai pasilinksminti. To
dėl visus aplinkinius ir pažystamus kvie- 
cziame atsilankyti. Bu guodone.

Kabelis ir Biežis.
1193 8. Oakley avė., Chicago, III.

Prakilni moteriszke.
Užduotis prakilnios moteriszkes 

gadynėje yra per mier sunki. Prie daug- 
Sarbinio namu užlaikymo ir vaiku isz- 
auginijno sziandien prisideda jai nauji 
ir begaliniai reikalai, kuriuoe jiteipgi tu
ri atlikti, jei nenori pasilikti užpakalyje 
prakilniojo svieto. Turi ji apdirbti namu 
darbus, vaikus apžiūrėti, kovoti su visais 
naminiais klapatais, per ka žudo savo 
sveikata ir veido gražuma. Idant prie to
kio klapatingo užsiėmimo užlaikyti savo 
sveikata ir veido gražuma, yra būtinai 
reikalinga vartoti Trinerio Amerikoniss- 
kaji Elizira Kartauaiaus Vyno. Nėra tai 
kokia patentuota gyduole, bet tiktai 
grynas vynas su damaiszymu šoku ge- 
r i skis t u žolelių. Jis atnaujina krauja, 
taiso vidurius, veidui duoda raudonume 
ir skaistume, sustiprina protą ir visa ku-

szioj

Ant pardavimo visose aptiekoee kaip 
ir pas pati fabrikante Juosapa Trineri, 
799 So. Ashland avė., Chicago, III.

AR SLENKA PLAUKAI
Jelro taip, tai pamėtyk masu naujai tairaata gy-

laipaoltuia ataugina naujut. K kkvlenam duosi
mą uitikrinlma,Ir Jeigu nepadarys to ka sakoma, 
tai sugražinsime pinigus, britą gyduole yra kaip 
dėl ryra teip Ir dėl moterų. Preke Sl.oo bonka.

PADĖKA VONE.
Chicago. Iii., Gegužio 10, 1902 

Teiksitės priimtie mano padekavone 
už nauda kokia man atnesze jusu gyduo
le Animator. Sustabdė slinkimą plauku 
ir panaikino pleiskanas (bluzganas). Tel- 
posgi iszczystino galva nuo szaszu. Pa
sitikėdamas jog neperstosi t darė gero 
žmonėm, asz lieku 8u guodone.

F. Batikas.

arba
Mokslas apie Žemes tautas. .

Pagal Drą M. Haberlandtą.

bet ddl stokos turto ne galinčių užsiimti 
vien reikalingu mokelu, arba iš atmestų per 
egzaminus.

Mokintojai gyvena paprastai prie baž
nyčių (žinyčių); už darbę moka jiems alg$ 
pinįgais arba visokioms dovanoms, visokiais 
žmogui reikalingais daigtais.

Vidutinėse mokyklose pirmiausiai vai
kus mokina chiniškos kalbos žodžių ir viso
kių doriškų sentencijų. Kada pakaktinai to 
išmoksta, rašo visokias užduotes ir tokiu bu- 
du mokintiniai iš palengvo išmoksta vis dau
giau ir daugiau žodžių ir ženklų jų parašy
mui; lankydami vidutines mokyklas, mokin
tiniai iš palengvo rengiasi prie ateinančių 
egzaminų.

Tėvai giminingų šeimynų, terp savęs su
sitarę, siunčia du kartu ant mėnesio savo 
vaikus ant konkursų, už geriausius raštiškus 
darbus jiaskiria dovanas. Nors du kartu 
ant metų visi mokintiniai turi dalyvauti 
konkursuose. Toki konkursai būva visose 
provincijose pavasaryj ir žiemos laike. Visą 
gi mokslą užbaigia konkursai ant mandarino 
arba mokslinčio laipsnio. * Konkurentus už
daro į mažas kamaraites teip, kad jie ne ga
lėtų terp savęs susinešti,ne duoda nė knįgų, 
nė raštų.

Jeigu pas katrą konkurentą randa kokį 
surašytą popiergalį, tokį nubaudžia ir išme
ta iš konkurentų tarpo; toks jati ne gali nie
kada laikyti egzamino. Nuo to laiko, kada 
egzaminuojamą konkurentą uždaro į jam pa
skirtą budelę, jis ne gali turėti su niekuom 
nė jokių susinešimų. Rašydamas užduotes, 
jis gali naudotiesi tik iš to, ko išmoko ir ką 
palaikė atmintyj.

Visas vienog lavinimas vaikų mokyklose, 
net konkursiniai egzaminai mokslinčių, pa
remti ne ant mokslo, bet vien ant atminties: 
tas laikomas už mokyčiausią, kuris palaiko 
daugiausiai rašto ženklų, rrie tokio moki
nimo budo,suprantama, kad net teip vadina
mi mokyti mandarinai mažai pažįsta tikrų 
mokslų. Užėmę vietas urėduose, jie tiek tu
ri darbo, kad rupintiesi apie rašymą knįgų 
ne turi laiko. Tą suprato ir chiniečiai, ka
dangi rašymui knįgų jie sutvėrė kelias aka- 
delbi jas, susidedančias iš mokyčiausių man
darinų. Mediška akademija susideda iš 115 
sąnarių, terp kurių yra 15 ciecoriškų dakta
rų. Kadangi Chinuose ne valia piaustyti 
numirėlių kūnų, tai suprantama, kad chi- 
niški daktarai menką turi supratimą apie ti
krą gydymą sergančių. Kita akademija, 
vadinama Han - lin,susideda isz 40 sąnarių. 
Šita turi už mierį išdavinėti svarbesnius raš
tus ir rūpinti naujas knįgas į ciecorišką knį- 
gyną ir rankvedžius mokykloms. Sanariai 
akademijos gyvena jiems paskirtoj trioboj, 
gal jie dirbti tąsyk, kada jiems patinka, ne 
reikalauja skubintiesi; todėl gali geriau ap
dirbti savo raštus. Šitos akademijos išduo
tos visos svarbiausios chiniškos knįgos.

