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Politiszkos žinios.
—o—

Amerika. i
Kongresas ir senatas tnri 

dabar du svarbiu klausymu: 
senatas perkratinėja klausy
mą Filipinų salų likimo, o 
kongresas klausymą apsunki
nimo atei vystės. Kongresas 
užgyre: reikalauti nuo
atkankanczių į Ameriką atei
vių mokėjimo raszyti ir skai- 
tytiibet kad tas kongreso už- 
gyrimas taptų tiesoms, reikia/ 
kad jį užtvirtintų senatas ir 
prezidentas. Kadangi sena
te teiposgi yra daug ateivių 
prieszų, tai be abejonės ir jis 
užtvirtis kongreso nusprendi
mą. prezidentas gi Roosevelt 
teipgi ne priguli prie ateiviij 
draugų, tai ant galų galo ga
lima laukti, kad bus uždraus
ta atkakti į Ameriką ne mo
kantiems raszyti nė savo pri
gimtoj kalboj. Klausymą li
kimo Filipinų salų senatas ne 
gali pabaigti, isztikro gi tame 
bus nutarta teip, kaip užsi
manys republikoniszki poli
tikieriai, kurių rankose yra 
dabar visa valdžia Suvieny
tose Valstijose; Visos prieszin- 
gos ir doriausių senatorių 
kalbos ne s vers nieko prie už- 
gyrimo, kadangi republiko
niszki senatoriai jau seniai 
nutarė? ką užgirs; ilgas per- 
kratinėjimas to klausymo y- 
ra tik nereikalingu laiko žu
dymu. Visi nusprendi
mai ijemiaai vien ant norų re- 
publikoniszkų politikierių ir 
tų, kuriem* tie politikieriai 
tarnauja, visokį gi nors tei
singiausi isz vadžiojimai ne 
ras pritarimo ir ne perkeis 
politikierių nuomonių.

' Ne gali ilgai pabaigti ir su 
nusprendimais reikaluose 
muitų tarifos terp Kubos ir 
Suvienytų Valstijų. Ir ežia, 
žinoma, ant galų galo per
svers ne teisybė, bet norai 
politikierių.

Jau iszkeliavo isz Amerikos 
prancuziszki svecziai, atkakę 
ežia ant atidengimo pamin
klo padėjusio Suvienytoms 
Valstijoms iszsiliuosuoti isz 
po Anglijos jungo prancū
ziško jenerolo Rochambeau. 
Gyventojai karsztai priėmė 
prancuziszkus sveczius, karsz- 
cziau negu atsiųstą ežia Vo
kietijos ciecoriaus' knnį- 
gaiksztį Henriką. Preziden
tas Roosevelt prie atidengi
mo paminklo laikė kalbą, ku
rioj© terp kitko .pasakė, jog 
prancūzai, liedami kraują už 
laisvę Amerikos, ne padėjo 
ne vertiems. Isztikro vienog 
apie vertumą arba ne vertu
mą tautų sprendžia ne pate
kę netikėtai į valdininkus 
bet istorija. Ji ir nuspręs 
isz darbų apie vertumą ar ne
vertumą amerikonų. Kad 
terp turinezių net per didelę 
įtekmę ant valdžių politikie- 
net per daug yra ne kam ver
tų, apie tai visi žino, tą žino 
ir prezidentas Roosevelt; to
ki menkos doros politikieriai 
labiausiai žemina visą Ame
rikos tautą, kadangi visai 
tautai reikia atsakyti už dar
bus savo valdžių, o Ameri
koj valdžios labiau tarnauja 
įfekmingiausių politikierių 
norams negu tautai. Bent 
teip yra ežia nuo paskutinės 
naminės karės iki dabar. Ki
tur atmeta iszrinktus tautos 
reprezentantus, jeigu pasiro
do, kad per -rinkimus bal
suotojams ir agitatoriams 
duoti buvo pinįgai, gėrymai 
arba nors pažadėta asabiszka 
dovana, Amerikoj gi tie tam
pa iszrinkti, kurie gali priesz 
rinkimus daugiausiai pinįgų 
iszmesti. Žinoma, kad prie 
tokio rinkimo budo gali dau

giausiai tapti iszrinktų tokių, 
kurie ant doros prisakymų 
mažiausiai paiso. Kad A- 
merikos garbė galėtų pasi
kelti, ji pirmiausiai turi pa
naikinti pirkinėjimą visokiais 
budais balsų laike rinkimų 
valdininkų. Perkant balsus, 
Amerika, vietoj liuosybės, ga
li sulaukti tokio jau despo
tizmo, koks yra Maskolijoj; 
ur sziądien jau valdanczios 
partijos stengiasi krasztą val
dyti despotiszkai, kitaip ma
nančius apšaukia kraszto 
prieszais, kokius valdžios pri
valo bausti.

Ant Filipinų salų maisztai 
artinasi prie galo. Prieszina- 
si amerikonams dar gyvento
jai salos Mindanao: kitur jau 
amerikonams pasikėlimą be
veik pasisekė suvaldyti. Ka
rė amerikonams iki sziol kasz- 
tavo 600 milijonų doliarų. 
Jeigu tiek pinįgų butų turė
ję filipiniecziai, amerikonai 
ne butų gal jų įveikę. Da
bar amerikonai nuo Filipinų 
salų grąžina dalį kareivių, 
bet visgi dar ten yra 28000. 
Senatas toliaus perkratinėja 
darbus amerikoniszkų oficie- 
rų ant Filipinų salų ir szau- 
kia už liudininkus tokius, ku
rie į padanges kelia net kan
kinimus bereikalo filipinie- 
czių. Ant galo parsitraukė 
ežia ir vieną buvusį Aguinal- 
do pagelbininką, Buencomi- 
no. Tas teiposgi iszgiria a- 
merikonus, ir pritardamas A- 
merikos politikieriams, isz- 
reiszkia nuomonę, buk filipi
niecziai ne gali būt nepri- 
gūlmlngais. Nežinia tik, ar 
jis liudyja isz persitikrinimo, 
ar už pinįgus? Yra juk dau
giau filipinieczių vadovų a- 
merikonų rankose, o terp tų 
ir Aguinaldo. Kodėl szitų 
už liudininkus ne • szaukia? 
Turbut todėl, kad jų liudy- 
jimai galėtų būt kitokį negu 
Buencomiiio.

Azija.
Pereitą sauvaitę laikrasz- 

ežiai pagarsino, buk Chinų 
randui pasisekė suvaldyti 
pasikėlimą provincijoj Czili. 
Ar isz tikro pasikėlimas toje 
provincijoj likosi suvaldytas, 
ne žinia, bet atėjo žinios, jog 
bokserai vėl atsirado vienoje 
isz svarbiausių vidurinių 
provincijų—provincijoj Szen 
- Si, kur buvo nuo svetimų 
armijų pasislėpusi ciecorienė 
ir ciecorius. Kadangi toje 
provincijoj ne daug cieco
riaus gubernatorius turi ka
reivių ir tie, koki ežia yra, 
turi netikusius ginklus, tai 
bokserai gali suvaldyti visą 
tą provinciją, kol isz kitur at
siųs daugiau kareivių su ge
resniais ginklais.

Maisztai pietinėse provin
cijose platinasi vis labiau. 
Kadangi chiniszki maisztinin- 
kai tankiai pereina rubežių ir 
įsiveržia į prigulintį pran
cūzams Tonkiną, tai Prancū
zija pareikalavo nuo Chinų 
rando, kad jis į trumpą laiką 
suvaldytų mafsztus, ki
taip Prancūzija turėsianti 
pati užsiimti jų suvaldymu, 
taigi turėsianti siųsti pran
cuziszkus kareivius į pieti
nius Chinus ir žinoma, sykį 
užėmę kokį Chinų szmotą, 
prancūzai isz jo ne pasitrauk
tų ir bent tuom tarpu, kol 
chiniecziai nesusidrutintų, tą 
krasztą sau pasilaikytų.

Matyt isz tikro Anglija ry
tinėj Azijoj mislyja ką nors 
daryti, bet ką, nežinia. ' Da
bar atplaukė į Chinų pakran
tes daugiau angliszkų ka- 
riszkų laivų. Rods su laivais 
ne viską galima atgauti, ką 
Azijoj nužudė, ypacz Masko-

lija Anglijos laivų ne labai 
bauginasi,todėl priesz ją An
glija, kol buvo viena, visur 
nusilenkė; bet kaip visur 
teip ir Azijoj su Maskolija 
isz vien eina Prancūzija; ka
dangi Prancūzija turi iszmė- 
tytas {>o visokius žemės krasz- 
tus valdybas ir jos nesu- 
drutintos prideraneziai, tai 
Prancūzijai Anglijos lai
vyne gali daug blogo pa
daryti.

Pietinė Afrika.
Pereitos nedėlios dieną lor

das Kitchener atsiuntė į Lon
doną telegramą, kuriuom 
praneszė, jog pasisekė galuti
nai susitaikyti su būrų vadę- 
vais, kurie priėmė anglijonų 
statomas iszlygas ir tokiu ba
du sandara likosi galutinai 
padaryta; po aktu sutarties 
pasiraszė lygiai būrų va
dovai, kaip Kitchener ir 
Milner. Anglijos gyvento
jus apėmė džiaugsmas, Lon 
done ir kituose Anglijos 
miestuose rengia iszkilmingus 
apvaikszcziojimus įtasibaigi- 
mo karės. Rando szalinin- 
kai garbina Kitchenerą, už
mano jam visokias dovanas, 
nors isztikro ežia Kitchenero 
nuopelnai ne teip labai di
deli, kad jis užsipenytų ant 
dovanos. Tikros priežastys 
pasidavimo būrų iki sziol ne 
žinomos, todėl ne galima kal
bėti daug apie Kitchenero 
nuopelnus; tiek žino, kad 
burus ne Kitchener įveikė, 
kadangi paskutiniuose lai
kuose jis ne jokiame dides
niame susirėmime ne sumu- 
szė būrų; būrai gi angliszkų 
valdybų ypacz laike tarybų 
smarkiau subruzdo. Net 
Londono laikraszcziai garsi
na, kad pasikėlėlių angliszkų 
valdybų būrų rankose yra 
net 53 miestai ir jų angliszki 
jenerolai neįstengia atimti 
ir atėmę laikyti. Iszlygų, ant 
kokių Kitchener padarė san
darą su būrais jis ne pada
vė savo telegrame, matomai 
jos randui pirma buvo su
teiktos. Jeigu būrai priėmė 
anglijonų pasiūlytas iszlygas 
ir priėmė Anglijos jungą, tai 
matyt, ilgiau kovos traukti ne 
galėjo. Teisingai savo laike 
Krueger pasakė, kad būrams 
reikia kariauti ne vien su tu- 
rinezia 300 milijonų gyven
tojų Anglija, bet ir su tu- 
rinezia 80 milijonų gyvento
jų Suvienytų Valstijų Sziau- 
rinės Amerikos republika, 
kuri savę vadina “Liuosy- 
bes” krasztu. Isz Amerikos 
laike karės angliszkai armijai 
atgabenta 400000 arklių; an
glijonų pusėj kariavo daug 
amerikonų priesz laisvę my- 
linezius burus. Jeigu ne a- 
merikoniszki arkliai, Anglija 
jau seniai butų turėjusi pa
sitraukti jeigu ne isz visos 
pietinės Afrikos, tai bent isz 
būrų republikų. Amerikos 
valdininkai mat užmirszo.kad 
jeigu ne pagelba svetimtau- 
ežių ir jeigu kiti butų 
teipjau szelpę Angli
ją, tai dar Suvienytoms Vals
tijoms ir dabar gal reikėtų 
neszti Anglijos jungą. Būrų 
pasiuntiniai ne kartą protes
tavo priesz daleidimą Angli
jai rengti remontų arklių 
stacijas Amerikoj
ir priesz liuosnorius siunezia- 
mus isz Amerikos į Afriką, 
bet protestų tų Amerikos 
politikieriai ne klausė. Bū
rų republikos užkariautos tik 
prie Amerikos pagelbės.

Randas jau pagarsino san
daros iszlygas; - jos rodosi 
ne pilnos;sandaros iszlygos y- 
ra sekanezios:

1. Anglija atleidžia vi

siems būrams jų nusidėjimus 
priesz Angliją; būrai gi an- 
gliszkų valdybų, dalyvavę 
karėje priesz Angliją ne bus 
bausti, bet jiems atimtos ant 
viso amžiaus balsavimo tie
sos.

2. Būrai nelaisviai sugrįi 
tuojaus į jų tėvynę, jeigu 
sutiks būti Anglijos pavaldi
niais.

3. Kareiviszka administra
cija, kaip tik bus galima,bus 
perkeista ant civiliszkos;kaip 
tik bus galima, autonomija 
bus suteikta buvusioms bū
rų republikoms. Būrams da- 
leista turėti ginklus ant ap
gynimo savo farmų.

4. Bažnytinė ir vieaza sa
vastis bus palikta,kaip buvo. 
Mokyklose, ant tėvų reikalavi
mo, bus mokinama holandisz- 
ka ir angliszka kalbos. Abi
dvi kalbos gali būt vartoja
mos suduose.

5. Anglija suteikia pinį
gus ant atstatymo visų iszde- 
gintų laike karės būrų farmų 
ir ant nusipirkimo galvijų.

6. Atlyginimo karės kasz- 
tų Anglija nuo būrų ne rei
kalauja ir ant to ne gali uždė
ti nė jokių mokesezių.

Iszlygos tos labai sunkios 
ir ant jų pasidavę būrai ne 
daug gero gali sulaukti. 
Anglijonai žada suteikti bu
vusioms būni republikoms 
autonomiją,kada tas bus ga
limu, bet tas anglijonų nuo
monėj niekada ne gal būt 
galimu. Iszlygos
vimo būrų yra beveik 
tos paezios, kokias savo laike 
atmetė Botha. Argi todėl 
reikėjo teip ilgo kraujo pra
liejimo, kad ant tų iszlygų 
dabar sutikti. Kodėl tokias 
iszlygas priėmė būrų vadovai, 
sunku suprasti.

Pietine Amerika.
Isz republikos Columbijos 

ateina vis priesztaraujanczios 
žinios apie stovį revoliucjjos. 
Randas to kraszto garsina vis 
apie pergalėjimus revoliuci- 
jonierių, privatiszkos gi isz 
ten ateinanezios žinios yra 
visai prieszingos. Kad ran
das leidžia melagystes, pasi
rodė jau Jie kartą: revoliucija 
traukiasi ežia jau nuo kelių 
metų ir randas jau ne. kartą 
siuntinėjo žinias apie galuti
ną suvaldymą revoliucijos, 
bet revoliucijonieriai kaip 
laikėsi,teip ir laikosi iki sziol 
ir nieks ne gal pisakyti, ka
tra pusė galutinai paims vir- 
szų. Panamos sausžemio 
siauruma beveik visa revo
liucijonierių rankose, vien 
miestai Colonjr Panama yra 
rando rankose. Į miestą 
Kingston, ant salos Jamaica, 
atkato isz Colon angliszkas 
garlaivys “Atrato” ir atgabe
no žinią, jog pabaigoj perei
tos sanvaitės netoli Bocos dėl 
Toro buvo smarkus muszis 
terp revoliucijonierių ir ran
do kareivių. Revoliucijo
nieriai iszvadžiojo minas po 
miestu ir pats pasitraukė; ka- 
ds rando kareiviai,nieko pik
to nejausdami, įėjo į miestą, 
minos likosi padegtos. Di
desnė dalis rando kareivių li
kosi espliozijos minų iszmes- 
tų ir užmusztų. Miestas Bo
cos dėl Toro yra dar vis re
voliucijonierių rankose.

Randas garsina, buk jo ka
riauki laivai, iszsiųsti gaudyti 
revoliucijonierių laivų, paė
mė 20 žeglinių laivų, o 30 pa
skandino. Argi revoliucijo
nieriai tiek .laivų galėjo tu
rėti? Czia turbut rando je
nerolai garsina neteisybę. 
Toliaus randas garsina, jog

nuo revoliucijonierių paver
žė miestą Pijvog.

Republikoj Venezuelėj ran
do kareiviai apvaldė vėl pa
jūrių miestus, isz kurių pasi
traukė revoliucijonieriai. Jų 
vadovas, jenerolas Matos, su 
4800 kareivių nutraukė į vi
durius provincijos, tikėdamas 
ten rasti daugiau szalininkų 
ir jais sudrutinti savo pa- 
jiegas. Prezidento Castro 
kari u menė isztraukė teipos
gi į tuos jau krasztus. Rei
kia czia todėl neužilgio lauk
ti didesnio susirėmimo revo
liucijonierių ir prezidento 
kariumenės.