AugČiausiai Chinuose pasikėlė morališ
ki mokslai, nors pats chiniečiai ne priguli 
prie morališkiausių. Matematika teiposgi 
augščiau stovi negu pas daugelį kitų kaimy
nų. Maskolių vartojami ščetai ant suskubi- 
nimo visokių išrokavimų perimti nuo chinie- 
čių. Pažįsta jie logaritmus, kuriuos perėmė 
nuo europiečių ir moka juos teipjau gerai 
vartoti kaip ir europiečiai. Apskritai, chi
niečiai turi gabumą matematikoj; gaila vien, 
kad ne turi kur to išmokti: chiniškose mo
kyklose ant to ne daug yra laiko, o katali
kiškose misijonierių mokyklose, vietoj sunau
doti tą gabumą ant geresnio išlavinimo, su
pažindinti krikštytus vaikus su matematika, 
mokina jups lotyniškos kalbos, kuri chinie- 
čiams visai ne reikalinga, ne gali jiems 
jokios naudos atgabenti.

Chiniečiai savistoviai išdirbo šiokias 
kias astronomiškas žinias. Speciališkas
bunalas, esantis Pikine, išduoda visokius 
nusprendimus apie viską, kas turi kokį susi
rišimą sų dangiškais svietais; tribunalas tas 
turi pristatyti ciecoriui keliais mėnesiais pir
miau žinias apie saulės ir mėnulio užtemi
mus, išskaityti laiką, kada bus užtemimai 
atskirose provincijose ir svarbesniuose mies
tuose. Tie chiniški astronomai savo vien 
rankose laiko visas astronomiškas žinias; jie 
nieko ne padarė ant supažindinimo žmonių 
su visokiais apsireiškimais ant dangaus; žmo
nes apie tokius apsireiškimus turi kuo klai
džiausią supratimą, nors svarbesni europeiš- 
ki astronomiški raštai išversti į chinišką kal
bą ir išleisti; raštus tuos skaito vien specia
listai astronomai, o ne paprasti žmonės. Jie 
užtemimą saulės arba mėnulio aiškina tuom, 
buk smakas stengiasi praryti tuos dangiškus 
svietus; todėl laikė užtemimų šūviais, būg
nais ir skambinimais stengiasi smaką nu
vyti.

Pagal ciecoriaus išleistą prisakymą, chi
niški astronomai jau nuo 2357 metų prieš 
Christaus užgimimą turėjo sutaisyti kas me
tą kalendorių, paženklinti keliones žvaigž
džių ir plianetų, pirm laiko pagarsinti sau
lės ir mėnulio užtemimus; už apsileidimą ir 
ne padarymą to, astronomai galėjo būt nu
spręsti ant nužudymo. Jau tuose laikuose, 
taigi daug ankščiau negu Europoj, chiniški 
astronomai mokėjo išskaityti padėjimą sau
lės. Metus rods skaitė pagal mėnulio atmai
nąs, bet metai turėjo 365 dienų ir kas ketvir
tas metas buvo pridedama viena diena. Ant 
skaitymo ilgesnio laiko, *chiniečiai vartoja 
periodus iš 60 metų.

Chiniečiai godoja ne tik literatūrą, raš
tą, mokslą, bet ir muziką; ją visai teisingai 
laiko už svarbiausią įnagį doriško pakėlimo 
žmonių. Ne paisant vienog ant tos meilės, 
ant daugybės krašte esančių mokyklų, lygiai 
moksluose kaip ir muzikoj jie pasiliko užpa
kalyj visų europiečių, nors pamatus moks
lams ir muzikai (Chinuose yra net speciališ- 
ka muzikos ministerija) sutvėrė pirma už eu
ropiečius, ne įstengė vienog jų pakelti ant 
tokio laipsnio, aut kokio pakėlė daug vėliau

ne

to- 
tri-

ant tos dirvos pradėję darbuoti esi europie
čiai.

Nors į Japoniją civilizacija pirmiausiai 
likosi chiniečių atgabenta, ir per ilgą laiką 
chiniečiai stovėjo augščiau, bet šiądien japo- 
niečiai juos pralenkė, toli [užpakalyj paliko 
savo mokintojus chiniečius: japoniečiai šią
dien jau susilygino su europiečiais, o antai 
Turkiją, Grekiją, net Maskoliją daugume da
lykų spėjo jau pralenkti. Japoniečiai priė
mė visą europeišką krašto surėdymą, įvedė 
konstituciją tokią, kokia yra vakarinės Euro
pos viešpatystėse arba Amerikoj; perėmė eu- 
ropeiškus mokslus ir net juose nesiduoda sa
vo mokintojams pralenkti. Japoniečiai,kaip 
jau paminėjome, paeina iš susimaišymo chi
niečių, malajų ir ainosų, kurių liekanos 
gyvena dar ant salos Yeaso ir ant prigulin
čio dabar Maskolijai Sachalino.

Japoniška kalba skiriasi nuo chiniškos 
ir nuo kalbų malajo - chiniškų tautų, su ku
riais iš savo kūno sudėjimo japoniečiai la
biausiai susigiminiavę. Japoniška kalba 
susideda iš daugsiliabinių žodžių. Dabarti
nė rašto kalba dideliai skiriasi nuo senoviš
kos japoniškos kalbos: dabartinė japoniečių 
kalba yra tai mišinys, pasidaręs iš senos japo
niškos ir chiniškos kalbų.

Prilyginant prie europiečių, japoniečiai 
yra mažo ūgio; vidutinis ūgis vyriškio yra 
1| metro, o moterys dar mažesnės. Terp gy
ventojų išmėtytų ant salų galima patėmyti 
kelis tipus. Japoniečių yra apie 40 milijo
nų. Jie silpno kūno sudėjimo, mažo ūgio, 
turi mažas rankas ir kojas. Gabus jie viso
kiuose darbuose ir užsiėmimuose,turi didesnį 
dailės pajautimą negu kitos mongoliškos 
tautos. Chiniečiai garbina senovę, japonie
čiai jieško ir mėgsta naują. Greitai perima 
jie viską nuo svetimų ir pritaiko prie reika
lų savo gyvenimo.