Vokiszki laikraszcziai gar
sina, buk Wrzesnėj, Pozna- 
niaus prov., rengia vėl len
kai demonstracijas; vaikai 
lankanti mokyklas, tėvų pri
kalbėti, ne nori klausyti vo- 
kiszkų mokintojų. Randas 
atsiuntė czia czielą batalijo- 
ną kareivių. Ar jų nusigąs 
lenkai, nežinia.

Isz Lietom

Isz Padalinio, Kalvarijos 
pav.

Pabaigoj gruodžio mėnesio p. 
m j vahzcziauB rasztinyczię buvo 
auszaukti visi szaltysziai. Rasz- 
liniukas liepė visiems susirinku
siems szaltysziams pasiraszyt ui 
savo kaimus, jog kaimai apsiima 
mokėt po 3 rublius ant metų ui 
‘ lietuv’szkęliikrasztį”. Visi szal
tysziui nudžiugo ir jau norėjo pa- 

paSMft- siraszyt, bet kaip rasztininkvspi- 
sakė, kad laikrasztis busęs gudisz 
koma literoms spaudmtas, visi 
nuo pasiraszymo atsisakė.

Ūkininkas.

Isz Vilniaus.
Vilniaus gubernatorius Wahl 

iszsiuntinėjo prabaszcziams Vil
niaus katalikii-zkos dijecezijos pri
sakymus, vyskupo Zvieravicziaus 
padavadyjimus kaslink draudimo 
kat likų vaikams lankyti staezia 
tikiszkas cerkvines mokyklas, kai
po prie>zingus valdžios siekiams, 
laikyti už neėsanezius ir jų nepil
dyti. Ant to kapelionas. Vilniaus 
Szv. Stepono bįžnyczios a'sikė: 
kad atmainyti vyskupo prisaky
mus nė joks kunigas negali, bet 
v’en kits praszalinto vietę užėmęs 
vyskupas arba popiežius; tikėji- 
miszkuo-e dalykuose kunįgai pri 
valo klusyii ne paliepimų svie- 
tiszkų valdžių, bet prisakymų ti- 
kėjimrszkų savo perdėtinių, nors 
už tę juos baustų svietiszkos val
džios. Be abejonės szitas kunįsręs 
už dręsę bus iszgabenti s į S beri
ję, bet j s su ramia saužine gali 
pssikyti, kad jis padarė tę, kas 
priderėjo kunįgui. Mat nuvargin- 
toj, maskolių prispaustoj Lietuvoj 
yra dar geri kunįgai, stojanti už 
teisybę, dar ten ne visus apėmė 
servilizmas ir godulystė isz Ame
rikos importuota į Lietuvę; Ame
rikos kunįgai ne tik nedrysta sto
ti apgynime už lietuviszkus do- 
liarus statytų bažnyczių nuo go- 
dulystės svetimtauezių, bet pats 
dorais ir nedorais budais stengia
si 1 etų vi ų puslity tas bažnyczias 
padovanoti svetimtaueziams, baž
nyczių gi fundatorius stengiasi 
svetimtauezių ir savo vergą s pa 
daryti. Kaipgi mat augszcziaus 
doriszkai stovi bent tūli Lietuvos 
kanjgai už žmonių prakaitu nupe
nėtus amerikon:szkus.

8 b. berželio Vilniaus žemi sa
ko banko ruimuose bus per aukci- 
onę parduota 13 namų už skolas 
bankui. Namai tie yra mieste 
Dinaburge, Vitebsko gub.
^Vilniuje bus įsileistas apt'eko- 

riazkas žodynas visokiose Mosko 
lijoj vartojamose kalbose: 
didžiųjų maskolių, baltru- 
siszkoj, rusiniszkoj, vokiszkoj, 
lenkiszkoj, žydiszkoj, totoriszkoj, 
armeniszkoj, gruziniszkoj, lietu
vi sz k oj, latviszkoj, eitoniszkoj, 
mongoliszkoj, mordvin’szboj, 
votiakiazkoj, baszekyritzkoj, kai 
mukiszkoj, zerianiszkoj,. czuva-

apsirgol, Polgaliszkiuose 3, Tra
kuose 2; Szventėnų pav., kaime 
Plaut'szkmose 1, So rok ai nė j 1. 
Pilvinėms sziltinėms apdrgo: Asz- 
mėnų pav., kaime Galimazinoj 
33; Vileikos pav., kaime Otsub- 
kuose 7, numirė 1, kaime Gniez- 
dilove apsirgo 8, num rė 1; Dia
nos pav., kaime Zikruszczine ap
sirgo 14, numirė 2; Szventėnų 
pav., kaime Prutakiszkiuose ap
sirgo 1; Vilniaus pav., kaime Ne- 
verszikuose apsirgo 4, numirė 1; 
kaime Oitrovcuose apsirgo 2, nu
mirė 2; kaime Kovaliuose apsirgo 
1, kaime Gasparaniszkiuose 4. 
Szlakuotoms sziltinėms,Szventėnų 
pav., kaime Prusakiszkiuose ap
sirgo 2, kaime Naujuose Szventė- 
nėliuose 7.

Kankintlnis.
Keli metai atgal po Gandžiais, 

Kauno gubernijoj, maskoliszki 
žandarai suėmė Damininkę Bu 
binę. Mst Bubinas buvo sykį 
paimtas žandarų, bet jam pasise
kė isztruJti; per porę metų jį 
gaudė žandarai, bet ne galėjo 
pagauti; ant galo likosi lazduotas 
Garždiių žydų, vadiiojanczių 
iszeivius per rubežių. Mat žydai 
iszgirdo, kad Bubinas važiuos isz 
Prūsų į Maskoliję, praneszė apie 
tai žandarams (turbut ne dykai). 
Žandarai dažinoję ties kokią vie
ta Bubinas turi važiuot per rūbe 
žiu, pasislėpė terp parubežinių 
sargų, o kaip Bubinas buvo ant 
tos vietos, kur’buvo žandarai, tai 
Bubino vežikas, lietuvis, bet ma
tyt su kunu ir dvasia parsidavęs 
žydams ir žandarams už czierkę 
degtinės, tuoj davė žandarams 
žeklę, kad t ii yra Bubinas. Bu
binas likosi apsiaustas isz visų 
pusių žandarų, negalėjo pabėgti 
Ir likosi paimtas; kur jį padėjo, 
nėra apie tai nė jokios žinios, 
kaip į vandenį įmetė, nė jo pati 
negalėjo surasti. Sykį kas pa
ežiai praneszė, kad jos vyras yra 
Telszių kęlėjime; ji nuvažiavo į 
Telszius, bet czia jai pasakė, kad 
vyras yra Sziauliuoie; kada nu
važiavo į Sziaulius, pasakė, kad 
Kaune; nuvažiavo į Kaunę, czia 
pasakė, kad Peterburge..Pati, ne
suradusi vyro, sugrįžo namon. 
Jos vyras be abejonės turi būt už
darytas kokioj nors Peterburgo 
tvirtynėj, bet apie jį nieko ne 
girdėt. Dabar žandarai gaudo

sziszkoj, czeremisiszkpj. Žody
ne bus netik vardai visokiose 
kalbose vaistų,medegų, isz kokių 
jie darosi, bet teiposgi vsrd ii vi
sokių augmenų ir vardai svarstlių 
ir pinįgų. Prie apdirbimo to žo
dyno darbuojasi 20 aptiekorių vi
sokiose Mtskolijos dalyse (jeigu 
darbuosis tik aptiekoriai,' kokių 
antai lietuviszkai bevo.k nėra ge
rai mokanezių raszyti, tai ne ga
lima nuo jų sutverto žodyno daug 
naudos laukti). Knįga ta bus isz 
dviejų dalių; abidvi dalys kasz- 
tuos 4 rubl. 50 kap.

Ant geležinkelio stacijos, paša- 
žierinis trūkis, atbėgęs isz Liepo 
jaus, įsibėgę) smarkiai, negalėjo 
prie stacijos sustoti, bet nuplesz 
kėjo toliau ir užbėgo ant renkan- 
czio vagonus ta v ori n o trūkio. 
Kelis vagonus tavorinio trūkio 
sudaužė.

Nuo 19 d. pi ulės mėnesio, prie 
neseniai parengtos Vilniuje žem
dirbystės mokyklos iki 14 rugsė
jo trank-is lekcijos isz sodaunin- 
kystės ir daržininkystės. Ant tų 
kursų bus atsiųsti pasimokyti so- 
dauninkyatės ir daržininkystės mo 
kiutojai liaudinių mokyklų Vii 
niaus moks'inio apskriezio.

Nuo pradžios berže'io mėnesio 
ant upės Nėrio pradės bėgioti kas 
dienę garlaiviai terp Vilniaus, 
Verkų ir Kalvarijos.

Tarnaujanti pas kokį ten Ku- 
banę lietuviszka mergina Kriau- 
cziuniutė bandė nusinuodinti su 
pagelba karbohnės rugszties. At
gaivinti daktaro, ji papasakojo, 
kad nusižudyti norėjo dėl žiauru
mo savo ponų, pis kuriuos tarna
vo, kurie elgėsi su jabiauriau ne 
gu su savo szunims. Argi iszti
kro nėra jau Lietuvoj ginklo ant 
pamokinimo ponų teisingiau elg 
tiesi su tarnais, kurių ponpalai
kiai ne laiko tankiai ui žmonis.

Vilniaus gubernatorius, per isz- 
lipintus atsiliepimus, uždraudė 
žmonėms rink tie si į krūvas ant 
ulyczių. . Už peržengimę savo 
padavadyjimo žada uždėti kuo 
sunkiausias adminjetratyviszkas 
bausmes ir prie vaikymo susirin
kusių griebtiesi kuo asztriausio 
budo.

Vilniuje rengia elektriszkus’ži- 
burius. Prekė pnvatiszkoms y- 
p įtoms.rerkalaujanczioms žibur o, 
gani pigi: už vieoę Įtampę ki
binimui per 100 valandų reikės 
mokėti tik po 1 rubl. 50 kap., tai 
už vAsndę iszpuola tik 1 35 kap.

Vilniaus miesto rodą perkra
tinėja klausymę parengimo mies
te 4 kliasų vieszos prekystos mo
kyklos.

Pradžioj berželio mėnesio, rui
muose Vilniaus dalies bajoriszko 
banko,už skolas minėtam bankui, 
bus per aukcijonę parduoti 8 dva
rai Vilniaus gubern:joj; dvarai 
tie priguli maskoliams, kadangi 
dvarpon:a’ns katalikams bajorisz 
kas bankas ne duoda paskolų. Vi- 
ai parduodami dvarai drauge turi 
9000 desiatinų žemės.

13 d. balandžio Vilniuje apvaik- 
szcziojo azimtmetines sukaktuves 
uždėjimo I vyriszkoa gimnazijos.

Javų prekės Vilniuje pereitę 
sanvaitę'buvo aekanczioa: už pu- 
dę kvieczių mokėjo po 1 rubl. 
2 kap., rugių 78 kap., avižų 93 
kap., žirnių 98 kap., kvietinių 
klyn ų 62-72 kap.

Isz Vilniaus gub.
Daugely} vietų Vilniaus guber

nijoj stato naujas bažnyczias. Baž- 
nyczię Kubiluose. Szventenų 
pav. baigia jau statyti; pradėta 
statyti uauję bažnyczię ir Tvėrė 
cze. Al ko v i ežiuose, Vilniaus pav., 
jau Užmūrytos sienos naujos kata- 
likiszkos bažnycziis. Ridoszko 
vienose, vietoj sudegusios bažny- 
czios, pastatė nauję murinę.

Per aanvaitę nuo 14—22 d. ba
landžio Vilniaus gubernijoj lim- 
panezioms ligoms apsirgo žmonių: 
Vilniuje: szlakuotoms sziltinėmz, 
1, pilvinėms 9, tymais 10, rože 1, 
krapu 1. Paviecziuoee apsirgimų 
buvo: rauplėms: miestelyj Krė
vė apsirgo 1, Viszneve 3, numirė 
1; Lydos pav., kaime Racziuose 
apsirgo 2, numirė 1, Tolokuose 

netoli Bubino gyvenusį Duseik- 
niuose (Telszių p iv. > Feliksą Pe- 
traviczių.ui suėmimę žada^dovanę 
300 rublių. Mat Petravicze at
sėdėjo už lietuviszkas knygas 4 
mėnesius, iszėjo į Rygę ant dvie
jų metų,Kaip jam buvo prisakytu 
ir isz ten prapuolė j^dabar gudai 
meta nužiurėjimus, buk Petra
vicze gyvena Lietuvoj ir yra vie
nu isz arsziausių gabentojų per 
rubežių į Lietuvę lietuviszkų 
knygų.

Koksai neszikas buvo sugautas 
ant rubežiaus su knygoms ir ko
kiais ten a t sisza ūki m ai s; pasakė jis 
ant tir'nėjimo žandarams, jog tie 
pikai priguli Babinui; 1900 m. 
23 gruodžio kaip buvo krata pas 
Pranciszkų Milaszauckę K u rsz le
nuose (Kauno gub.), atrasta 21 
e k z. y va irios įtalpos lietuviszkų 
knygų ir 1 ekz. 1900 m.“Tėvynės 
Sargo". Tai Miloszauskii pasakė, 
jog taa visas knygas pirkę) nuo 
Bubino. Pas Bubina laike kratų 
nieko ne rado, prieszingo mas 
koltams, bet maskoliams matyt 
buvo gana vienų kalbų pražudy
mui žmogaus.

Kurpis.

Visokios žinios isz tėvy
nės.

Buvusiam Rovelyj gimnazijos 
mokintojui, lietuviui Jablonskiui, 
apie kurio papuolimę į žandarų 
rankas ir nustojimę vietos buvo 
jau ‘Lietuvoj’’ minėla,Peterburgo 
Mokslo Akademija paskyrė ant 
mėnesio paszelpoa po 200 rubl. 
(czia turbut bus klaida. Aka
demija ne szelpia neužkenezia- 
mų valdžios ir paprastai didelių 
paszelpų ne dueda; po 200 ant 
mėnesio turi tik valdžių užtvir
tinti akademijos sanariai. Rd). 
Jis bus po policijos užfiura per 
2 metu ir gali gyventi Lietuvoj 
arba kitur, kur jam patinka.

s——""y 
Gal turint Jablonskiui daugiau 
liuoso laiko, iszleidimas brolių 
Juszkevyczų Lietuviazko Žody
no eis dabar spareziau.

Vyskupas^ Kujavų - Kaliszo 
dijecezijos, lietuvys Beresnevi- 
cze,kaipo per daug pasenęs pasi
traukė nuo vietos. Jam,ant pa
liepimo caro, palikta po 5000 al
gos iki pabaigai jo gyvenimo.

Mosėdžio valszcziuje apsireisz- 
zė ne paprasta liga .-žmogus puo
la ant žemės,įpuola į let irgę,o at
akavęs,nu-to ja žado/nors vaiksz- 
czioja ir valgo. Toki ateitikimai 
Nevoczių sodžiuje buvo su ūki
ninkais: Andriejaucku, Mikulcziu 
ir Raudžiu. G.

Isz Prūsų Lietuvos.
Lankupiuose, Klaipėdos pav., 

sudegė darbininkų namai ir tvar
tai ūkininko Martynaiczio. Ugnį 
užkrėtė vaikai, mėtydami į sziau- 
dus deganezius briežiukus.

Kaime Szudlėdimuose, Ragai
nės pav., sudegė kluonas ir tvar 
tai Sieberto ir namai lietuvninko 
ūkininko Dvylio. Prie to sudegė 
ir 25 avys Sieberto.

Kaime L:udikiuose, netoli Ra
gainės, szulinyj rado kunę jo ber
no lietuvio Preikszaiczio. Ant kū
no buvo gilios žaizdos; todėl ga
lima manyti, kad Prtikszaitis li
kosi užmusztas ir tik ant paslėpi
mo savo darbo, žmogžudžiai kunę 
įmetė į szulinį.

Pradėjo dirbdinti trumpę gele- 
ležinkelio liniję nuo Naujos Brita- 
tanijos per Naujęję, Sellenburgę į 
Kaukiemius. Ant penkių kylo- 
metrų kelio jau ir szėnys nuties
tos.

8 d. gegužio, ant geležinkelio 
stacijos Kybartuose, maskoliszkoj 
pusėj, suaresztavo atkeliavusį isz 
Prisų jauuę vaikinę, pas kurį ra
do daug maskoliszkų nihilistiszkų 
rasztų. Suaresztuotę sekaneziu 
trukiu iszgabeno į Kaunę, kur jis 
likosi palaipintas vieliniame kalė
jime.

Kaime Heinrichsdorfe, kada 
nuo darbo parėjo 60 metų ligūstas 
ūkininkas Jurkevicze, jo paties 
duktė apliejo jį tyczia, iaz neapy
kantos, verdaneziu vandeniu, o 
paskui, pagriebusi kūčių, baisiai 
pradėjo muszlt, ir kada tęvas pn- 
musztas puolė ant žemės, netiku
si duktė pribaigė su akmeniu. 
Tėvo užmuszėja sėdi jau kalėjime.

Stalupienuose įgriuvo grindys 
laboratorijos czianyktzczios aptie- 
kos ir užbėrė du daifoininku do- 
daneziu dūdas kelnorėj; vienas 
isz jų.Klever isz Leviszkiemių, li
kosi užmusztas.

Tilžėj likosi suaresztuotas mas- 
koliszkas lietuvis, bernas Butkus, 
tarnavęs Tauceliuose. Jį nužiūri, 
kad jis užmuszė Smalininkų pre- 
kėjo paezię Simonienę.

Lenkai Vokietijoje ir Lie
tuvoje.

Visi žino, kaip len
kai Vokietijos vieszpatystėj ka
riauja su germamzatoriais sa
vo tautos Poznaniaus kunįgaiksz- 
tystėje, Silezijoj ir kitur, kur tik 
jie gyvena, ir kaip gina savo tie
sas (kurių turi daug daugiaus, 
negu lietuviai Maskolijoj). Kuo
met kiekvienas numeris kiekvie
no lenkiazko laikraszczio talpina 
korespondencijas*^ karės lauko*. 
Gina savo tiesas ne tik savo krasz- 
te, bet ir grynoj Vokietijoj. Len- 
k isz kas dvasiszkas organas**Dzwo- 
nek Częstochow8ki” patalpino 
etrapsnelį p.a. “Wieee katolic 
kie", kuriame terp kitko raezo, 
kad Vestfalijos mestelyj Meken- 
dorfe, lenkai atėję ant uždarbių 
skaitliuje 400 (!),padarė susirin
ki mę ir nutarė paduoti praszymę 
vyskupui, kad turėtų kas nedėlię 
lenkiszkus pamokslus, ir galėtų 
giedoti bažnyczioje lenkiszkai. 
Mat kaip rūpinasi: patys praszo 
to, kj lietuviams L:etuvoje nė 
užsiminti neduoda. Vilniuje, 
Lietuvos sostapilėje, kur lietuvių 
yraAne 400,bet keli tukbtancz'ai ir 
tai ne atėjusių ant uždarbių, bet 
kur isz visų pakampių placzios 
Lietuvos desėtkai tukatanezių ant 
dievmaldystų sueina lietuvių, 
vyskupas per ilgę laikę ne dalei- 
do nė vienoj bažnyczioj nė pamok
slų, nė giesmių lietuviszkoj 
kalboj. Lietuvis katalikas 
tokiu budu jaucziasi Vilžiuje lyg 
atstumtas nuo Dievo ir bažnyežios. 
O kas darosi daugelyj parapijų 
Vilniaus vyskupystėje I Tok^ mat 
lenkų teisingumas-

L. Gerulis.



Isz Amerikos.
Indjjonu maisztai.

Tuckson, Arizona. Aplinkinė
se šito miestelio, gyvenanti ant 
jiems paskirtų rezervacijų indijo- 
nai Vaqui giminės, matomai kuom 
nors baltveidiių kolionistų įleisti, 
pakėlė m a isz tas. La Carmene 
pulkas indijonų atpuolė ant plian- 
tacijos, užmu&zė jos administrato
rių ir jo tarnę ir visus turinezius 
kokię nors vertę daigtus iszplė- 
szė. Kitas indijonų pulkus atpuo
lė ant plantacijos Jono Maytore- 
na, ję iszdegino; žmonėms vienog 
pasisekė pabėgti.

[Raupuotas išsigydė.
St Louis, Mo. Pereituose me 

tuose uitiko ežia chinietį Dong 
Gong raupų apimtę. Kadangi 
liga ta yra limpanti ir daktarai 
jos ne moka iszgydyti, t ii sergan
tį chinietį perkėlė į tuszczius na
mus ir uždraudė iš jų išeiti. Da
bar daktarai persitikrino, kad mi
nėtas chinietis nuo raupų su visu 
iszgijo. Jis tepė savo kunę su 
chaulmoogra aliejum, kuris ir isz 
naikino raupus. Aliejus tas isz- 
trauktas isz v.eno indiszko aug
mens.

Ateiviai ue gaus svaiginanezių 
gėrynių.

Washington, D. C- Pereitu 
sanvaitę kongresas uigyrė, idant 
visose atevių stacijose bu'ų ui 
drausta pardavinėti alų ir kitokius 
svaiginaneztus gėrymus. Tame, 
rodosi, nieko blogo nėra. Apatt 
to likosi nutaita pakelti klasymę 
uždraudimo pas davinėti svai- 
ginrnezius gėrymus ir kongreso 
bufete. Negalėdami ant vietos 
nuraminti troszkulio, kongreso 
pasiuntiniai eis kitur ir per tai 
ant kongreso sesijų tautos iszrink 
tų krašto reik ilų apginėjų bus 
maliau, b algrs jiems vis reiks 
mokėti.

i
Juodveidis kunigas

Baltimore, Md. Czianyksz- 
ežioj katedros bažnyezioj kardino
las Gibbons įšventino į aunįgus 
negrę Harry Duoney. Juodveidis 
kunįgas baigė mokslus Szveuto 
Juozaro seminarijoj.

Nugriuvo platforma.
Niw York. Laike ulyczihės 

parodos, ant Fifth avė. nu 
griuvo medinė pliatforma,ant ku 
riosbuvo apie 200 Įmonių ir jie 
nupuolė nuo 20 pėdų augszczio 
ant ulyczios. Vienas laikraszczio 
reporteris prie to likosi užmuš
tas, sužeistų gi yra apie 100 žmo 
nių, terp kurių yra ir mirtinai 
sužeisti.

Sniegas ir ledai
Cumberland, Md. Allegheny 

kalnuose pereitos sanvaitės sere 
doj siautė sniego dargana, o pas
kui puolė ledai, kurie mie*-te Cum
berland išdaužė tukstanezius 
langų. Sniegas ir ledai užkenkė 
laukams, o soduose isznaikino už
simezgusius vaisius.

Svaiginanti gėrymai Amerikoj.
Perėtuose metuose Amerikoj 

Įmonės iszgėrė: degtinės už 
500000000 doliarų, alaus Ameri
koj iszdirbto ui $475000000, a- 
merikoniszko vyno ui $60000000 
ir už $20000000 isz svetur atga
bentų svaiginanezių gėrymų, taigi 
isz viso ui $1.055000000; pridė 
jus prie to dar pelnę gėrymų par- 
vinėtojų, kurie pasiekia 1000000 
000 dol., ' iszpuola, kad besigi
nanti savo blaivumu amerikonai 
ant svaiginanezių gėrymų iszlei- 
diia su viražam 2000000000 dol. 
ant metų. Ant 5 mil jonų szei 
mynų iszpuola po 400 dol. ant 
metų. Taigi baisi naszta ant 
sprando gerianezių uždėtu. Jei
gu tuos pinįgus apversti ant vi 
suomenės labo, kiek tai gero būt 
galima padaryti, kiek svarbių 
darbų nuveikti!

Tvanai.
Fountain, Col. Szitose ap 

linkinėse užgimė dideli tvanai. 
Visos miestelio ulyczios vandens 
apsemtos ant dviejų pėdų giliai. 
Vanduo užliejo kelnores ir nune 
szė daug lengvesnių triobų.Gyve
nanti ant liuko szėtrose geležin
kelio darbininkai tik su dideliu 
vargu iszs:gelbėjo. Geležinkelių 
linijos likosi vandens pragrauž
tos ant didelių plotų. Neto 
Ii Būtie prigėrė 500 galvijų.

Fort Worth, Tex. Smarkus 
lytus Panhandle distrikte, pau
piuose Red upės,pagimdė didelius 
tvanus. Tvanai iezardė Fort 
Worth & Dainer City ir Colo 
rado & Southern geležin
kelius. Dabar trukiai isz Denver 
visai neina į Texas. Tvanai ant 
didelių plotų isznaikino laukų 
vaisius. Su lytum puolė ledai, 
b -vo ir smarkios vėtros, kurios 

teiposgi ne mažai blėdies pridir 
bo. Visos aplinkinės Childres, 
Tex. teiposgi vandens apsemtos.

Gaisrai.
New York. Siautė ežia dilelis 

gaisras, kur s isznaikino daug me
dinių namų, daugi tusiai hotelių 
ant Seade avė. Prie to sudegė sa
vininkas vieno hotelio Kasten ir 
viena moteriszkė, o keturios y pa
los tapo sunkiai suleistos. Blėdį 
ugnies padaryty skaito antl5Q000 
dol.

Manistique, Md. Sudegė ežia 
dirbtuvės White Marble LimeCo. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
150000 dol.

Batle Creek, Mich. Sudegė 
ežia kalvystos dalis dirbtuvėse 
Nichols Shepard & Tyroshes 
Co. Blėdį gaisro padaryty skaito 
ant $150000.

Manmouth, III. Sudegė ežia 
d rbtuvės Weir Pottery Co. Blė
dį ugnies padaryty skaito ant 
100000 dol. Užasekuruota gi vis 
kas buvo vos ant 20000 dol.

Explioz|Jofl.
Manchester, Va. Netoli nuo 

ežia, ant geležinkelio trūkio bė- 
ganczio į Rocky Mont. N. C. ex- 
pliodavo garinis katilas. Explto- 
zijos vienas geležinkelio tarma li
kosi ulmusztas,o penki miltinai 
suleisti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Poughkeepsie, N. Y. Aut prie- 

miesezio Highland aus'muszė ta- 
vorinis trūkis su pilnu Įmonių 
aztritkariu. Prie to 12 karo paša- 
lierių tapo sunkiai suleistų.

Isz darbo lauko.
•I Detroit, Mich. Sztraikuo- 

janezios darbininkės ezianykszczių 
cigarų dirbtuvių sutvėrė unijy.

T Augusta, Ga Sztraikas au
dėjų dirbtuvėse King Cotton 
Mills užgimė isz naujo.

*| Washington, D. G Pasibai
gė ežia sztraikai dorolkanų, 
kurie traukėsi per septyues san 
va i tęs.

Baltimore, Md. Pasibaigė 
ežiasztraikas medžių apdirbėjų; 
sztraikas traukiasi per tris sanvai
tos.

St Louis, Mo. Gi ceriai A- 
mer can Steel Foundry Co. p įkė
lė sztraikę ir per tai dirbtuves rei
kėjo uždaryti.

H Economy, Pa. American 
Bridge Co. pastatys czii naujas 
dirbtuves, bet užtai esanezias 
dirbtuves Pittsburge, Mc Kees 
Ročka ket na uždaryti.

H YoungsTown, Oh. Dirbtuvė
se Mahoning ir Shenango klonies 
Republic Iron and Steel Co. už
gimė sztraikai, kuriuose dalyvau
ja 3000 darbininkų.

N San Francisco, Cal. Darbi- 
n nkai kat lų dalyj varstotuose 
Santa Fe geležinkelio pakėlė 
sztraiky, kadangi matkompaniji 
be priežasties praszalino vieny 
darbininkę. •

Wilkesbarre, Pa. ‘Msszi- 
niztai, peczkuriai ir daibininkai 
d rbanti prie pompų kietų anglių 
kastynėse Pennsylvanioj pristojo 
teiposgi prie kalnakasių sztraiko.

\Vallston, N. Y. O gani- 
zuoti darbininkai Union Bog & 
Paper Co. pakėlė sztraikę ant 
iszkovojimo algų po $1.50 už 10 
darbo valandų: dabar jie gauna 
tik $1.25.

VVillke-barre, Pa. Kauty
nių darbininkai dirbanti prie 
pompų sutinka visi pristoti prie 
sztraiko, jeigu tik gaus paliepimę 
nuo kalnakasių organizac jos vir- 
szininko.

N Fargo, N. D. Sztraikai dar
bininkų dirbanezių prie triobų 
statymo pasibaigė. Kontrakto- 
riai sutiko mokėti po tek po kiek 
darbininkai reikblauja, bet atsisa
kė pripažinti unijy.

N Chicago, III- Savininkai 
czianykszczių piovinyczių aut pa
slėpto s sirnkimo perkratinėjo 
reikalavimus sztraikuojanczių ve
žėjų ir rodosi, nusilenkus abiem 
pusėm, sztraikai neužilgio pasi
baigs.

Philadelphia, Pa. 500 czia- 
nykszczių audėjų pakėlė sztraiky 
ant iszkovojimo geresnių algų. 
Darbininkai sako, kad algos jų 
per paskutinius 12 metų likosi 
sumažintos ne toli ant pusės to, 
ky pirma gaudavo.

N Chicago, III. Sztraikas 
tarnaujanezių ant czianykszczių 
sztrilkarių pasibaigė. Kompani
jos pripaž'no tarnaujanezių uni
jy ir sutiko priimti atgal prasza- 
lintus nuo vietų unijos organiza

iszpažintp, kadangi lietuviai ne 
norėjo artintieai prie sivo brolių 
skerdėjo. Prie progta apteikė 
jis mus naudingais, pagal sivo su 
pratimy, pamokinimais: liepė ne 
skai+yti ‘•Lietuvos” ir V.enybėa”, 
kadangi, girdi szitiedu laikrasz 
ežiai griauja brmgų mums kata- 
likiszky likėj my (matyt saitas 
mokintojas liek iszm ino ap e grio- 
vimy tikėjimo, ky ožys apie akso
mo 8zvelnumy.“Lietuva” ir ‘'Vie 
nybė” tikėjimu neužsiima, todėl 
jo nė griauti nė drutinti ne gali. 
Jeigu griauja tikėjimy, tai t y du 
ro t e, kurie per savo godiimy 
rengia skerdynes D^evo namuose. 
Rd.). Tolinus liepė mums ne geis 
ti milijonų, kadangi, girdi,turtai 
laimės nė duoda. Kad jie neduoda 
laimės, mes tam tikime, bet no
rėtume matyt ir musų mokinto- 
tojus einanezius tokiais jau kelia's, 
kokiais eiti mums liepia. Tuom 
tarpu ne matome gerų paveikslų 
isz pusės musų doros mokintojų 
todėl doriazkai teip žemai ir sto
vime. Mi s kunigėlis mokina ne 
ge:sti milijonų, n Philadelphioj 
dėl bįžnyczios už lietuvių pinį
gus pa-tatyt is ir 5000 dol. euan 
ežių parapijos kasoje, kunįgo pa-. 
sžjiukti policijsntai bažnyezioj
žmonėms su kuriais galvas skaldė. 
Kaip gi žmonės, matydami tokį 
prieszingy savo paežių pamokini
mams pasielgimy mu-ųtulų kuni
gėlių, gili tikėti jų pamokini-. 
mama? Toks prieszingt 8-kelhia- 
miems pamokinimams pasielgimas 
labiausiai griauji szventy tikėji
mu, o ue rasztai “Lietuvos” arba 
“Vienybės”. Jsze'naut kunįgui, 
tūli ežia sėdinti kil niai pradėjo 
szukauti: KUngjnberg, Klingen- 
berg! szsliukitės nuo jo!

Potlbvilietis.

Isz PhlIndeiphljos, Pa.
Provos už b tžnycziy dar vis ne

buvo. Kada pernai 26 d. spalinio 
prova buvo iuzuzaukta, t ii musų 
kunigėlis ir anhivyskupas, isz to 
pasinaudoję, norėjo parapijonų ir 
12 czianykszczių draugysezių akis 
apmon^ti, s'engėsi visiems įkalbė
ti, kad sūdąs iszdavė nusprendi- 
my ant parapiji s nenaudos; teip 
gar.-ino ir angbszkuose laikr.isz- 
cziuose; teip melavo ir „Tėvynėj” 
musų Kaulakio'draugai; garsino, 
jog liažnyczia likosi atidaryta. 
Draugyrczių d >kgatai, arba pro 
vos komtetas vienog, su visuome
nės pritarimu,nutarė nepasiduoti, 
|>et varyti provy iki galui, per
kelti jy į augsztesuį sudy. Prova 
likosi peikelta į augszcziausiy su
dy, bet kad po nusprendimu že 
mesniojo sūdo nebuvo pasiraszęs 
sudž'a, tai augszcziausias sūdąs 
provy sugryiino žemeMiiamj.m. 
Taigi prova ne tik nepasibaigė, 
bet dalykai stovi teip, kaip jie 8to 
vėjo pernai; iki sausio mėnesio 
vienog prova turi būt perkratyta 
ir bus galutiu. i nuspręsta, kam tu
ri pr gulėt b .iitycziu.