Japoniečiai linksmi, nenusimena var
guose, mėgsta naują, švelnus apsiėjimuose, 
ypač laikosi švariai, ko chiniečiai ne mėgsta, 
todėl japoniečius vadina “prancūzais.rytinių 
šalių”. Jie narsus ir drąsus, nesibaugina 
mirties ir pavojaus, ką parodė lygiai nami
nėse karėse, kaip ir karėse su kaimynais, 
kaip antai su chiniečiais.

Nors japoniečiai perėmė daug civilizaci
jos vaisių nuo chiniečių, bet užlaikė savo kal
bą, visai ne tokią kaip chiniška, bet labiau 
panašią į mongolišką. Japoniškoj kalboj 
nėra nė deklinacijų nė konjugacijų; tą užsto
ja visoki pridėjimai prie žodžių. Iki nese
niai japoniška kalba buvo tik žmonių lupo
se, augštesnės luomos ir raštuose vartojo chi- 
nišką; dabar vienog išsidirbo jau gana didė
lė literatūra japoniškoj kalboj. Visos beveik 
svarbesnės moksliškos knįgos, europeiškų 
mokslinčių parašytos, išverstos į japo- ' 
nišką kalbą. Chinišką žodyną japoniečiai 
vartoja oficiališkuose ir istoriškuose raštuo
se. Japoniškos kalbos yra keli dialektai ga
na toli besiskirianti viens nuo kito.

Japoniška kalba yra daugsilabinė, o raš
tas priremtas ant skambėjimų, daug praktiš
kesnis už chinišką. Iki IX ai 
Čiai vartojo chiniškas literas, 
nas japoniškas kunįgas pertai 
riau reikalingus ženklus chiniško alfabeto, 
išsidirbo japoniškas raštas, Minėtas kunį
gas paėmė iš chiniško alfabeto 40 ženklų, juos 
sutrumpino, pritaikė prie skambėjimo, pri
ėmęs už pamatą alfabetą pali kalbos. Pri 
dedant prie tų ženklų kitus, galima dvigu
bai padidinti skaitlių skambėjimų. Japo
niškuose raštuose vartoja keturias literų veis
les: kata - kana vyriškiams ir kirą - kana 
— moterims; apart to yra dar dvi veisli: ma
nio - kana ir jamato - kana. Reikia čia pri
durti, kad japoniškoj literos reiškia ne lite
ras, kaip tai yra europeiškuose raštuose, bet 
silabas.

Tas ketveropas rašymo būdas atsiliepė 
ant mokinimo vaikų Japonijoj. Augštesni 
mokslai ne prieinami buvo Japonijoj papras
tiems žmonėms. Augštesni mokslai buvo 
rankose kunįgų ir jiems pritariančių aristo
kratų.

Užgimusių vaikų Japonijoj ne raišioja 
į vystyklus. Praslinkus mėnesiui nuo užgi
mimo, vaikas gauna pirmą vardą ir auga liuo- 
sai; po trijų metų vaikas gauna naują vardą. 
Svarbiausia pareiga vaikų—klausyti be jokių 
prieštaravimų savo tėvų.

, Nuo pats jauny stos vaikai pradeda lan
kyti pradines mokyklas, kokių yra labai 
daug Japonijoj: nėra kaimelio net terp kal
nų, kur ne butų pradinės mokyklos. Nors 
lankymas mokyklų Japonijoj ne priverstinas, 
bet visi jas lanko. Vaikai ir mergaitės mo
kinasi drauge, susipažįsta su kalbos raštu ir 
su pritaikymu japoniškų literų raštuose; mo
kinasi su pendzeliuku piešti 47 ženklus japo
niško alfabeto. Išėję iš pradinės mokyklos 
vaikai moka rašyti ir skaityti pagal kata - 
kana būdą; gali jie liuosai skaityti knįgas 
liaudei išduotas

Japonijoj, kol neišsiviešpatavo europeiš- 
ka rėdą,randas nesirūpino apie rengimą liau
dės mokyklų, tas buvo palikta liuosam no
rui tėvų. Viešos mokyklos buvo uždėtos ir 
užlaikomos tik aristokratijos vaikams. Aris
tokratiškos mokyklos dalinosi į tris skyrius: 
žemesnes, vidutines ir augštesnes. * Nuo 6 
metų aristokratų vaikai lankė pradines mo
kyklas; mokslas jose traukėsi per tris me
tus.

Juos mokino: liaudės rašto ir tekstų tū
lų chiniškų filozofų, bet to vaikai mokinosi 
nieko nesuprasdami, teip kaip mokinosi 
lotyniškų maldų ir Lietuvos vaikai 
jėzuitų mokyklose,nesuprasdami to,ko moki
nosi; ant supratimo tų chiniškų tekstų reikė
jo pažinties 2000 literų ir kelių šimtų skam
bėjimų ženklų. Tolinus juos mokino rašyti 
vardus ciecorių, didelių miestų, savo vardus, 
vardus tėvų, vardus ulyčių ir pavadinimus 
visokių daigtų ir tt; dar vėliau perrašinė
jo jie ciecoriaus paliepimus. Potam moki
nosi rokundų. Pabaigoj trečio meto laikė 
viešus egzaminus prieš provincijos val
džias. '.Į

Sumaniausi mokintiniai būdavo perkelti 
į vidutines mokyklas, kiti gi pasilikdavo dar 
ant vienų metų žemojoj.

Vidutinėse mokyklose mokino: istorijos, 
iškalbumo, aprašymo mūšių, chiniško rašto,

' (Toliausi bus.)

tui japonie- 
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LIETUVA

Naujausios Knygos.
Sugriautas Gyvenimas..................... 5c.
Szunadvokatis........ ..........................15c.

“Lietuvos” redakcijoj dar yra gauna
mas ir sekanczios knygos:

Niekur nerasi drapanų, kurias galėtum sulyginti su

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c.
Dievas, dangus ir pragaras................10c.
Mužikėlis........... ........ .j-, ,10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............5c.
Vienakis..................................................5c.
Bestiality of Russian Czardom..
Auszra 1884 metu... . . ................
Auszra 1883 metu..........................
Kalendorius 1893 metu................
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas.................. ..........

Szios knygos likosi nepatalpintos 
talioge.

... .5c. 
81.00. 
•1.00. 

...15c. 
1... .5c. 
...30c.

ka-

Kny gos sawos sitauuos.
jVlrytvi Apstreiszkimsi Strlete. sol kuriu smo 

nes nuolatos tiun.bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroseliais. Naudingiause knygele ant 
sw;eto dasiiinojimul iaz ko darosi tai 
'bal. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko Jie laikosi............ UOe

A.ritmetika. Knlga Iszslmokinimulrokundu.
Preke......... ...................................................... ižBc

HYGIENA. Daktarlszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sweikatoa, isz kurios ga’i te
pale! bos daktaro iszsigvdvti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis klekwie-

Standard dirbtoms, |
Standard kirptoms, j
Standard gulinezioms. <1
Mes dirbame siutus tiktai isz gry- $ 
vilnų worsted Cheviotu ir Caszmi- 
ir gvaran tuoj ame tau dideli pini- 
užezedyjima ant visu pas mus pir-

kiniu: §

nu
ru
iru

Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

šokia ligų, pataikys ullatkytiozielybejesawo 
sveikatą, pailginti savo amži ir mokės užau 
ginti sveikai* ir tvirtais savo vaikeliu*.
Preke............... .................................................:45c

A r vyskupo* Vaianczlus (Vslsnczauskas) nebu
vo vilingu lietuvyste*? Paraižyta ku. Demb- 
skio. Iszleuta kasztai* 8nsivlenyjlmo Liet. 
Laisv. Aal t? puslapiai..............  15c.

Apie turto iszdirblma. Parasze Schram: verte
S. M Veikalas gvildenanti* poliUszaąją eko
nomiją Kokiai* keliais issidirb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos ’c v ve n Imo.  ...........................35c

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Pagal prof. Nusbaumą Sutaisė Szernas. Chi
cago, III. 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vyste*! pradėjus nuo mažu vabalėliu b 
daejo iki pauk*zczia,žvieriu ir paties žmogaus. 
Su paveiksleis............................................. 4Oc.

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembakis. Isz 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupos. Knygele patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis delei 
kurių moteetszke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles aut jo* pakėlimo..125c

Baudžiava Lietuvoje. Pa ras zė žmogus. Iszleldo
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta ..... ............7...........................  15c

Geografija arba žemę* apraszymas. Pagal Ge>-
kie. Nalkovski ir Kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai nsudingisusia isz visu sulygsziol (sieju
siu lietuviszku knygų. Aiszkial ir supran
tamai spraszo visa musu žeme, jo* pavidalo, 
diduma n platuma, jo* kalnu*, ju vardu*.

.. augszti. vulkanus metaneziu* isz save* ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: turu*, prėski, saldus, ar kartus, ko
kliuose gyvūnai gyveu* ir tt. Žeme apra- 
■zyta dalimis, iszskaitytoe viso* vieszpatys- 
tea, karalyste*, kunigaiksztystes, re*pub>*- 
ko* tr tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos. paprocziaL už
siėmimai. praminė*, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
triai. lietus ar Kiedroe; kur koks ilgis dieno* 
ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak- 
I ** kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
aroa neužteka ir tt. Knyga didele 8x9 ttaliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popieros

18 oz. Clay juodų ir mėlynų Siutų šil- Q į A AA 
kais siutų po 1

Vyriški alyviniai Chevioto dryži siutai $10.00
Vyriški dryži Cašmiriniai siutai $10.00
Vyriszkos sziaudines Panama 

skrybėlės didžiausiame pasirinkime.
Viską, kas tik yra naujausios ma-' 

dos gali gauti tiktai pas mus.,

Jus nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus “State Medical Dis- 
pensary”, ant pietvakarinio kam po-Sta
te ir Van 3uren ui.
. Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
gerinusias ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminnvima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles Ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
I ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu (užgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikriiMf 
iszgydyma kiekviename dalyke.

594-596 Bluelslandave., Chicago

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarei klaidos jokio* negali 

padaryti, nea jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
c roseopa , Harmocytome- 
tero, 8 p h i g m og r a p h o, E- 
iektriszku balsu Reosta
to- ir Blet heeropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosoee ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga silapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microecopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isilavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotų, tai atsiszauk in 

l “State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
3T Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie isigydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanczius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes ueiszmintin- 
gumo persižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekme* užvilktu ir neatsakaucziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiazko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir uiaiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panaaziusymptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir mnuavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanczies metodas. Gydymai 
“State M< dical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
užgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktur*.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusisilapina kraujais. Tas yrą labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimai nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
k e n tek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo. bus užtikrinta.

YARICOCELE'fTS“
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant inaigilinti in 
tirinejimus. Yja gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systeipa ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito balsaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaisikis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
uenusistebesit jog jieiszgyde virsz850 Il
gu paskutiniubse 18 menesiu. Skaus
mai atsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintėte gyslose iszsiskirsto 
ir jo* atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui. '

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[3F Preke* yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistam* 

iIiHPKNiARTj yra p* p rąstą, turi raszyt 
apraszydami sąvoliga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali, gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiau;a 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kadagy- 
stemn yra užnuodinta. Ūda liga pati iszsireiaąkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą pienu u ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadima gūželiu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. • Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko nė moki jeigu ne esi iaz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brengus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
do*. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesi* szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man ivaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois)
County of Cook ( *’ *'

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo Šute iž 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad oririnalas to 
paliudyjimo yra duodamas ‘State Me-

dical Di»pensary” ant peržiurejimo pu- 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintaa priesz ma‘- 
nę, szia 18 diena Geguži^, 1901.

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT ’ 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydūoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvąžiuoti czionai. ■

RODĄ DYKAI!!