Prova už musztynes bažnyezioj 
buvo*szaukti kelis kartus: pitmy 
kar y ty provy atidėjo parapija, 
ko! nepa>ibaigs prova už bažny- 
czios savustį. I-z to atiįėjimo pro
vos labai džiaugėsi musų iszga 
mos ir Kaulakis 8u Kaminsku. 
Pradėjo giniesi ir gazdinti, žadė
jo savo prieszis pamijcyti. Per 
anksti vienog džiaugėsi, ues gal 
dar džiaugsmas peisinei:ti į verks- 
my. 15 d. gegužio prova vėl buvo 
sziukta. Pu apijon ii buvo gatavi, 
į sudy atėto apie 200 lietuvių už 
liu iininkus parapijos. Pamatę ty 
Kaul kini J, persigando; piadėjo 
melsti, kad prie provos neprileis
tų; mat pradėjo jų pakinkiai dre
bėti. Provy jau kelis kartus szau 
kė, bet pesztukus apėmė baimė, 
jie į sudy nestoja, iszrasdami viso
kias priežastis. Aut galo paraszė 
advokatui laiszty, kad uori taiky
tieji. Tegul, gird', parapija alsisa 
kys uuo'provis už hažnycziy, tai 
Kaulakin ai atmetę provy už musz 
tynęs. Mat koki kytruoKai! Siun
tinėjo paskui visokius agentus pas 
parapijonus perkalbėti juos ir pa- 
tiaukti į kuniginę pu-ę. Darbas 
vienog ir kasztai nuėjo ant vėjo, 
kadangi parapija nemislyja kam 
nors dovanoti už j' 8 pinįgus pa 
statytę bažnyczty ir ueduos joje 
jeib szgamoms gaspadorauti. 
Žmonelės, pamalę sude garsius 
lietuvių skerdėjus, szaukė juos vi
sokiais negražiais vardais, thila- 
delph eezia', kada Kaminskas, ei
damas į kunįgus, neturėjo ky val
gyti, aukavo jam po 1 dol., o jis, 
pastoję'* kunįgu, užtai atlygino 
policijantų kuria s. Teip mat tūli 
kunįgai už gėry savo geradėj ms 
atmoka.

Aleks. Joris.

Isz Baltimores, Md.
5 d. gegužio czunyksztė Lie 

tuvių 'teatraliszka Dr tė atloszė 
tragedi.ę p. a. Keistutis. Aut 
teatru sus riuko pusėtina? būrelis

torius. Tarnaujanti t-ioni pasi- 
ganėdino ir pasižadėjo sztraiko 
ne kelti.

5 Culumbus, Oh. Pakėlė 
sztraiky 300 darbininkų Colutn 
bus Iron & Steel Co. dirbtuvių 
ir per t ii dirbtuves ataėje uždary
ti. Darbininkai reikaulaja uždar
bio po $1.75; dabar gi jie gauna 
po 1.50.

Buffalo, N. Y. Piigulin 
ežiose Hannai Buffalo Furnace 
Co. dirbtuvėse pagarsino,jog nuo 
1 d. berželio pakelia ant 10% vi
sų darbininkų algas. Ant tiek 
jau pakelia algas ir darbininkų 
Hannos dirbtuvių Pitt-burge.

Milwaukee VVis. Czianyk- 
szdziai malūnininkai pradėjo ta 
rybas su malūnų savininkais ir 
yra vilt 8, kad tarybos prives prie 
užbaigimo sztraiko. Darbinin
kai reikaliuja 10 darbo v landų 
prie to užmokesnio, kokį turėjo 
dirbdami 11 valandų.

Jer-ey City, N. J. Dėl sto
kos anglių tūluose mažesniuose 
miestuose sustojo darbai dirbtu
vėse. Mieste Suffolk, dėl stokos 
anglių, atsėjo uždaryti paj'egos 
stacijy elekttiszkų žiburių ir per 
tai 200 darbininkų at indo be 
darbo. Vis yra tai pasekmės an
gle kasių sztraiko.

Chicago, III. Rodosi,k d 
sztraikai užgims Chicagos piovi- 
nyczio-e, kad ingi visi darbinin
kai pritaria sztraikuojantiems 
mėsos iszvažiotojams. Jeigu už 
gims sztraikai, mėsos prekės dar 
1 ibiau pasikels, nors ir dabar 
varguoliams prekės tos par di
delės.

1 Milwaukee, Wis Czianyk- 
szcz’ai alaus leidėjai suteikė dar
bininkų org niziciju naujus kon
traktus aįit pasin szymo. Alaus 
leidėjai priima 8 Vai. dar ni dieny, 
pakelia darbin nkų algas ant 10% 
ir pripayįsta darb ninku organi- 
zacijy. Be abejonės
organizacija sutiks ant naujų isz- 
lygų ir priims šute ktus kontrak
tus.

\VlLKEiBARRE, Pa. Savi- 
įlinkai anglių kastyuių suvežė 
ežia daug darbininkų mokanezių 
apsieiti su pempėms ir msszinoms, 
kad užgimus sztraikams, jie ga 
lėtų užimti v.etis organizuotų 
darb ninku Tas ko npmijai kasz- 
tuoja gal de.-zimtį kartų daugiau 
negu iazpildymas darbininkų rei
kalavimų, bet kompanija ne pai
so ant kasztų, kad tik iszirdyti 
darbininkų organizacijy. kuru s 
bijosi ir nekenezia. kadangi ne 
organizuotus lengviau skrtyasti ir 
isznauduti.

llAZLETeN, P>. Kadangi 
czianykszcziai niaszhių ir pompų 
prižiūrėtojai kietų anglių kisty- 
nių nutirė szlraikuoti, je gu kas- 
tynių savininkai ne pripiiįs8 v.il. 
darbo dienos, o kad kautynių sa
vininkai ant to nesutinka, tai 
sztraikss yra neisz vengiamas. 
Kastvnių sivininkai renka dabar 
visokius paprastus darbininkus ir 
mokina juos apsieiti su maszino ns 
ir pompoms, kad jie, užgimus 
sztraikams, galėtų užimti vietas 
organizuotų darbininkų.

•j Stoughton, Mass. Nese- 
n ai ežia susitvėrusi kriauezių 
Rubber Co unija privertė kom- 
panijy ba sztraiko sut'kti* ant 9 
valandų darbo dienos. Kur pir
ma dirb i 10 vai., nuo 26 d. ge
gužio dirba 9 vai. ant dienos. 
Vienog dar daug dirbanezių sza 
pose ypacz merginų ne priguli 
į unijy, bet jeigu unija tvirtai 
laikysis, tai prie jos pristos be 
abejonės ir tie, kurie dar prie jos 
ne priguli. Pavieni darbininkai 
ne gali priversti kompanijų pri
stoti ant darbininkų reikalavimų, 
ty grtli podaryti tik darbininkisz- 
k< s organizacijos; todėl darb'nin- 
kams reikia organizuotis. Jeigu 
jie būt jau visi susiorganizavę, 
kapitalistai visada turėtų pnesz 
juos nusilenkti,kadangi darbinin
kų szimty kartų yra daugiau negu 
kapitalistų.

U.

ISZ
Lietuviszku dirvų.
Isz Worce8ter, Mass-

25 d. gegužio czianyksztis Kliu- 
bas parengė susirinkimy su pra
kalboms. Susirinkimas atsibuvo 
ant Mathews Hali, pn. llOGreen 
str. Ant kalbėtojų, isz kitur bu
vo užpraszytas p. T. Astramskas. 
Apie susirinkimy buvo pagarsin
ta per pliakatus. Į salę susirin
ko diktas lietuvių būrelis. Susi
rinkimy atidarė Kliuho preziden
tas. Pirmas kalbėtojas buvo vie 
tinis, p. Gilius. Jis kalbėjo apie 
reikaly vienybės, norint nuveikti, 
svarbesnius reikalus; privedė

Transvaaliaus burus,kuiie kariau
dami visi vienybėj, per tris me
tus prieszinoei turineziai au vir- 
t-zum 300 milijonų pavaldinių 
Anglijai, norincziai juos paverg
ti. Toliau aiszkino, kaip mes, 
dėl musų nesutikimų ir stokos 
si pratimo, e«ame 'skriaudžiami 
svet'mtauczių ir kapitalistų; kal
bino, ant kovos si isznaudojan- 
cziais musų pajiegas kapitalis
tais n szytiis' prie unijų, kurios 
t'k gali pasekmingai kovoti su 
isznaudojanczisis darbininkus ka- 
p tahst lis.

Antras kalbėjo p. T. Astra nie
kas. Jis priminė,kaip kjtoe tau
tos, pasikėlusios augsztai civili
zacijoj, kurios kitysyk buvo ga
lingos, dėl stokos vienybės ir dėl 
nesutikimų nužudė patvaldystę ir 
pateko po svetimu jungu. Aisz- 
kino, kad ir musų tėvynė «Lietu 
va buvo galinga ir jeigu terp jo^ 
vaikų butų buvusi geresnė vieny
bė, ji galėjo stovėti ir sziydien 
eilėse galingiausių svieto v esz 
patyczių; dėl stokos vienybės, 
dėl nesutikimų ir vaidų, dėl pa
vydėjimų tsrp jos viikų.ji nužu
dė patvaldystę, L kosi iszdraskyta 
kaimynų dilia pateko prūsams, o 
d i is maskoliams. Alt p'oto 
seniau lietuvių apgyventų sziy
dien gyvena su virszum 30 mili
jonų žmonių, taigi tiek kiek 
Prancūzijoj, bet isz jų tik de- 
sziinta dalis kalba hetuviszkai. 
Dabar tik lietuviai pradeda busti 
isz miego, bet visko, k y nužudė 
per nerupestingumy jau atgauti 
ne galima, nes didesnė dalis lie
tuvių,per nesuptatimy, pavirto j 
svetimtauezius. Sziydien lietu
viai tveria tauliszkus organizaci- 
j s ant apgynimo ir pakėlimo 
lietuvystės. Toliaus primine ir 
apie naudy, kokly atgabena poli- 
tiszka-« K bubąs prie pakėlimo lie
tuvių vardo terp svetimtauezių; 
paminėjo apie Susi v. Liet. Ame
rikoj. kuris pasidalino į dvi dali, 
kadangi musų aunįgai, vietoj 
vesti lietuvius į krūvy, skirsto 
j uos ir piudo terp savęs; ai-zki 
nė, kai p auga Tautiazkasis Susiv., 
kaip jis į trumpy laiky pralenkė 
kunįginį arba Katalikiszkyjį.

Prakalbos visiems patiko ir jie 
rankų plojima s dėkavojo kalbė
tojams. Nors U’orcejterio lietu
viai ir atsilikę nuo lietuvių kitų 
ve’ų b3t jie bunda j m isz mie
go ir tikimės, kad toliau ir ežia 
bus geri i u.

Dominai t is.

Ihz Spring Valley, III.
Czianyksztis musų dvaaisakas 

piemuo,kada mes jį priėmėme,isz 
syk ant visų reikalavimų sutiko, 
ne reikalavo nė parapijos kasos, 
pinigai buvo parapijos savasezia, 
juos prižiūrėjo parapijonų isz- 
rinktas jų isztikiinas komitetas. 
Aps gyvenęs ežia kunįgas, pradė
jo vis didesnes kliūtis parapijai 
daryt', pradėjo ardyti seny para
pijos surėdymy, koks isz pradžių 
junjacziam pasirodė geru. Pir 
minusiai užsimanė parapijos kasę 
pats laikyti, o kad jos nieks ne 
kontroliuotų, paniekino komite- 
ty. Parapija ant to ne sutiko. 
Likosi suszauktas susirinkimas, 
ant kurio susirinkę tiesiog pasa
kė, kad jeigu kunįgui ne patinka 
parapijos surėdymas, gali sau 
kraustytiesi ten, kur ras tokį, 
koks jam patiks; ežia nieks jo 
praszyti pasilikti ne mislyja. Nu
tarėme ne mokėti visai algos po 
$66.55 ant mėnesio. Dabar jis 
algos ne gauna. Rodosi, pride
rėjo kunįgui suprasti, kad jis pa
rapijonų ne keneziam is ir kitu, 
supratęs ty, butų sau iszsineszdi- 
nęs kitur, kad savo y pat a ne er 
zieti žmonių; musiszkis vienog 
tokio supratimo ne turi ir ne tik 
ne pasitraukė, bet sumislyjo ki
tokiu budu savo algy iszlupti. Jis 
pauiszaukė į pagelby Chicagos 
dvasiszky vadovę,''buk vien ant 
iszklausymo velykinės ir padarė 
teip, kad nieks ne gali kvilelės 
gauti, kas ne užmokės 5-7 dol.; 
kas neužmokės, trs bus szliup- 
torniu ir atlikti. Užsimokėjo tik 
grinoriai, ky tiic isz Lietuvos at
važiavę, kurie dar nežino nieko 
apie mu»ų ergelius su iaznaudo- 
janeziais mus kunįgais; trys drau
gystės neėmė kvitelių, kadangi 
Binarini mokėti po 6 dol. ne norė
jo, tai juos visus apszaukė szliup- 
tarniais ir prie iszpažiuties ne 
pnėmė. Taigi matote, kas pas 
mus veisia bedievius ir kas griau- 
ja katalikiszky tikėjimy!

P. J.

Isz PottBTiHe, P»
Į czianyksitį kalėjimy 20 d. ge 

gūžio atsilankė pagarsėjęs,Phila- 
delphioj lietuviszkas Klingenber- 
gis iszklausyti eėdinezių kalėjime 
lietuvių iszpažinties. Mažai vie- 
uog rado norinezių atlikti pas jį

prsekti mierį. Viskas, 
kas tik primena lenkystę, yra 
niekinama, persekiojama. Pradė
jo visky naikinti, kas tik primeni 
ty prakeikty dvas y lenkystės; 
plianai tokto isznaikinimo pasku
tiniame Likę pradėjo dygti, kaip 
grybai: užgynė lenkams lenkisz- 
kai raszyti ant liiszkų adresus; 
tai ketino lenkus ilgiaus kariame 
nėję laikyti, kad ten jie vukiszkai 
geriau pramoktų; fli vėl buvo už
manę nepriiminėti lenkų prie dar
bo, kad jie kraustytus! isz 
savo teviszkės; tai pngaliaus 
visokiais bidais stengiasi atimti 
nuo jų žemę, turtus... Lenkai jau 
suprato savo padėjimy, pradėjo 
pažinti siekius geradėjingos val
džios ir ėmė bėgti viens ki'am į 
taikę.kad drauge priesz vokicczius 
atsispirti. Terp žmonių pradėjo 
vis daugyn putintieji rasztai, 
1 ikrasziziai, žmonės žymiai pra
dėjo rodytieji su savo lenkys'e. 
Szie nauji apsireiszkim i žmonių 
supra'imo pakėlė triukszmę terp 
vokieczių. Vokiecziii pradėjo rėk 
ii, jog lenkai nori juos prasza- 
linti, iszvyti isz grynai vokiszkų 
apskriez ų,kuriuos j e Uikė už su 
vokiet utus. Vokietystė su nauju 
įnirtimu kibo į karę, pagriebus 
•varbiausię įrankį savo veikimui 
— lenkiszkus vaikelius. Senių 
jau nebasuvokietinsi, jaunoms gi 
szirdelėnis galima vokiety-tėsdva- 
siy įkvėpti. Prasidėjo ta pati po
litika, kuily Maskohjos vai liia 
jau nuo teuiai Lietuvoje varo. 
Mokykkse pradėjo iszguld'nėti 
visky vien tik vokiszkai ir net ti- 
kėji no moksly turėjo vokiszkai 
iszguldinėti. To buvo per daug: 
patys vaikai pradėjo atsisakinėti 
nuo tok o mokslo. Bat mokinto
jai ant s'zio p siprieszino nepa'sė, 
jie nutarė bausti vaikus už ne- 
pakluso u m y. Teip atsitiko Po- 
znaniaus m i e telyje Wržesuej, ka
me mokintojai nutarę buvo vaikus 
ryksztėmis ir virvėmis plakti. To
kiu budu vaikams vokietystę pra
dėjo skiepyti... Girdėdami vai
kų klyksmus, subėgę tėvai nega
lėjo ui-iturėti neiszmetinėję tiems 
teip pamylėjusiems vokietystę 
mokintojam i: jie prisiklausė nuo 
tėvų ir motinų szvelnių, o dar 
daugiaus neszvelnių žodelių. Mo
kintojai pasijautė užgaut tis ir no 
rėdami nuo savęs negarbę 
pruszalinti, užs traukė aut sa 
vęs dar arszcsnę negarbę —jie 
paszaukė tėvu? ir motinas priesz 
sudy. Ir gė la sakyti,Gniezno sū
dąs iszrado tuos ?ynusius s.vo 
vaikis nuo plakimo tėvus kaltais: 
vieny motelį P.arieckieoę,nubaudė 
net 2j met * kalėjimo, o kitus nu- 
spiendė ant dviejų me ųarba ma
žiaus; terp nubau-tujų yra ir 
vaikai 17, 15 ir 13 matų, kuriems 
po kelis mėnesiu-p iškilt is kalėji 
mas.Teip didelė bausmė sukėlė dar 
didės lę neapykanty net terp pa 
ežių vokieczių, nekalbmt jau apie 
lenkus, kurie sziy begėdystę mo- 
kėj i praplatinti po vi?ę sviety. 
Rinkimai pinįgų ant siszelpi- 
mo lenkiukų t'vų prasidėjo visur 
ir net musų Lietuvis lenkeliai 
aukavo savo graižius: v’s skubi
nosi pagelbėti savo vientaueziams. 
Gražus, pagiit'uas aį sireiszkimas, 
vienog ans suteikia ne ma’onię 
mintį. Lenką mu-ų tėvynės toli 
gyvenanezių.vargus a jauezia. Bet 
kodėl jie nemato da d desno var
go tų p tezių įmonėlių, kurie pas 
mus Lietuvoje da labilus kenezia? 
Kodėl nekelia protestų priesz 
maskolių budę mokinimo, kurs 
yra da arszesniu? Kodėl nerenka 
pinįgų ant nukentėjusių už dar 
teisingesnį pasipriesz uimę.-už at- 
ssakymę mu-ų vaikų vaisszczioti 
į cerkvę arba -aut cerkvinių giedo
jimų? Tokių a'8 tikimų netrūksta. 
Gana priminti gimn taisius Jelga
vos, Liepojaus, Pulaugos. arba 
nors posipriųszlnimę Ukmergės 
mokintinių. Ten juk p cziūs mo
kintinius, be jokio Sūdo, laikė po 
17 mėnesių kalėjime! Vis tai at
sitikimai daug baisesni, negu 
atsitikimu VVržesnėj, o vie
nog nė triukszmo, nė kokių ten 
rinkimų p nįgų ant nukentėjusių 
nebuvo terp lenkų. Kygt tai du 
dija? Ar tame musų paežių kritė, 
nes per ramus ir nuolinkus ėsame 
prietz smūgius, kuriuos suteikia 
mums valdžia, ar tai gal lame kaP 
tė, jog musų diduomenė suku 
kėjusi, labilus klauso, koksai vė
jas puczia isz Vanzavos ir ne vei 
zi arsziaurių audių.ki kios-iauczia 
pucztoj tėvynėj? Reikia mums 
apie praszalin my tos audros ru 
pintiesi patiems, ne laukti pagel- 
bos nuo Lietuvos diduomenės, 
kadangi tojė szelpia tik leukus 
nors toli g^venuiczius, kenezian- 
czių lietuv.ų ji ne suszilps.