Ta pati, apdaryta audimu kietuoae apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para- 
szai ant nugaros ir stono Preke. tVO 

Gyveninio Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 
sekanczių gražių pasakaicziu: Atsisveikini
mas; — V agis; — Kas Kaltas; — Gatvė* vai
kai; — Paparczio Žiedas: — Mlazko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis...........................15c

Istorija Suvienytu W»l»tiju Sztaunnes Ameri
kos. Aprasžc kaip Koliumbas atrado Ame
riką, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausv.' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika. Kokios kares buvo, už ka 
karevo if Kokiuos? n»tuo*e; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo tapnosi Konstitucija 
Suvienyta .Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikosžemeje ^yvenaneziam. idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas Jam 
K vale daryti, ka* ne vale. Tari puslapio 

Preke...................................81.00
TJ-ntuose. graznose apdaruose.............. 8! 36
Istorija Chieagoa Lietuviu, ju parapijų irkn. 

Kraueziuno prova *a laikraazcziu "Lietuva“ 
buvusi balandžio menesyje,1880m. 58S puslapiu 
didžio formato, aiszkaus drnko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
“Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cbicagos S.Jurgio Uetuvisskos božoyczios. 
Popieros apdarais................................ fid.OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais
U tu lai*............ :..............   $2 50

Isfkur atsirado musu naminiai gyvuliai Įr au- 
ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 
Szernas. Chicago I1L 1901 m. Puslapiu 7X 
8a paveiksleleis........................................... SOc

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslisa- 
kas apraszymas apie yvsirius musu žemes au
gs ata.ju sudėjimą, atmainas, gyvi i r plėtojimosi 
nuo pat menkiausiu pavidalą iki didžiausiu 
ir tobuUausiu. Su 30 pavulkslelin., 129 pusla- 

Z piai
lasip MasKolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 

preasion rcsseen Lithuanle supiesze kun. V. 
Dembskla...................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieazinys Dro 
L. neblam. Is* anglie.ko iszguld* kun V. 

Dembaku...................................................15c
G-uksI ir Lietuviai nuo IS8 iki l430m. Parašte 

pagal leukiszkua istorikas Žemkalnis. I*z- 
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugvstea'’.— Yra 
tai apraszymas Liėtuvo* su Lenkija Snsivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgs su 
Aetavos kanigaikszcziais: Keistacziu. Vy- 
autu ir kitais Isz szio* knygeles skaityto

ms aiszkiai supras. ar lenku prieielyste yra 
mum* naudinga ar bleding*.............. 15<-

Lsietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko py valdais norsu. Pansze L>e 
tu vos Mylėtojau. Kn.-ga turi ZCJ puslapiu* 
ir 4 dideles matas, parodanezia* vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu pratevisl Ap'n'zo 
‘ietuvtu padėjimo dar 800 metu priesz Kris- 
Aas gimimą....;....................................5O«v

Kranu Skerdyne.Apnuzo ana balsu atsitikima 
kada 1883 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Krežiu, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius Ir už- 
peeze įjo bažnyezia. Aiszkiaasiai apraszt. 
ta visa atsitikima....'.......................... 15c

OUtypa. apysaka iaz laiko terpsaviszko* kare* 
Indijonu Amerikos................................ 25o

Huikl istorija ape Kantria Alsna.kuri per B me- 
rn* vaikszcziodsma po svieto, daugybe 
bedu ir vargu kantrel Įsakant*jo.. COo

Tikyba ar mokslas? Tyrinėji*'*' tikejimiszki 
moksliszkl ir drsugijlszksi poutlazki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..................SOc.

Vanduo ant žemes, po žeme ir vlrszuje žemes.
Ruaiszkai p-srasze Rubekin's. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. Su knygele, labai su
prantamoj Kalboj, spraszo vigas vauUens 
Crmainas ir veikmes: kaip ils peSsikeiciia 

Kara. kyla in virstu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsę, keiezissi 
•n vandens lustelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes. Isz kurio* buvo pakilę 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k .rtals uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.-darni nuo saules keiezissi in vsnoenl ir 
ui! ėja isukrs. įsirėžo ravu*. upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vei veikia tę pati 
darbų kaip ir ant vingaus žeme*...........lOo

Žmogus Nepliuszkis. . Verte isz szvediszko Ne
ri* Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiai. Bzita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikinu ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes.. . ...................................AOc

MALDAKNYGES.
NIažas Aukso Altorius.katallkiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, wakannes, prie 
spawiednes, komunijos mirzia. miszparu ir 
daugybe kita: misziu maldo* su abrozelials: 
miszparai giedami lietuvlszki ir lotiniszkl: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra S litanijos: psalmes S*. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, raiancziai. 
stacijos, karunka. keliolika szwentu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
U- wi*u lietawiszku makiaknygin. daili, ui
ta, slidi poplera; stambus, atszkus drukas 
Miera SJaz4i4 coliai. Szita knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanczios. *

35c.

No 1. Malas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 

kalimo........ . ............................................54

No H Maža* Aukso Altorius, balto* oslla- 
lioldo* apdarai, iszkilusio* kvietkos, su 
kauline kabute, auksinti krasztai...S1SO

Uoldo* apdarai, kvietkoa aat trleno no- 
bo įsiklotos sidabru ir perlu, ra dwiem 
kaulinėmis kabotomis, auksinti kroas 
tai.......................................... i....................*1200

| “Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaitii 1436 Adams 8t.
80. BO8TON. MA88.

Nikod. Gendroljis. 291 4-th 8t.

new York, n. y.
Jonas Nujokas, 323 E. 55-1 h st.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y.
I Stanislovas Rinkewicziui 73 Grand st. 
Juozas Matutu 112 Grand st.

; K. Balcziunai 262 Metropolitan avė.
8HENANDOAH. PA

į Andrius Maczis, 133 S. Main st.
MT. CARMEL. PA.

1 Petras Bieliauskai 251 8. Beech st.
SOUTH BOSTON. MAS8, 

(Vincas Kudarauckas, 72 W. 5-th St.

. WATERBURY, CONN.
JonasTareila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnai

DETROIT, M1CH,
M. Mockus,

BALT1MORE. M D.
L. Gawlli 2018 N. Washington st

PHJLADELPHIA, PA.
J. Baronai 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotai 1124 8. Fronl 8t.

no* knygele* kvvietku imzmargini-

Puako., Romanai, Noveliov,
Mythai.

Amžiaus žalas Ponsko Piloto, kurs buvo su
dilo Vieszpatiea Jszaus.......................... 5c

A n Ima Vilią, naujausia ir grasiausia pasaka.
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ,...1*e

«aku vienoje knygelėje.................................... l&c
Apie Jone TvsrdaucK* garsu burtlnyka 

Ir jo darbus sykiu su aprasiymais apie bur
tus. .... , . ttc

Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurto* lletuirial dar 
negirdėja. “ “ *60

Duonos jlesikotojel, apysaka H- Senklevi- 
ciiaus............................................................. Mc

Du pulkus aprassymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime vaiku ............................ 50r

Gvvenimas Stepo Raudnosio, pasakos 15c
Gyvenimas Genavaites (Gcaovelos). Yra 

tai labai pulki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jas daug kartu .gir
dėjo. 50c

“Lietuvos’" Metistųjanti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už t} paczią prekę kaip ir redakcijose.

“Limtuvob Ižzlzistuvk.
i

Istorija gražios Magelono* 
Istorija septynių Mokytoja

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

laikys tuzine puikiu poperiu gremžtoms 
raszitie, su puikiom kvietkom. apakai t i- 
mais ir pavinczevonem. Už 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
P. O. Bos 234 Lawrence, Mas*.

A. Ginkus.
713 Millbur.vHt , WorceMter,MaNN.

Pirmas Lietaviszkas Agentas.
Siunczia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkorte* ant visu linijų ir ge
riausiu laivu i Amerika ir isz Ameriko*. 
Iszjieezko ir perraszo dalis Lietuvoje. 
f Rodą visame dykai.

2 2 c

Daaffiat kaip 
ir 30 «ct«s Išmėgintas! 

Dr. RICHTERO 
Mfiaam awletnl žinoBU 1

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

Rbcumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,

I Strėnų Skaudsjimo Ir tl.
ir wi*okiu

Skaadejima.

tptiekorius *rb» j

F. A*. Rkiiter & Co.
215 Peari Street, 

Ne w York.

Sodrntlnlm&s plauko.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nimoplauku ant praplikusiu gaivu, teip. 
gi in trumpa laika sulaiko plauku (lin
kima ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba raszykite.
J. M. Bruntlra, Chemini,

813 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd St. 
Box 106 Sta. W. Br’klyo, New York.

D-ras A. M. Bacevicze,

I 
paveikslais ir | 
popierus gre- 
kortos Pade-

Su gražioms kvietkoms, 
meilingais apskaitymais 
matoma ir pavincziavonea 
rysime tutina popieru ir tuziną kortu su 
tavo vardu už 60c.

Lilhuanian Bros. Co.,
Box 399. Brockton, Mas*

9 ‘Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu Idaiktu galite iszsirinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
irite mu- 
u lietu- 
iszka ka- 
dioga,ku- 

» prisiun- 
tiamn ko- 
nam rin

kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre

lelpscb i m.
Buce, to Keipach, Norrlko &

Aleksandra viezia ir Šzvankus į 
a, ...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St. Chicaso, III. *
Turi puikiai inrengtas dnikoriszkas nnszinas ir pertai B 

visokius drukoriszku* darbus atlieka dailiai ir greitai, o K 
ypatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programų*, knygas rasžtininkams ir tt. J 
Mai«o, ir siunczia pinigus i« visas dalis^vieto per banka,expresa, « 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas vi»okiu intalpu ir maldaknyges. g

I_Jetuviszkas Lementona* sa ooteriais kate
kizmai* ir mistrauturu.........................15c

Mokslas apie Žemę ir kitu* svietas, ja bu,y ir 
pabaiga. Aprąazo ka* yra žeme, isz ko ji su
sideda, ąnt ko laikosi Ir kaip sukasi: ka* 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
In kitas žvaigždes; kas yra plian o*, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
*atropomi*zku abrozelio, turinti 225 pusi* 
plūs. Yr* tai vienatine knvga. isz kurio* 
Cikrži žmogus gali aps isz vieš t i..... 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose............ 91.00
Hladaugi! Lietuvos Karalius. Istoriazka* pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
rasto Julius Slovacki, lietaviszksi verte 

' Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85o 

Ffsujausi* Lietuviszka* Sapnlnykaa, surinkta* 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisskai 
Egiptiszka sapninyka.—ta 310 aiszkiu abro- 
zeliu.—su spraszymu planetų ir paslapczlu 
kokia* senove* žmones vartojo inspejimui 
ateites —Gensusel iszguldo viaokius 
sapnu*......................................f..........  .SOc
.Apdarytas .............. .J..................... 05c

Pamokslai Iszmlntie* ir Teisybe* iszgaldioeti
Galvocziu wisu smžiu. Czia yra patllpę 128 
gražiu.juokiugu ir iszmintlngu pasakaieziu 
Kas nori turėti gražia juokingu ir pamoki 
nsneziu įkaitimu tegul nusiperka sziąknln- 
gelę. o gardžiai pasijuoks žmonėse ture* ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmlntlngą atsakymą............SOc

Rankvedis gromatų raszymui. Pamokinanti 
knygelė kaip raszytl gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekėjus, ponus, kunigu*, urėdnin- 
kus, ir į patį carą. Teipgi meilingi laiszkai 
jauniksiczlų į merginas ir merginų į jaunl- 
Kaieziu* reikale susipažinimo ir spsįve
dimo. ......................................................... -lOc

No. 9. Mažas Akto Altorius. prastal*,dn>- 
tals apdarais, auksintai* kramei*, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotom!* 
blate lemi*, su kabute .. .............7Sc.