Berželis.

žmonių. Rodosi susirinkusiems 
pers a'ymas patiko, t'k vieny 
ne mokantį pridersneziai užsilai 
kyti atsėjo laukan iszvesti. Ak
toriai s ivo roles atliko gana ge
rai ir žinoma, juo toliau, juo losz 
geriau. • J ,

Dabar Draugystė nori persta-, 
lyti ir daugiau dramaliszkų vei
kalų, akturiai užsiima mokinimo- 
si kitokių rolių,, tik žinoma, ne 
viri, kurie loszė Keistutį, galės 
l< szti kitas roles, kadangi tūli 
aktoriai isz ežia iszvažiavo į ki
tus miestus. M u tų draugas V. 
Karalius iszvažiavo į New Yorky, 
apdovanojo Draugystę knįgoms, 
terp kurių yra ir brangesr.fi < negu 
po 2 dol. Už ty dovany Drau
gystė isztaria p. Karaliui szir- 
dingy acziu ir velyja jam geros 
kloties naujoje apsigyvenimo vie- 
toj

Sekretorius.

Nuo Draugystes “Ausz- 
ros”.

Pereitos nedėlios dieny, aptie 
koj Dro Graiczuno laikytas buvo 
susirinkimas draugyi>tės‘Auszr< s”, 
užaidėjusios szelpimui be-imo- 
kinanczioB augsztesnių mok
slų lietuvibzkos jaunuomenės 
Ant paminėto susirinkimo likosi 
i-ziinkti virsziniukai draugystės: 
prezidentu — Dras Gruiczunas; 
finansų sekt. — A. Lilis; sekr 
susineszimams — Szernas; karie- 
rium —i A._ Olszevskis.

Ant minėto susirinkimo, terp 
kitko, likosi nutait i susineszti su 
esnnczia Europoj psnaszia dr.u- 
gystė “Žiburėlis” , ir ,‘Tėvynės 
My ėtojų Dr”. ir apkalbėti, ar ne
galima bu? susijungti visoms, ka 
daugi pasidalinus į smulkias or- 
ganizacijis, negalima svarbesnių 
mielių nuveikti; tankiai gali isz- 
pulti, kad vieny besimokinantį 
ant syk szelps kelios draugystės, 
o už tai ne Lz'esės suszelpli kitų 
užsipelnusių ant s iszelpimo-

Draugystė gavo jau kelis atsi 
smukimus nuo reikalaujanczių 
paszelpos ir isztikro suszelpimo 
vertų, bet dėl stokos pinįgų, nuo 
ateiuanez ų melų nutari tik vienai 
dukterei užsipelnusių tėvų paskir
ti stipendiję po 10 rubl. ant mė- 
ne-io. Pmįgai draugystei Lbii rei
kalingi,todėl ji a sisziukia į lietu 
v szky vesuomeuę, niekdama pa
dėti jai atlikti kuo geria įsi o teip 
svarbius mierius arba aukaujant 
p > kiek kas iszgali, arba pritira- 
szant prie jos kaipo sanan <i ;ge's 
tina butų, kad kiekvienoj lietuv.ų 
apgyventoj vie‘< j tv-rtusi kuopos 
szitos draugystės. Draugyste ati
daro fondę szelpimui besimoki 
uanezios jaunuomenės ir kvvczia 
prie aukų; virdai auka ib»jų ir jų 
aukos b s g r« mum s I tikras/, 
ežiuose. Draugystės kasoj 

yri ■ c 53 dol.,’aigi per maž-i 
ant atlikimo teip sv.ubaus mierio

Auszros Dr.

Atskalų Komiteto Pary
žiaus parodo# Amerikoje.

Peržiūrint kasieriaus J. J. 
Pauszczio knįgss, pasirodo, kad 
ant Paryžiaus P^rodi s Amerikoje 
įplaukę yra aukų —$2167,23,
Isz parduotų knįgelių — 1,50,

Visulibu— $2168,73, 
Iszeigos pasidarę yra $1414, 35.

Už Albumy— 230,00-
J. J. Paukszcio kasztai už ek?- 

presy : 4,65,
Visu labu — $1649,00. 

Tai gi ižde liekasi — 519‘73.
Isz tų likusių pinįgų reikėtų 

dar atliginti ųž triušy p. Dauman
tui ir už kasztus, pasidariusius 
gręžinant daiktus isz Paryžiaus į 
Lietuvy; bet kadgi nė p. Dau
mantas, nė kits kas, kam reikėtų, 
iksziolaik tų kasztų nepridūrė (per 
ky ir musų iszdavimas rokundos 
nusivdkino teip ilgai), tai mes 
paliekame juos netpmokėję, iki 
tos rokundos nė tips priduotos 
europieczių. Teip gi ežia neta
po priskaityti kasztai, koki pri
darys panaikinant bond’y kasie- 
riaus. Kas link gi kasztų sęnarių 
musų Parodos Komiteto, kuriuos 
pakė ę ėsame,važinėdami po kelis 
syk ant susirinkimų apsvarstyt 
bėganczius Pa i odos reikalus, tai 
asz savo kssztus paaukauju ant 
visuomenės labo, ir tikiu, kad 
teip pat padarys kiti synariai.

J. Szliupas, tuomlaik vietinin
kas sekretoriaus.

24 V. 1902.

Mokyklos kaipo urvai 
kankinimo.

Dalis buvusios Lenkijos, Po- 
znaniaus provincija, papuolė po 
sunkia letena Prūsų valdžios, ku
ri, užsispyrus suvokiet nti sziuos 
savo R-iujus pavaldinius leu 
kus, nesidrovi naudot oji isz biau 
riaušių įrankių, kaip apgavimo, 
melagystės, pipirkimo, kad tik

Reikalingas geras zeceris in „Lie
tuvos” spaustuve. Teipgi viens vaikas, 
ne senesnis 15 metu, mokantis raazyti ir 
skaityti, mokintis drukorystes darbo.

Nauji rasztai.
Pirmutinis Balius. Komedijų 

1 akte. Parasze Przybylskis. 
Spaustuvėje “Žvatyrides”. Bro- 
oklyn. ltM)2m. 46 pu?l. c

Przybyl-ki (ne Przybylckis) 
yra vienas i-z geresnių lenkiszkų 
komedijų rasztininkų, paraszė 
jis jų diktai lygiai ilgesnių, kaip 
ir trumpų. Nors Pirmutinis Ba
lius ir ne priguli prie geriausių, 
bet ir jis ne blogai.’ Perstato 
gyvenimę apszvierieznių lenkisz- 
kų luomų,todėl lietuviams ne ten 
gvai bus supruotamis. Nors ko- 
mediję ta ant perstatymo liet, te
atruose ir ne labai tinki, bet kad 
trūksta mums ypacz trumpų 
ne ėaant geresnių ir szi- 
tę galės lietuviai 1 »ike visokių a- 
pe gų perstatyti. Ji ne gali būt 
prilyginta prie perstgtomų tan
kiai menkai iszmananczių lopiri
tėjų nulipintų visokių Tvardauc- 
kų su “C dografris" ir jiems pa- 
naszių. Lietuviszkas vertimas 
geras.

Velnias spąstuose. Dramatiš
kas paveikslėlis isz 3 veikmių. 
Parasze Dvi Moterys. Tiliej. 
IfMMJ m. Iszleista Kudirkos iždo. 
37 pusi.

Yra tai vienas isz geresnių lie- 
tuviszkų drami.t azkų veikalų, ori
ginališkų Raitoj komedijoj per
statyta? žydas, kaip j s isznaudo 
ja mažai suprantanezius ūkinin
kus ir negeras lietuvių paprotys ‘ 
iszleidžiant dukteris už vyro. Tė
vai lietuviškų dukterų ir jauni
kiai mynioja gamtosltiesas, kurio? 
reikalauja, kad lytis, besiriszan- 
czios į poras remtų ty ant meilės 
ant prigimto patraukimo; tuom 
tarpu pas lietuvius tas paremta 
ant biznio: tėvai nesirūpina duk
terim suteikti mylimy vyry, bet 
perka ka:p tavory jai tokį, koks 
tėvams patinka, dukters palinki
mo visai neklausu. Todėl tai lie- 
tuviszkose šeimynose teip daug 
būva nelaimingų pofų, teip daug 
ne?utikimų. Amerikoj antai tan
kiai lietuviai net per laikraszczius 
bando pajieszkoti pabėęurių pa- 
ežių. Kad pacztos pabėga, tas 
uegerai; bet ar mes kada pa
klausėme, kodėl jos bėga? Tas 
juk negal be pnežasezių atsitikti. 
Tas ate tinka per tari, kad lietu
viai aptive-dami neremia moterys
tės aut svarbiausių jos pamatų, 
taigi ant meilės, bet iaz sakramen
to daro paprast y prekystę. Tas 
biaurus nenormaliszkas paprotys, 
nors j s teip daug pikto atgabena, 
teip giliai terp musszaknis įleido, 
kad mes to iszrauti negalime. Lie
tuviškų szeimynų ekonomiszka& 
būvis paremtas ant tos nenorma
li >zkos lyczių prekystos-

Aventino nerege. Apysaka isz 
pirmųjų amžių krikszczionyste.?. 
iszverte isz lenkiško S. R. At 
spauda isz „Žvaigždes**. HM)2nw 
49 pusi.

Apysakaitė sziti nepriguli prie 
geresniųjų ir lietuv szkoj litera
tūroj: ji nė gera, nė prasta, teip 
sau vidutinė. Spaudinosi ji pirma 
„Žvaigždėj”’, o dabar skyrium į 
knygutę atmuszta; ue vienas to
dėl lietuvis, skaitantis laikrasz 
ežius, turėjo progę jau pirma su ja 
susip ižinti, Lietuviszkas vertimas 
neblogas. Nore lietuviszkoj kal
boj yra iszverstų geresnių iaz ki
tų kalbų apysakų, bet terp jų ir 
szita, ant praleidimo laiko,' verta 
peiskaitymo ir nusipirkimo.

Maskoliszkoj kalboj iazėjo kaį 
ga .parašyta N o vr o c k i o , 
p. a. Kreszczenije 
L i t v y . Kasztuoji ji 1 rublį.

Nauji iszradimai.
Ii Gyvenant s mies'e Carlhago, 

Mo. jaunas amerikotfszkas elek- ‘ 
trotechnikos Mc Mahon užmano 
su pagelba saulės spindulių ir di
delės pajiegos Roentgeno szviesos 
spindulių ne lik jieszkoti žemės 
gilumose mineraliszKų turtų, 
bet isztirti visę žemės vidurį, per
žiūrėti perdėm visę žemę. Gaila 
vien, kad Mc Mahon ne i sza iš k i 
m., kaip jis padirbs teip didelės 
paj ėgos Roentgeno szviešo* spin
dulius. kad jų pakaktų ant iszti- 
rimo to, kę žada išradėjas. 
Mat žadėti daug lengviau, negu 
iszpildyti pažadėjimę; Amerikos 
gi visokio i veislės iszradėjai, ne 
išžaginant gare ausiu, linkiai ža
da net tę, kę padaryti nežino 
kaip.

STEBUKUI~'
ttebuklM yni ta! p*reliniu Tyro turii per- 

•įmaino in motery ir vi i auimatno. Niekai ne»u- 
pranta kaip tai pasidaro. Katra* prisius S2Sc 
markėmis ant apmokr)ton pttetaMUBSO kautu 
gaus ta pareikšta dykai ant sampelio. Parsitrauk 
viena o nudyvysl visu* uvo pažystamu*. Rasi) k 
tuojau* szendien ne* neilgai Juo* dvkal davtnUla. , , 
<1 ■ Small wood. 1287 S SpattMing A*. Ghiai<ojii
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Isz visur.
|| Gegužio mėnesy/laike smar

kios vėtros,Japonijos pakrantėse 
prigėrė 300 žvejų.

|| Vienose kastynėae Galicijoj 
atsitiko smarki expliozija, kurios 
13 darbininkų likosi uimusztų, o 
4 mirtinai sužeisti.

|| Dėl szalto pavasario žiemi
niai javai visoj Vokietijoj, o tame 
ir Prūsų Lietuvoj, iszrodo pras
tai, prascziau negu vidutiniszkai.

K Isz Vokietijos veja laukan 
visus pasekėjus garsaus Chiogos 
pranaszo Dowiea, gydanczius li
gonius ne vaistais, bet maldo
mis.

0 Pereituose metuose net 14000 
norvegieczių iszkeliavo isz tėvy
nės j Aiuerikę. Ant 2 milijonų 
norvegieczių yra tai gana didelis 
skaitlius. *

|| Mieste Vera Cruz, Mexike. 
apsireiszkė geltonasis drugys. Isz 
szimto perto darbininkų Idapsir 
go drugiu, o isz apsirgusių 10 pa 
pasimirė.

Miestas Hamburg, nors pa 
gal gyventojų skaitlių užima an- 
trę vietę terp Vokietijos miestų, 
bet iki sziol neturėjo universiteto; 
dabar jame aet:na parengti tokiai 
mokslisęk? įtaisę.

|| Mieste Castellammare, Itali
joj, nuo atkakusių į portę ameri- 
koniszkų k ar isz k ų laivų pabėgo 
penki jurininkai. Amerikonisz- 
kas konsulius paskyrė dovanu už 
suėmimu pabėgėlių.

|| Berlyne likosi suaresztuotas 
Dr. A. Block už pi įsisavinimai 
250000 markių jam duotų ant 
nupirkimo akcijų * maudynių 
draugystės. Dras A. Block gi
męs Lenkijoj, mieste Kalisze.

|] Netoli Hamburgo, miestelyj 
Bergedorf iszlėkė į padanges 
Kruemelio dinamito dirotuvės. 
Expliozijos dirbtuvių irioba liko
si sugriauta, užmuszti tapo: che
mikas Berendt ir penki daibinin- 
kai.

Į| Paryžiuj vienę d enę pasimi
rė novelių rasztiiiiukas, pagarsė
jęs vi*ame civilizuotame sviete 
Henri Gieville ir viena* isz ge
riausių prancuziszkų tepliorių, 
Jean Joseph Beojamin Con- 
staut.

|| Tūluose apekricziuose Korė
jos gyventojai b tisų kenczia badę. 
Kadangi gyventojai iszbaigė'viskę 
valgomę, tai dabar maitinasi me
džių žieve ir jaunais ūgiais. Vie 
nojetik provincijoj Chulle 50000 
žmonių ne turi kę valgyti.

| Mieste Tomske, Siberijoj, 
vietini-1 prekėjas Jeremijev^ žino 
ma m: skolius, netikėtai įpuolęs į 
beprotystę, su britva papiovedve 
jatę savo vaikų, o paskui griebęs 
revolverį, szovė į paczię ir sau j 
smilkinį ir susižeidė mirtinai.

B 'Mie-te Charkove koksai vy 
riszkis szovė į atsižymėjusį prie 
suvaldymo maisztų žiaurumu gu 
bernatorių kunįgaiksztį Obolen- 
skį. Kulka perlindo kunįgaiksz 
ežiui per rankovę,bet jo paties ne
užgavo. Szovėjas likosi suaresz
tuotas.

| Mieste Vladivostoke, Ryti
nėj Siberijoj, m įskoliszki muiti 
ninkai darė kratas pas visokius 
prekėjus. • Pas amerikoniszkus ir 
chm szkus prekėjus r .do daug 
tavorų slapta be muitų pargaben 
tų. Ant tų uždėjo dideles baus
mes.

|| Mieste Mamllėj, ant Filipi
nų salų, iki sziol cholera apsirgo 
25 amerikonai, isz kurių 20 pasi
mirė; europieczių mieste apsirgo 
73, pasimirė gi 20. Pereitę san- 
vaitę nuo choleros pasimirė ame- 
rikoniszkas pulkauninkas Ch iries 
E. Russell.

| Ant kiekvieno 1000 gyvento 
jų nuo 20-60 metų, kareivių san
daros laike yra: Prancūzijoj 58,4, 
Vokietijoj 48, Maskolijoj, 43,4, 
Austrijoj 34, Italijoj 30,2. Kaiės 
gi laike yra: Vokietijoj 138, Aus 
Iri joj 96, Prancūzijoj 171, Italijoj 
107, Maskolijoj 81.

II Londone koki nežinomi 
niekszai su peiliastyczia eupiaustė 
balionę orlaivio Santos Dūmon- 
to. • Iszradėjas atsiszaukė į poli- 
ciję, reikalaudamas suradimo kal
tų, bet nežinia, ar tojė kę suras. 
Matyt supiaustę balionę niekszai 
tapo kokio nors pavyduolio pa
samdyti.

| Mieste Manillėj, ant Filipi
nų salų, visi filipiniecziai tarnau
janti pardavinycziose ir darbinio 
kai rengia sztraikę. Jie reikalau
ja pakėlimo algų ant 50%. Fili- 
piniszki darbininkai susiorganiza
vo ir kovoje už savo reikalus lai
kosi geresnės vienybės negu tai 
yra Amerikoj.

Danijos sjstapilėj susitvėrė mo
terų organizacija apgynimui tar- 
naujanezių merginų. Organiza
cija rūpina vietas tarnaitėms dy
kai, daro kontraktus su ponais, 
kuliuose kaipo svarbiausia parei
ga ponų paduota: kad ponai 
žmogiszkai elgtųsi su jų priitn 
toms tarnaitėms.

[ Amerikoniszkas tirinėtojas 
Talbot Cbfton, iszbuvęs kelis 
metus sziaurinėj Siberijoj ant 
moksliszkų tirinėjimų, užtiko ten 
dar visai ne pažįstamę laukinių 
avių veislę; avys tos didesnės už 
musiszkes. Pakrantėse Ledinių 
jūrių už'iko visai baltę kaip snie
gas,teiposgi laukinių, tziaurinių 
ainių atmainę.

|| Dabotojas senovės liek mų 
Mexike, Leopoldo Vatres,provin
cijoj Oaxaca užtiko senovės me 
xikoniezkę miestę, kuris mažiau
siai per 3000 metų buvo vandens 
užlietis. Ant vieno miesto pba 
cinus rado pastatytę obeliskę vi
sai pana-<zų į senovės Egipto obe- 
liskts.

H Amerikoniszkasmokslinczius 
Hill, tirinėjantis priežastis pasku 
tinių žemės drebėjimų ant salos 
Martiniųue ir szv. Vincento, isz- 
reiszkė nuomonę, kad ypacz ant 
salos Szv.Vincento nelaimės dar 
nepasibaigė: pagal Hillo nuomo 
monę, visa Szv. Vincento sala arba 
bent didelė jos dslis gali nuskęs 
ti su visu į jūres ir buk dabar sala 
ta pradeda jau skęsti.

H Londono laikrasztis “ Cen' ral 
News” pranesza, buk ant kiemo 
vasarinio rūmo Carskame Sele, 
kur dabar gyvena caras, paslaptį 
policijantai suaresztavo jaunę mer
ginę, kuri turėjo įvyniotę į ske 
petaitę pragariszkę maszinę,m įto- 
mai ant sutrumpinimo caro gy
venimo paskirtę. M t maskoliai 
paskutinuose laikuose aiszkiai ro 
do ypatiszkę meilę savo “nuo 
Dievo” paskirtam valdonui

| Lwowe, Galicijoj, užgimė 
smarkios musztynės terp sztrai 
kuojanezių darbininkų ir kareivių 
ats ųs'.ų ežia prieei darbininkus. 
2 nonių minios mėtė į kareivius 
akmenis,o tie szaudė į pulkus be 
ginklių ž nonių. Pirmame susi
rėmime apie 40 darbininkų likosi 
sužei-tų; antrame paszovė dar 
daugiau. Trys piszauti,gal visai 
nekalti žmonėspasim rė ligenbu- 
tyj-

|| Profesorius Assmann, ant isz- 
tirimo oro szilumos augsztybėse, 
paleido su automatiszkai užra 
szaneziais sziluinę ii strumentais 
kel s batonus. Vienas bdionas 
pasikėlė iki 20000 metrų,taigi ne
toli 3 Letuviszkų mylių. Tose 
augsztybėse termometras užraszė 
oro temperaturę 80° žemiau zero 
pagal Amerikoj vartojamę Fah 
renheito termo netrę; taigi tose 
augsztybė>e yra toks szallis, ko
kio ant žemės paviršiaus niekur 
nėra.

|| Atkakę* isz vidurinės Ame
rikos) Sin Francisco gari ai vys 
“City of Sydney”, atgabeno pla
tesnes žinias apie paskutinius že
mės drebėjimus republikoj Guate- 
malėj, Vidurinėj Amerikoj. Mies
tas Amalatenango likosi žemės 
drebėjimo su visu sugriauta*; prie 
to pražuvo apie 1500 žmonių. 
Blėdį pidaryię kavos pliantacijom 
skaito milijonais doliarų. Mies
te San Martos pražuvo teiposgi 
szitntai žmonių. Miestas Lichica 
likosi su v’su sugriaut*.®.

■ U Ant galutino nusprendimo 
apie pa*ekmingumę szaudymo isz 
kanuolių prie iszsklaidymo ledi 
nių deb&ų, Italijos randas ren
giasi szįmet pats paimti banda- 
vones į savo rankas. Provinci
joj Trev s» parinko 6000 akrų, 
kur tankiausiai puola ledai; pa 
statė ežia 200 kanuolių ir szau- 
dys isz jų į ledinius debesis ant 
galutino persitikrinimo, ar iszti- 
kro szuviai t e iszsklaido debesis. 
Iki sziol apie tai nėra vienodos 
nuomonės.

|| Paryžiuj, Praucuzijoj, minių 
likosi iszgr'aulas amerikoniszkas 
biznis“American Exchange”. Mat 
savininkus ui kę ten susibarė su 
vienu tarnaujaneziu prancūzu ir 
paėmęs lazdę, amerikonas sumu- 

szė prancūzę teip, kad tas, apsi- 
liejts krauju,iszbėgo ant ulyczios 
Tuojaus susirinko prieš “Ame 
rican Exchangė” pulkas prancūzų 
ir iszardė visę biznį. Gaila, kad 
amerikoniszki biznieriai svetur ne 
moka prideraneziai elgtiesi ir 
jiems vis rodosi, kad su kitokios 
kilmės žmonėms gali ir svetur te p 
elgtiesi kaip uamieje su ateiviais 
arba su negrais, arba kaip amerL 
komszki kareiviai elgiasi ant Fili 
pinų salų su f lipinieczia's. Ne 
įst įbu todėl, jeigu kitiems reikia 
kurtais amerikonams parodyti, 
kad jie svetur ne gali teip e'gtie--i 
kaip namieje.

Žiburėlis-
(IsžTRAUKA ISZ ĮSTATYMU.)

§ 1- “Žiburėlis” stato sau už 
siekį szelpti mokslan einauezius 
neturtingus lietuvius ir lietuvai
tes:

a) kę su nauda darbuojasi 
ant lietuviszkos raszliaviszkos dir
vos;

b) kę turi dovanę prie dailių
jų mokslų: skulptūros, architek
tūros, tephorystės,muzikos etc.

Pasarga 1. “Žiburėlis” aprube- 
žiuoja savo veikimę nurodyta dir
va tik tuom tarpu. Atsiradus isz- 
tekliui, “Ž” szelps apskritai visus 
mokintinius, kę darbuoja-i ant 
taut'szkoi diįvoa sziokiu ar tokiu 
budu.

§ 2. Kandidates turi būt 
perstatytas draugystės} ko
mitetui vieno isz sąnarių su nu
rodymu to kandidato darbų, eur- 
riculum vitae, ir sanlygų jo gyve
nimo.

§ 3. Apie rzelpimę ko nors ir 
apie budę szelpimo sprendžia ko
mitetas, kuris,pasibaigus metams, 
išduoda atskaitę isz savo darbų 
priesz vėluot nę susirnik mę; tę 
at-kaiię siunezia į savo archyvę į 
užrubežę, o “Varpe” apgarsina 
atskaitę, nenurodant įsikmai var
dų suszelptujų.

§ 4 Sykį gavęs paszelpę,nega
li būt nuo jos atstumtas be svar
bių priežasezių.

§ 5. Sušelptasis “Žiburėlio” 
augiut nh, įgiję* kokię nors via 
tę ir materialiszkai sustiprėjęs, 
privalo sugražinti savo sko'ę 
draugystei.

§ 6. Su-zelptieje, pabaigę savo 
njokslę, privalo apsigyventi Lie
tuvoje, arba bent apversti savo 
moks!ę tėvynei ant naudos.

§ 7. Sęnariai draugystės gali 
būt vyrai ir moterys dori, isz-
tikimi. Priėmimas į sąnarius pri 
guli nuo 2 -ęiiarių privedan- 
czių ir komitėto priimanezio.

§ 8. Prederystė sąnario—mo 
keti į draugystę po 5 rubl. kas 
metas ir rinkti aukas šelpimui be- 
simokinanezios jaunuomenės. , 

“Žiburėlio” Vyriausybė.;
Adresas siuntinėjimui aukų: Dr. 
J. Basanovicz.

a Varna, Bulgarie.
Mums rodosi, priderėtų Ameri

koj tverti kuopus šito® Dr-tėi. 
Galėtų su ja sus jungti ir susitvė 
rusi Chicagoj su takiais jau mie- 
riais “Auszroa” Dr-tė; ji butų a- 
merikoniszka atžala “Žiburėlio” 
Rd. ' -

Vietines Žinios.
— Dr. A. Bacevicze isz So. 

Ch’cagos persikėlė į Chicaeę. Of- 
fisę atidarė ant W* 18 ulyczios 
No. 151.

— Ant Clark ulyczios, netoli 
hotelio “Plaza”. likosi elektriš
ko kuro pervažiuot is ir uimusztas 
ant vietos prancūzas Edvard Quen- 
tin.

— Namuose pn. 662 West 
Monroe str. rado negyvę mergi
nę May I hompsou. Kaip pasiro
dė, ji nusinuodino nuo arseniko 
ir 8trichuino8, kurias tai medegas 
vartojo ant pagręžinimo savo vei 
do.

— Pereitos nedėlios dienę per 
kraustė Metropolitan National 
bankę į triobę First National. 
Pervežė drauge 27000000 dol. pi 
nįgų. Ant saugojimo vežimo su 
pinįgais apginklavo su karabinais 
ir revolveriais visus banko sargus. 
Ne vienas džiaugtųsi, turėdamas 
nors szimtinę dalį tų pinįgų.

— 80 vežėjų departimentalisz- 
kų pardsvinyczių „Fair” pakėlė 
sztrai kę todėl, kad užveizėtojo? 
pardavinyczių praszalino nuo vie
tos kelis vežėjus, kurie nenorėjo 
iszvažioti mėsos slapta isz plovi
ny ežių pristatomos. Ant apsaugo
jimo nuo vežėjų piktumo parda 
viny ežių reikėjo szaukti policiję.

— Gegužio mėnesyj Ch’cagoj 
pasimirė isz viso 2128 ypatos, tai
gi ant 144 mažiau negu balan
džio mėnesyj, bet ant 82 daugiau 
negu gegužio mėnesyj pereitų 
metų. P«r visus gi pen
kis mėnesius azių metų 
pasimirė 11228; per tokį jau lai
kę pereitų metų pasimirė 10293. 

Patžudyrczių pereitę mėnesį 
Ch cagoj papildyta 50.

— Pereituose metuose gyve
nanti Chic igoj motenszkė Orins- 
by pagimdė ant syk keturis vai
kus ir juos parsamdė rodymui 
muzejuose ir už tai nuo spalių 
mėnesio pereitų metų iki dabar 
gavo 25000 dol. ir ant toliau turi 
jau padariusi kantraktus su kitais 
muzejaus ant 30000 dol.; taigi 
isz to,‘ kad pagimdė keturis vai
kus ant syk, turėjo per metus 
gryno uždarbio 75000 dol. Jei
gu toliau ir ne samdytų muze- 
jams ant rodymo savo vaikų, tu
rės už kę juos auginti. Laikas jau 
butų liautiesi isznaudojimo , o 
griebtiesi auginimo.

Atsiliepimai.
Nr 21 “Lietuvos” buvo pa

talpinta korespondencija apie ko
kį ten niekszę, kuris, pasinaudo
damas isz apgarsinimo, per kurį 
vienas lietuvis pajieszkojo mergi
nos norėdamas apsivesti, persista- 
tęs mergina, atsiuntęs net ko 
kios ten merginos fotogratiję, isz- 
viliojo buk nuo jieszkanczio mer
ginos 20 su viršum doliarų. Mer
ginos asz pajie-zkojau, bet amai 
niek-zas nuo manęs pinįgų ne 
iszviliojo, nes asz isz laiszko su
pratau, kokię niekszas komediję 
loszia ir jsm pinįgų ne siun- 
cziau

A. V. Budininkas.
Korespondencijoj, patilpusioj 

“Lietuvoj” 2 d. gegužio,iš Gard- 
nėr buvo paminėta, huk koksai 
p. Szlubis sutvėrė ežia kuopę“Tė- 
vynės Mylėtojų Dr-tės”, už tai 
turėjo isz ežia pras’szalinti, ka
dangi buk prieszai tautiškų or
ganizacijų net žadėjo jį užmuszti; 
buk czianykszcziai lietuviai teip 
žemai stovi, kad ne turi nė jokio 
supratimo apie tautiškas orga
nizacijas ir jų neužkenezia. Tuom 
tarpu priesz ats lankymę ežia 
p. Szlubio buvo jau prigulinti 
prie Tėvynės Mylėtojų Dr. ir jis 
pats turėjo iš ežia pa>itraukti 
ne dėl suorganizavimo Draugys? 
lės kuopos, bet visai dėl kitokių 
pnežasezių. Kam gi todėl že 
minti be pamato ir apszmeiiinėti 
czianykszezius lietuvius?

J. Slitskis.

Draugyscziu Reikalai

Chicago. Apveizdoa Dievo parapija tu
rės savo sutra metini pikninka nedalioj,8
berželio, parke Reitingu Grove, River- 
■ide. III., prie 27-tos ui. Prasidės 9-ta va
landa ryto. Inženga vyrui su moteris 25 
c. Pavienėms moterims ir merginotp* in
ženga dykai.

Reising'i Grove daržas labai gražus, 
pilnas uksmelu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elektriką apszviestas, graužus pi
kai pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukinei! ir viskas kas tik 
ant zabovos reikalinga. Ant pikninko 
bus parengtos lenktynes ir kitokios zabo
vos, kuriose geriausiai atsižymejs gaus 
prezentus.