No, 8. Mokai Aukso Altoriui, moroko 
■kuro* mlnksztais apdarais, spvaleis 
kampeli, auksinti krantai, parastais 

irkvtetka............................................tl.i

Unijotu po vaidila maskoliaus 
Juokingas pasakojimas apie Hialtabulzius 

ir du kratas straipsniai iaz uk įnik y s tęs

isz lletuwiu gyvrenlmo 15c
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojau* apysakėlė. 10 
Kunigas, pulkus apraszymas isz gyvenimo 

liet a via..j..................................................... SOc
Kn A. Buba* Prozalszkl Rasztal Szioje kny

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraszyta 
kn. Burbo*, buvusio kleboną lietuvlsz- 
ko* parapijų* Plymouth. Pk , kurio* tai 
yra szltokios: ‘-Tlrmlsaklu Andrius”, 
• Siviesule", ■ Drąsybe ir užminti* žmo
gaus”, “Aplburta avis” "Tėvo paaku- 
timai žodžiai". “Naajalenki* iaz prie
vartos", “Sesuo”, tėvynės meile", 
"Burtininkas isz Cucugvano ėustrtjos”, 
"Sodžiau* elgata ’, ••We)nio iszpažinUs”, 
"Smertiaant nosies”................................80e

Keksztu Simas ukuzka apysaka. 8zl yra 
ne tik graži pasaka bet ir gers* pamoki
nimas pr>e uklnlnkyste*.........................10c

Lietuviszkos Paseko*, nedega Itetuviszkai iu> 
tologijal. Surinkta Dro J. Ba*an*wlczlau* 
Czia telpa 14 seniausiu lietu visiku mirole 
gjszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias 
Perkūnas Ir velnias. Žmogus ir velniasiApP 
raganas ir raganius; Apie Deive*. Laima ir 
Laumes; Apie Dali: Apie Giltine; Apie Skal
ną ir szaltl; Apie veju*. Apie milžinus; Apl- 
žalėsius ir smakus; Apie vllktakin* arlm 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios pas* 
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisyb*........................................ ll.SOo

Maskoliai M12 metuose arba Jurgis Mllos- 
lavskis......................... Co

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po............. . . .  ,52{c
Nuo500 iki 1000 rubliu, rublis po...524c 
V rsz 1000 rubliu, rublis po.............. 52|c

Galima siusti szimtus ar tukstanczlus 
ub iu kiek lik nori, bet siuncsiant ma
lu kaip 100 rubliu, reikia rasti tik szi- 

okias sumas:
3 rublius.
6 rubliui
9 rublius.

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

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakcija.

8839 Commerciil are. So. Chicago, III.

J. SYMANT,
71N. 7-thSL. Brooklyn, N. Y.

Lietaviszkas Saliunas.
Geriausi gėry mai, inporiuoti cigarai ir 

•Free Lunch” kasdien.

Dr. Louis Bottlik,
420 30. JI^LSTED CJUC^GO.

Tert> Bunker ir Dekoven ui.

ko tvirtoje po>laptvje. Už tai lietuviai. korte 
tiktai reikalauta daktariazkos pauelboa, tegul

ura prigimtoj* kalboje gali suszneketi Ir gaatl

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

rubli, 
rublius, 
rublius, 
rubliui 
rubli.

84 rublius, 
rublius, 
rubliu, 
rublius, 
rublius, 
rublius, 
rubliu.

71 
M
75
78 
81

87
90
93
96
99

100

VYRAI AR ŽINOTE?

Lietuviai.

Jos. Juknius,
160 W. N-th Place, Chicago, IU.

Lietnisiku Salinnas.
Užlaiko seniausias arielkai gera siu Ir 

kvepianczius cigarus. Saliunas naujai 
atidarytas ir visi tavorai nauji. Todėl vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti ir mano nauja vieta pamaty 
ti.

(30-5)

D-ras A.L. Graiczunas,
167 W. 18-th St., Chicago, III.

Gydo visokis ligas be skirtumo: vyru, | 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant Į 
augszcziaus padėto adreso,

JEI reikalauji daktaro, tai kreipkis prie Dro Bottlik, o 
persitikrinsi kad tave gydodaktaras. Jis yra baigė* dak
tarystes mokslą Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagvdys.

Jis ym specijalistas vidų-, 
riniu ir paslaptingnjn ligų.

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

Robinsonas Krutins, moraliszka ir iingedi apy
saka. ne-cvesta jaunumenei....... n..,9oc

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morallszku moks
lu ant anų paremtu. Visiem* suprastinai para- 
aze prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
k* Iširta, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų Itetuviszkai pergulde Dras J. Szliupai. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalyku*, kuriuo* 
žmonės vadina Dievo surėdymu..81. ,"»O

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. *9 OO 
Svieto pabaiga Ka* nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaito*zią knygelį lOc 
8*nu Gadynių Isznyke G y gi Sutvėrimai. Pagal 

Hutohinsoną; sutaisė Szernas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių iralnus sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Bziandien to sutvėrimu kunus 
žmones kasdami giliu* szullniu*, kanalu* ar 
imdami isz žeme* anglį*, randa giliai palai
dotu* žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 

, lūs, nesugadintu*, kunu*, užklotu* eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien isisiatytl irai 
riuo-re n. uzeJuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinu, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalaro pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
nio storio. Moksllnczlsi isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi lai žemesniu 
in augsitesne* veisle*, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo sprens- 
U, kaip seniai Ir žmogus ant mušn žemes at- 
lindo. Knyga turi 379 puslapiu stambaus 
druvo, ant grąž o* popieros ir apie 150 pa
veikslu u.vairiu senu gadynių isinykųMu eu- 
tverlrro. Preke........................... •l-O*'

Trumpa Geografija Sutaisė Neri*. Trumpai ir 
suprantamai spraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveik-leliais: mapu, žmonių, gyv-> >u ir 
medžiu. Tinkamuose geografija in pradine 
mokalaing................................................ 186c

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeuzisz- * 
ko* gluodnio* skurele* apdarais ap«* 
leis kampais, auksinta kwletk»,kryžius ir 
krasztai . ... ..................................... 11.80

klek*ieoam ant penkaitymo, nes eita ap
rieto atsitikimos trleno Medejo su srtaokials 
žwerimis po s**tlmus kresnu* s meto Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apeakymas su 
trimis abrosellais ■ . . lOn

Markus ir Aurellona*. aplsaka iss pirmu am
žių kriksiczionystes..................................»c

Mythai. Pasakos ir Legendos Žemaicilu, su
rinktos Ed. Veckenstedl o, verte J. Biliū
nas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
jaoklngiaasioe senoelsikos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir pikta dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkalokus Ir tt , in 
kurtuos senovės lietuviai tikėjo ir szla- 
dlen dar nekurie tiki. Kas viena Įsi tu 
pasakų perskaitys panorės lt visas skai
tyti. Preke.............................................. Wo

Nedorybe Rymo Cleoorians, istorija Įsa laiko
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėta* daiktas ir gero* rodo* musu mo
terėlėms „

Kad asz atidariau nauja lietuviuką 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiau*! gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. , Teiposgi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksiAinimu, ir geriauaia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę Isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakis, t 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

No B. Matas Aukšto Altorius, apdėta bal- 
e tais sloniaus kauleliais, su S medalike- 

llais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 

auksinti krasztai............................*1.1

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamistai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nMi^ailesi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu, maszineliu grdmntom* 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpo* istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoma popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
irabrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit ui 
2c. marke, o rausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adie«as.

■^r_j Joeeoh MatntU.
112 Grand st. ~ J _• ^Brooklyn, N. Y.

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris pasekmingai gydo li- 
geniui greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi ao metu 
<3 praktikos ir kiekvienam 

ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi kokia nors pa- 

slaptinga ligi kraujo už- 
~ nuiKiyjima, jeigu esi nu-

silpnejes ant viso kūno 
ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimui tai tuojaus ra- 
szyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicago* spedjalista vyriuku ligų 

blB.M. ROSS 
Rooms 1 to 7, 178 S. Clark St.
Marta Moaroe, Ckicaco, 111. goda dykai.
Ofisas atidarytas kasdien noo 0 iki 4. Panedelto. 

Be rėdos, Petayoaioa Ir Su balos vakarais nuo 7 Iki 
S:H Nedeliom nuo 10 iki t. Gadina susUsnnka-

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK1O

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

jog užlaikau agentūra azifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuncziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkoe ir europeiszkos, tikros 
natentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoe. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namui Dr. M. 8. 
Palmer, Dr. Vvilliamaon.

Dr. M. Kassakovaki. 3312 S. H.ilsted st. 
Telephone Yards:709.

Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
eaiu gydyklas. Norint gauti atsakymą 
reikia Įdėti marke uždu centu. 

Tblkfonas Yakds709.

Vienatine Lietuvisska Aptieks 
Chieagoje!

— Atkreipiame lieluvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereikalr.uja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuvihzk”. knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toma ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti IMtuvišzkoje k a'boję.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Kauno gub. Saauliu pavieto.

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

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu galima isz kiekwienoe 

aptiekos.

Puikl Dovana-
Kas prisius 25c paczto markemli ap- 

kis 12 puikių popieru ir paveikslą D. L. 
K. Keistnczio su Biruti vertes 25c. dy
kai. Už 81.00 5 tusinus ir dovana vertes 
50c. Agentu pardavėju reikalaujam. 
Adresuokite teip:

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

Rankspaudis,
(Ruber Stamp)

8u tavo vardu, pra- 
X varde ir iirgvaikiu 

' 65c. O jei nori, kad 
butu vardas, pravarde 
bu žirgvalklu ir apa- 
czioj eilute, ,,Tėvynės 
Mylėtojas”, 75c. At- 
ramento paduazkute 
25c. Tokia rankapau- 

di* priderėtu koinam lietuviui turėti dėl 
atapaudimo antgalvio ant laiazko. Rei
kalaujame visur agentu.

Lithuanian Broa. Co.,
P. O. Box 399, Brockton, Maaa.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavima. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi iszrasli savo arba 
kito laime ar nelnime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitęs Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininkai Aaz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas liet u vi sakoj kalboj dei metimo lai
mes už25c. Adresuok:

K. Intas,
Pittsburg, Pa.Box 551.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted St.

02.00

P. K. Brachas, 1614 Masonlc Temple, Chicago.
Je;gu nori pirkti ge- 

ra armonika, 1 ikrodt, 
I H) k rodei , ai kai n i ar 
deimantini žiedą, sida
briniu ar pas dahruotu 
peiliu, skaiiksztu ar ki
tokiu biL‘t rijos daik
tu, tai pirk pas mus, o 
gauti geru* daiktus ir 
ui pigiau k»ip kitur. 
Su kotim pirkiniu ka 
taliogaa 1902 m. dykai.

_______________________________ Pirk ni 8 b s omo po 
visue Aoieįikon krasz- 

I tus.
Szita dvieibne Ar- RA 
munikatik........

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at Law.

Chamber of Commerce Bldj. Room 709.
8. E. Corner LaSalle & Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3642.

Wienintelis lietuvrya advrokataa, baigęs 
moksl| jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provras kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduos e.
Kės. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Ganai 788.

Lietnviszka Portretu Dirbtuve.

J. Rodis, į P. Kliuiariczii.
ARTISTAI.

134 Oornalia 8t , Chica<o, III
Isz paprasto, fotograijos pad.ro dideli pa

veiksi. Darba a< lieka gerai ir pi lai Prisiusk 
savo fotografija ir pasakyk koki paveiksią nori: 
cziela ypata, ar tik sulyg ju- stai: krajonuoM *r 
parvo-e. Pavienio* y pasus p, |l S0. grupos 
brangiau.

Reikalaujame agentu — etaną. Iletuvlszkose se-

DR. A. G. FREEIM)M, 
(LIETUVI8ZKA8 DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nervinzkas ir 
moterių ligas in trumpa la<ka. Jo prekes 
labai pigioi 
OinsA*: 411 S. Sharp St.. BALTIMORK, MD.

krasztals.be
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