Imkit Metropolitan Elevatoriiki W. 48 
avė., isz ten La Grange streetkari iki 
l>arkui. Prie 48-os avė. ir prie parkosto- 
ves komiteto sanariai ir kiekvienam pa- 
rodis reikalingus streetkarius ir piknin
ko darža. «

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti.

Su guodone,
Komitetas.

' Seimas.
Seimu Susivienyjimo Lietuviu Lais

vamaniu Amerikoje atsibus nedeiioj, 8 
d. birželio, Palace saleje, 03 Grand st., 
Brooklyn, N. Y. Prasidės 1 vai. po pietų, 
o 7:30 vai. vakare bus laikytos prakalbos, 
dekliamacijos ir dainos. Kalbėtojai yra 
užkviesti ir isz kitu miestu tarp kuriu 
bus ir garsus D-ras J. Szliupas. Polam 
bus balius. Delegatams vieta apniukta 
pas p. Draugeli, 73 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Visus geros valios lietuvius už- 
kvieczia prisirengti ant vinz mipetoe 
dienos.

Centraliszkas Komitetas.
Chicago. Dr-ste Panų Szv. Marijos P. 

Ražaoczevos turės savo balių nedeiioj, 5 
d. spalinio, 1902 m., saleje Pulaskio, 800 
8. Ashland avė.. Todėl meldžia visu ki
tu draugyscziu nedaryti toje dienoje ba 
liu ne teatru, idant vieni kitiems neuž- 
kenktumem.

Dr-ste P.Szv. M. P. R.
Newark, N. J. Tėvynės Myl. Dr-stes 

kuopa grjis fair'a irlaikis prakalbas su- 
batos vakare, 7 d. berželio, po nr. 62 
Jonės st. Kalbėtojai bus ir isz kilu mies
tu. Inženga visiems dykai. Po prakalbu 
prasidės fairas ir szokiai. Visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia atsilan
kyti. Komitetas.

Antra? Metini? 1*1 k n In kas.
Chicago. Dr-ste Szv. Antano turės sa

vo antra metini pikninka nedeiioj, 13 d. 
berželio darže Bergman ą Grove. River- 
side, III. Prasidės 9 valanda ryto. Inžen
ga vyrui su moteris 23c. Daržas gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, gražus takai pa
sivaikszczioti, gera šiokiame platforma 
ir viskas kas tik ant pikninku reikalin
ga. Tarpe šiokiu dainuos tautiszkas dai
nas choras Apveizdoa Dievo parapijos.

Imkite Metropolitan elevatori iki W 
48-tos avė.,isz ten La Grange streetkarius 
ir tie davesz iki parkui, Visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia atsilan
kyti. Komitetas.

PADĖKA VONE.
Carnegie, Pa. Draugyste Szv. Antano 

siunezia szirdinga acciu visiems- lietu
viams ir lietuvaitėms emuslems dalyvu- 
ma ant musu baliaus, laikyto 12 d. geg’i- 
žio, užtai kad teikėsi gražiai ir paveiks- 
lingai susirinkę užsilaikyti ir musu jau
nai draugystei paduoti savo broliszka 
ranka.

br-ste 8sv. Antano.

Chicago Dr-ste Teisybes Mylėtoju tu
rės savo mėnesini susirinkimą subatoj, 7 
d. sėjos, 7 vai. vakare, K. Liaudanskio 
saleje, 3301 S. Morgan st., ant kurio vi
si sanariai privalo susirinkti, nes bus 
renkami komitetai ant pikninko. Nepri- 
buve ant iusirinkimo taps nubaustais. 
Norintis instoti in draugyste tegul pasi
skubina, nes instojimo mokestis bus pa
kelta. Dabar yra tik 81.00.

J. K. Chmelauskas, sekr., 
880 W. 33-rd st.

„Auszros” Draugystes 
Fondas.

A. M. Urzy isz Glad- 
Nton, C'al., paaukavo $1.00 
Al. Kuzma, Chicagoj 25

vimuose. . Visos šitos tautos kalba giminin
ga kalba ir panašios terp savęs iš kūno su - 
dėjimo; vadina jas dar kitaip altaiSkom» 
tautoms. Nors visos tautos šiądien turi vie
nokį tipą ir kalba giminingoms kalboms, bet 
ar jos visos paeina nuo vieno kelmo, tikrai 
ne galima pasakyti. Tautos šitos grupos 
tankiai mainė savo apsigyvenimo vietą ir be 
abejonės maišėsi su kitokioms tautoms, kol 
išsidirbo dabartinis tipas. Iš kalbos šitos 
tautos dalinasi į sekančias krūvas: tunguzai, 
tikrujie mongolai, turkai, jinai ir zamojedai. 
Apgyvena jie šiaurinę ir vidurinę Azijos da
lį, prisigriebė ir įjšiaurinę Europą. Plotus 
tuos šitos tautos užlaikė ir i>o šiai ^die
nai, ne paisant ant visokių aplinkybių, nors

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jono Trumpio ir Juozapo 

Boržos. Jie patys ar kas kitas tesksis 
duoti žinia ant adreso:

Mikolai Trumpis,
86 Main st., Seatle, VVash.

Pajieszkau Dotniniko Valterio, Užven- 
czio parap., Kauno gub.; antri metai A- 
merikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Modest Barkevicz.
1319 Miiler st., Allegheny, Pa.

Pajieszkau savo draugo, Jokūbo Bra- 
zaucko, 4 metai atgal jlsgyveno Milwau- 
kee, Wis. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Chas. Prolgovski, Box 132,
Grape Creek, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Stanislovo 
Kvietkaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės parap., kaimo Jukainio. Jis 
pats kr kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Simonas Armonas,
110 Liberty st., Chicago, 111.

Pajieszkau Klemenso Aleknavicziaus, 
isz kaimo Nibrių, Vilniaus gub. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

J. Zakarauckas,
84 Lemantine st.. Worcester, Mass.

Asz Marjona su dukters Antanina pa- 
jieszkome savo vyro ir tėvo, Vincento 
Vasiliausko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiszkes parap., kaimo Jtubiszkiu; gy
veno jis Baltimoreji. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Mrs. Marjona Vasiliauskiene, 
517 So. 14-lh st. Sheboygan. Wis.

(13-6)
Pajieszkau Raulyno Juozaiczio, kai

mo Didžtabokiu, Veiveriu gmino, Mar- 
jampolės pav., Suvalktr gub. Jis pats 
ar kas kitas teiksisduoti žine ant adreso:

Motiejus Paszkevipze.
179 W. 14-th st PI.,* Chicago, UI.

Pajieszkau savo draugo, Williamo Slra- 
kalaiczio, kurs su manim atvažiavo isz 
Anglijos in Scranton, Po. Girdėjau kad 
jis gyvena Chicago, 111. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Martin Petterson,
355 Ferdinand st., Scranton, Pa.

(20-6)
Pajieszkau savo draugo, Jono Didžba- 

lio,, Sunalku gub., Vladyslavavo pav., 
Panemunes parap., kaimo Eigeliszkiu, 
18 metu Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Misa. Rože Iszganaicziute, 
839 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieszkau Leono Judi neko, Vinco Ja- 
neliuno, J. Pakrosnio ir Jono Zaporoc- 
ko, visi Vilniaus gub., Traku pav., Jezno 
vol., kaimo Anglininku. Jie palys ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

SVilliam Judinėki,
7 Sohoolst., ; i Nashua, N. H.

Pajieszkau savo pusseseres, Domicėlės 
Tasauskiutes, Vilniausgub., Lydos pav., 
Kanevos vol., kaimo Videnu. 18 d, kovo 
1902 m. ji iszvažiavo Amerikon, bet kur 
ji apsistojo, nieko nežinau. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Miss. Elzbieta Tusauskiute,
7 School st., Nashua, N. H.

Pajieszkau savo brolio, Juozo Urbaiczio, 
Suvalkų gub., Gelgaudiszkio vai., kai
mo Prūseliu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso.

Antanas Urbaitis,
Box 374, Fozcroft, Me.

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero Vik- 
toravicziaus, Kauno gub., Sziauliu pav., 
Lūkės parap., kaimo Juciu, 8 meta^ A- 
merikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Apolinaras Viktoraviczia, 
Bos 86, Glastonbury, Conn.

Pajieszkau Stanislovo Pakaczymo, 
Kauno gub., Raseinių pav., du metai at
gal gyveno jis Chicagoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksisduoti žinia ant adreso:

Frank Marta, Crystal Fajls, Mich.

zuu^u/.an ivura oiuvri

ne visi plotai tirštai apgyventi ir ne visos 
tautos tos krūvos spėjo pasikelti ant vieno
kio kultūriško laipsnio: vieni iš jų stovi 
ant lygaus su europiečiais laipsnio, kaip an-

Tunguzas Rytinei Siberijos.

tai gyvenanti Finlandijoj finai, kiti gi pasi
lieka dar nuožmiais, vaikščiojančiais iš vie
nos vietos į kitą medėjais, neturinčiais dar

Tikrasis mongolai.

nė namų, kukiuose gyventų per ištisus metus, 
kadangi būdas gyvenimo, taigi medžionė ir 
žvejonė, uedaleidžia gyventi ant vienos vie
tos. ' Į •

Dabartiniai Laikai.
Nesiliaujantis stengimasis pir- 

mystėe ir atidengimai ntujų iš
radimų szioje gadynėje labiau ap
sunkina Įmones, nekaip seni auk
so laikai, kada darbas ėjo išleng- 
vo ir imonėa turėjo laiko atsilsiui 
kūno ir pro o. Sziandien tiktai 
labai tvirto budo vyras ir visiš
kai sveikas gali atla kyli laikų 
lenktynės. Bet ir jis reikalauji 
laikas nuo laiko ko tok o, kas pri
laikytų jo sveikatę ir gyvybę, o 
tuomi yra Trinerio Gydantis Kar
tusis Vynas, kurs atgaivina protę, 
nuramina nualsintus nervus, ati
dalina nereikalingas ir sunaudo
tai kraujo daleles, o jų vietoje 
tveria naujas, sveikesnes, tvirtes
nes, duodanczias stiprybę ir sma- 
gumę. Trinerio Amerikoniszkas 
Elexir»s Karcziojo Vyno yra ne
palyginamu vienatiniu kareziuoju 
gydaneziu vynu prekys'ėje, tu
rintis savyje visas gydanezias y- 
palybes naturahszkojo vyno, su 
czyszczsiausiom kalninių iolelių 
ypatybėmis. Gydo ijs vikas pilvo, 
vidurių, plkuczių ir inkstų ligas; 
uilniko kunę ir prutę visi-zkoje 
sveikatoje.

Ant pardavimo visose aptieko- 
se ir goresniuose saliunuose. kaip 
ir pas patį fabr.ksntę Juozapę 
Trinerį, 799 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

ETHNOLOGIJA, 
arba

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

aritmetikos, geografijos, ypač gi geografijos 
Japonijos. Apart to, mokintiniai lavinosi 
fechtavime, kovojime, mėtyme jėčių ir jodi
nėjime.

Augštesnės Japonijos mokyklos, buvu
sios miestuose Kioto ir Jeddo, buvo panašios 
į vidurinių amžių Europos universitetus. 
Čia skaitė lekcijas teologijos, morališkų 
mokslų, japoniškos ir chiniškos kalbų, 
chiniškos gramatikos ir rašto; aiškino raštus 
chiniškų filožofų. Apart čia paminėtų augė
lesnių mokyklų, buvo tokios kiekvienoj vieš
patystės provincijoj. Apart paminėtų moks
lų, mokino tose mokyklose dar: matematikos, 
literatūros, tautiškos istorijos. Mokslas 
traukėsi po 6 vai. kas dien^. Profesorių 
buvo trys veislės: vieni mokino ištarimo, ki
ti aiškino mislį, treti gi aiškino prąsinę viso 
teksto. Tinginti mokintiniai buvo skau
džiai baudžiami: mušė tokius su kančiais, 
movė ant galvos lentų., degino pirštų galus. 
Sulaukę 16 metų, mokintiniai baigė mok
slu.

* Suprantama, kad toks mokinimo būdas 
ne galėjo išduoti svarbių vaisių, jis ne galė
jo vaikus paversti į liuosai mislijančius 
žmonis. Dabar gi japoniečiai perėmė euro- 
peiškų mokyklų surėdymą ir mokinimo būdą 
ir tas išduoda gana gerus vaisius.

Apart daugybės pradinių mokyklų, su
rėdytų ant europeiško pavidale, Japonijoj 
yra dabar daugybė augštesnių, kuriose mo
kino išpradžių tyčia iš Europos ir Amerikos 
pakviesti profesoriai ;dabar svetimų profesorių 
liko mažai, jų vietas užėmė japoniečiai,baigę 
mokslus Amerikos ir Europos universitetuo
se. Mieste Jeddo yra 10 augštesnių moky
klų, kuriose, skaitymui lekcijų,yra 105 . pro
fesoriai ir 1500 studentų. Provincijose yra 
6260 europeiškų mokyklų su 472050 mokin
tinių. Tose mokyklose mokina: japoniškos 
ir chiniškos kalbų, fizikos, medicinos, gam
tos mokslų, matematikos, inžinierijos, kariš
kų mokslų ir svetimų kalbų: pracuziškos,vo
kiškos ir angliškos; dabar pradeda mokyti ir 
maskoliškos.

Apie mokinimą mergaičių Japonijoj se
niau rūpinosi mažiau negu apie mokinimą 
vyriškos lyties vaikų, bet visgi rūpinosi dau
giau negu kokiame nors kitame Azijos kraš
te. Pradines mokyklas, kaip jau paminėjo
me, lankė Japonijoj drauge vaikai vyriškos 
lyties ir mergaitės. Jas mokino: liaudės raš
to ir japoniškos literatūros, įstatų apie mo
terų pareigas ir naminės ūkės. Tepliorystės 
ir muzikos mokino tik dukteris augštesnių 
luomų. Seniau net augštų luomų tėvai, pa 
baigusias 12 metų dukteris už atsakančią 
randą, ant tūlo laiko atiduodavo į paleistu
vystės namus ant praktiško supažindinimo 
jų su moterų pareigoms. Dabar to ue daro 
ir moteris lavina ir mokina godoti savo kū
ną kaip tai yra visuose civilizuotuose kraš
tuose.

Iki priėmimui europeiškos civilizacijos 
moksluose japoniečiai ne buvo toli nužen
gę. Mokslai, koki čia buvo, buvo perimti 
nuo chiniečių. Metus skaitė pagal chiniš- 
ką būdą. Dabar gi ne tik mokslus, bet visą 
krašto surėdymą japoniečiai perėmė nuo eu
ropiečių. Liberalai gi teip toli nužengė 
megždžiojime Eurojios, kad iš jialengvo sten
giasi išmesti ir japonišką raštą, jo vietoj nori 
įvesti lotyniškas literas. Japonijoj išeina 
jau dabar keli japoniškoj kalboj laikraščiai 
spaudinti lotyniškoms literoms.

Prie civilizuotų Rytinės Azijos tautų rei
kia priskaityti ir korejonus. Apie juos iki 
paskutinių laikų mažai Europoj buvo žinių, 
kadangi šitas kraštas buvo uždarytas euro
piečiams, Čia jų neįsileisdovo teip, kaip antai 
ir dabar neleidžia europiečių į Tibetą. Visi 
korejouys nešioja vienokius, baltus drabu
žius, moterys gi turi uždengtas drabužiais 
kitas kūno dalis, o visai nuogas krūtis. Vi
sas krašto surėdymas toks, koks buvo Chinuo- 
se keli šimtmečiai atgal. Miestai ir kaimai 
dumbluose ir nešvarume paskendę; triobos 
nulipintos iš molio, dengtos šiaudais. Žemė 
labai vaisinga ir gerai išdirbta; auga čia: 
komai, kviečiai, sorai, linai, pupos ir raudo-' 
niejie pipirai. Visa kraštą valdo daugybė 
beveik neprigulmingų urėdninkų, o jų vir
šininku yra despotiškas ciecorius, kuris iš 
tikro yra tik įnągiu urėdninkų teip kaip ir 
despotiškas Maskolijos valdonas, žvarbiau
si korejonų nuopelnai yra: kad per jų tar- 
pininkystę išsiplatino Japonijoj chiniška ci
vilizacija.

MongoliSzkos ir turkiszkos 
TAUTOS.

Mongoliškos ir turkiškos tautos tveria 
trečią grupą mongoliškos rasos; tautos šitos 
grupos apgyvena šiaurinę Aziją ir Europą 
nuo Ochocko jūrių iki šiaurinių kraštų Nor
vegijos. Šitos tautos daugume gyvena iš 
medžionės ir auginimo gyvulių. Jos ne kar
ta jungėsi į krūvą ir- dideliais pulkais traukė 
imt užkariavimų kitų kraštų. Po jų valdžia 
net per kelis šimtus metų buvo Maskolija, 
vien lietuviai sulaikė mongolus jų užkaria-

rungam Birai, Kytmtj siberijoj.

S&mojed&s Siaurinės Maskolijoh.



A. Siilingis, No. U. 
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pritinus jums iozai- 
me departamente.
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Medioal Disponsary yalHus iszoydyill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Delio? užtai, kad tai geriausias sztoras.. PIRKINIO.

Vyriszki Cisco verszines skuros szniuruoti czeverykal, 
Londoniszki galai, gero siuvino, ?eros4i^ f 
skuros, placziais krasztais, mieros nuo VT I * mm 
6 iki 11, vertes 12. perszita iszpardavima AZ

Moteriszki puikus Vici Kid ssniuriniai czeverykal, 
apskritus galai, patentuotos skuros antgaliai, gero siu
vimo, placziais krasztais, mieros nuo g 
4 iki 8 , vertes 82, per szita iszpardavi-lC |

VYRISZKI' KASDIENINIAI SIUTAI «RAA 
VERTES $8.00 IR $9.00, PO ipv.vV

Szltie siutai padaryti isz tikrai grynu vilnoniu chevi- 
otu ir kaszmiru, juodo, mėlyno, ozfordinio ar szviesaus 
atszviesiu, pamuszti gerais drūtais faimeriszkais saty- 
niniais pamuszalais ir tam tyczia gerai susiūti, rniera 
eina iki 44 mieros per krutinę, jeigu nori gero darbinio 
^iuto, tai ežia yra proga gauti beveik M 
už puse prekes, per szita Subatos I
iszpardavima eis po.............................

Dideli Brusseliniai Kaurai, dideli gana kuone dėl jeib 
kokio kambario, tam tyczia (toro^K | C* 
gatunko. didelis pasirinkimas ve- Ma 11% *%l I 
liausiu rasztu, vertes iki 820.00, po IV6 W

Megztines kurtinos pilnai 60 coliu plo- tetų g |B 
ežio, 3f yardu ilgio, didžiausias pasirin-JC■ 
kimas vėliausiu rasztu, vertes 82.50 poraW^ ■ IV V

Vesinyczta. Mes turime gerai žinoma Gurney gatun- 
ka, jos yra pardavinėjamos per 30 metu ir turi geriausia 
vardo, padarytos isz jaujoj džiovinto vuosio, iszmusztos 
galvanizuota geležia ar cinku, permainomos lentynos, 
geriausi* persravenimas oro, gražiai *■ į* 
apdabintos, rankomis karbuotos, ver-uKI% į 
tęs 88.00........................................................<PU1 f U

100 stukiu gražaus effektosatyniniu dryžuotu Batistu 
drukuotu Glngbamu, Dimities, Titania Cordu, g 
t asz. kuolu Swisb ir daugelio kitokiu paleidau-■ 1 
jamu styliu,vertes 18c. yardas, dabar po.........IW

500 stukiu ssilkais ataustu Alberta Satynu; nieko pui
kesnio pirmiau* nebuvo parodyta, jie yra tikru nudėvi
mu prancuziszko Foulard szilko, didele sor-^^ m 
tacija spalvų dėl pasirinkimo, vertes 50c.
yardas.................................................................M VV

Moteriszki marszkininiai Waistai. augszto gatunko 
ginghamo ir naujo balto ir juodo szniuruoto dimity, 
vieni su sumetytu.kiti su nauju pilnai apdri-
besiusiu prieszakiu, paprasta preke 81.00, 
per szita iszpardavima.........  ....................WV

Moteriszki keipai grynai vilnonio broadcloth, clay 
worsted. plyno ir rasit uoto sxil.ro, visi gerai patnuszti ir 
apscziai apgrazninti szilkais, mezginiais ir raikszcziais. 
su palaidu ar sumestu užpakaliu, vi-te|a gg 
šokio ilgio, paprastai pardavinėjami III I
po 88, per szita iszpardavima.............

Moteriszki Dress Siutai, grynai vilnonio venetian ir 
kriaucsiszko seržo, padaryti pagal saito sezono nauja 
mada, su bliuzine ir eton jake,pilnai ripuliupta apaczia. 
siutas apscziai apgraznintas satyno apvadais, jake pa- 
musata szilkais. sijonas geriausiu l*!’ 
kalinu, visokiose spalvose, paprasta Ma > j^kl I 
preke 813, peršalta iszpardavima.. ..1^ ■

Vyrirakl gražus Balbriggan apatiniai marszki- 
niai ir kelines —Vyriszkos vidutinio storio rusvos parvos 
apatines drapanos—Vyriszki Egyptian ralkszcziuoti apa
tiniai marsz<riniai ir kelines — Vyriszki puikus Merino 
apatiniai marszkiniai ir kelines — Moteriszki Lisle 
marszkiniai, pritaikytas liemuo ir trumpos rankoves — 
Moteriszki 39c. mercerizuoti pamarszkiniai — Moterisz- 
ka mezginiuotoeffekto vesta— Moteriszki gražiai nuda
žyti marszkiniai vyszniavai, mėlynai, palszai ir gelsvai 
bei juodai. Vaiku gražios Balbriggan dra- “ 
panos —t New Yorko pirkinys visas eina 
po---.................................................................. 19c

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus "State Medical Dis- 

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu lig* yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; Ui reinkia jog ju
mis nieko ne kasztuoj* už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Fermeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais fier pa
garsėjusiu* specijalistus. Jie užtikrina

4 Liepanis cReli- 
ance kerosinini* 
peczius, ranczyja- 
mas, kad nerūks ir 
nesmirdes, $1.49

KLEIN BROS
’ _795-805 S? Halsted St.

Cor Canalport Avė

2 Liepsnis „A* 
merica” gazoli ni- 
nt* peczius; užti
krinamas, kad duos 
gera užganėdini 
ma 83.50 verte*, i*s- 
pardavimo pre
ke.............$2.25

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokio* ne gali 

padaryti, ne* jie visk* daro su pagelb* 
tikrumo instrumentu, kaip Ui: M i - 
eroseopa, Harmoeytome- 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
to Ir Stethecropo Pho- 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
isseziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosoee' ligų. Specijalisui gali at- 
rastie liga szlapume (mitaluose) per liri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama aUidengi* prieaz iszlavlnta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir to jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai aUiszauk in 
"State Medioal Dispensary", ant piet
vakarinio kampo Bute in Van Buren ui 
1W~ Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijclistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie to priaidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekme* jaunystes neiszmintin- 
gumo (MTsižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji mo sveikata*, silpnumo nugaros, 
skausmu krūtinėj?, pamurumo, nemi
gos, fiziszko ir pdptiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojiįvo energijos ir užsiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
Mipnuirkitu tam- panasziusymptomu. 
Tokiem* ligoniams rodos: jog visi žino 
Ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l*er kita daklara ir ne likai iszgydytu. 
tai delta, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
"State Medical Dispensary’’ yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu į 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Visk* 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Dideli* skaitlius žmonių daug nuken- 

ežia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mitalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientą* turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Ta* yra labai 
pavojingas dalykas, ne* gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturo*. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik at*isz*uk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta. < '

YARICOCELE'^S-
Nusilpninanti rezultatai „szito* ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisau* padėjimo, tada eik in ipe- 
oijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
neuusistebesit jog jieiszgyde vinz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
CW Prekes y ra pigiausiom.

Tolymi ir Fermeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispkhsartj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo pilanti, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuojs, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNDODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, deito jog yra baisiau** 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta, ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rbeumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, auiradima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito 
kius, arba tam panaszius symptomus. Ui pasirodavyk su specijalistai* tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums u pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytū.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensary]”.
Ohicago, Balandžio 17, 1900.

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiaue m*vu.uiao jAaoiapHUga liga 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokio* nau- 
dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tu* tiem, kurie reikalauja pageltos, su 

uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Viena* menesi* szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystec darbuose.

Jums dėkingas, A
J. c.

State of Illinois Į
County of Cook j *•

Asz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog vinzui minėta* paliu- 
dyjirna* yra tikras. Ir kad originalas ta 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Piiblic.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydnoles dykai
TEME: fipecijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu, kurie geidžia at važiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

Skaitykite visi.
Reikalauja 250 vyru in popiero* fabri- 

kus, mokestis po 81.50 ant dienos; 50 vy
ru ant geležinkelio, mokestis po 81.50- 
81.75 ant dienos. 50 vyru in lentų piovi- 
nyczia*. mokestis po 81.50—81.75 ant 
dienos. Darbaijnetoli Bostono. Nuvažia
vimas dykai. Raszykite lietuviszkai ant 
žemiau padėta adreso indedami marke

Jos. Rossell,
4 N. VVashingtan st., Boston. Mas*. 

(6-6) . ‘
Reikalingi geri vyrai dalinti oirkulioriu*. rink

ti adreau* ir pardavinėti gyduole* terp lietuviu. 
Toki dirba gali atlikti nereikalaudama* pame*- 
ti *avo sziandieninio darbo. Lengva* užsiėmimai 
ir gera* pelnai. Adreiuoklte;

Pigiai ant pardavimo nauja* 2 pentru 
namas su lotu ir gražum sodeliu. Svei
ka* oras, arti geri darbai prie„Carshops ’ 
Kuro pirkti niekad nereikalauja, nes 
prie geležinkelio galima pasirinkti an
glių ir malku už dyk}. Gera vieta žmo
gui darbininkui. Atsiszaukkite „Lietu- 
vo*v redakcijom

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

Jonas Szemaitis, 633 S. CAhal st.
(6-20)

Pigiai ant pardavimo namas su lotu po 
nr. 52 Canaiport avė. Apaczioje sztaras, 
vsrszui gyvenami ruimai. Preke 83.500 
Atsiszaukkite po nr. 21 W. 19-th st. Chi- 
cago. ,

(20-6)

Aukos ant kankintiniu.
Laike seimo Susiv. L. A., laikyta *
Bostone, Maus, surinkta................... 88.75

Buvo..........0.24

Sykiu .88.96

LietuvlsKka Kriaucziu Dirbtuve.
Atidariau nauja kriaucziu „shop*” 

kostumieriszko darbo. Padirbu kuogra- 
žiausiai visokia* drapanas ant ap*tehavi- 
mo ir savo darb* g varsluoju. Prekes ma
no preke* pigesnes kaip kitu. Reikalau
janti gertfsiuto teiksitės mane pamatyti.

J. Gvardlnskas,
Dakota st., Spring Valley, III.

(20—6) Box 364.

Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktu* 
Pagal prof. Nuabaumf. Sutaisė Szernaa. Chi- 
cago, III. 1901. Puslapiu 147.Mok*la* kokiu bodu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu fcs 
d sėjo iki paukszcziu At ieriu ir paties žmogau*. 
Su pavelksleis...............................................4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Paraazė žmogus, įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu ba
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta................................  ISc

Dvyniai Vagiu. Paraižė kun. Dembski*. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveikslo ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupos. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriukės. Ji nurodo priežastis delel 
kurių motenszke tapo žemesne uz vyriszki ir 
paduoda rodykles ant jo* pakėlimo....... USo

Gėeogrsiija arba žeme* aprausytu**. Pagal G*l- 
kie, Naikovsk! Ir kitus, šutai** Szernaa. Yra 
tai naudingiausia isz visu aulygaziol iszeju 
siu lietuvtazku knygų. Aiszklai ir supran
tamai a p rialo visa muau žeme, jo* pavidalu, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus, 
sagszti. vulkanu* metanezius iazsave* ugnį; 
iaz kokiu žeme sluogvniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie* aukso, dra* 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. uplu, 
Įu Bardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: surna. prėski, saldus, ar kartu*, ko- 
kijuose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
išyta dalimis, Užskaityto* viso* vle*apatys- 
tea, kanly.tea, knnigaiksztystes, te*pubt4 
ku* ir tt Klek kurioje žameje yra gyvento
ju: koki ju tikęjimai. kalbos, paproeztai. ui- 
alemimai. pramone*, iazdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabrike, pra 
moniu; kur koki orai: azalcziai ar karai 
iriai, lietus ar giedro*; kur koko ilgi* dieno* 
ir naktie*; kur visad* yra lygi di*n* ir nak- 
t ’s kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8z« loIIu. 
480 poslapiu, ant geros standžios popiero* 
skaudinta, su 71 povei*sieliais; map^gyvu

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis lltaromis atspausti para 
asai aut nugaros ir szono. Preke.. $14 50 

Gjrvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 
■ekanezių gražių pasakaieziu: Atsisveikini
mas;— Vagis; — Kas Kaltas; —Gatvės vai
kai;— Paparczio Žiedu: — Minko Sargas; 
— Signalas; —Keleivi*...... ....................15c

(atorija Suvienytu W*l*tlju Sziaurtnes Ameri
kos. Aprašu: kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pinniaosti1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kare* buvo, už ka 
karewo ir kokiuos-: nartuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuru gero padare sztai 
žemei O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Walstiju, kuriyra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
•zioje Amerikos žemeje gyvenaneziam. idant 
■■prastu koke* ji* ežia tiesa* tari, ka* jam 
K vale daryti, kas na vale. Turi puslapiu 

Preke....  .......................... 41 OO
Dratuos*. grsriu6se apdaruose...............$! 35
istorija Chicagoa Lietuviu, ju parapijų irka.

Krauczluno prov* su lalkraszczlu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje,18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, alszkau* druko. Fotografijos 
yra abi*ja pusiu advokatu, ka. Krauczluno, 
“Lietuvos" Užleistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Cbicago* S.Jurgio lietuviszkos bažuyczios. 
Popiero* apdarai*...................................8V OO

Audimo kietais apdarais, auksiniai* 
U to lai*.................................1......................812 50

Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para 
azeprof. Dra* L. Huechner. pagal XIX voktei- 
k* laida, su 'mažais prideczkals lai senesniu 
laid) lietuviazkai pergulde Dra* J. Szliupaa 
Su paveiksiu ir biografija rassallau*. Yra tai 
mokslas gvildenantis gatnb* dalykus, kuriuo* 
žpionės vadina Dievo surėdymu..■!. SO-

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

to pabaiga, tegul perskaito*zif knygelę lOc 
Senu Gadynių laznyk* Gvgt Sutvėrimai. Pagal 

Hutcbinaon); sutaisė bseraas. JI apraišo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant žemes dar priešą žmogaus ant jos 
auiradima. Sztandien tu sutvėrimu kanu* 
žmones kasdami giliu* saulinius, kanalus ar 
imdami isz žeme* anglis, randa giltai palai
dotu* žemeje. Talu sutvėrimu atrado ozi*- 
lūs, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
Žemeje kūnai yra ssiandien Įsistatyti ivst 
rluose niuaejuoee, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sana yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllnczlai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budo gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žemesni* 
in sugsitesnea veisles. Ir pagal storuma ir

^“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominai t i*. 1436 Adams St.
So. BOSTON. MASS.

Nikod. Gendrolis, 291 4-lh St.
NEW YORK, N. Y.

Jonas Nujok**, 323 E. 55-th st.
NEWARK, N. J. .

V. Ambrazeviczia, 180Ferty'st.

Tiktai 25 centai.
Kas prisiūk 25 c. paežio markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apekaiti- 
mais ir pavinezevonem. Ui 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
70 W. 5-th st., So. Boston, Mvss.

s< 30 metas įsimagintas!
Dr. RICHTERO 

mitam swletal žinomu 

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.

druko, ant graž.oe popiero* ir api* ISO pa
veikslu invatri* *sna gadynių innykustu ms- 
tve rimu. Prek*..................................... 41.00

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius,kstalikiszka malda kny

gele. Maldo* yra rytmetine*, vakarine*, pri* 
■pawlednes, komualjo* tnisziu. m lai parų Ir 
daugybe kitu: tnisziu maldo* *u sbrozelials; 
misiparai giedami U*tuwlszki ir lotlniszki; 
daug lotyniazku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pskraplni- 

Yra®H**«i)os: psalmes Sz. Marijo* 
r. Ir Karaliaus Dovido, aktai, ražanczlai 
stacijos, karunks, keliolika *zwentu gteamiu 
ir lt Yra tai naujausia ir gražiausia knygel* 
Įsa wiau Uetutriszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi poplera; stambus, atsakus draka* 
Mhra <Mx4M coliai. Saitu knygeliu apdarai i P nNkAi vpm aalranA«bM •

BROOKLYN. N. Y.
Stan;«)owas Rinkevriczius, 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan1 avė.

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

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

SOUTH BOSTON, MASS, 
Wincas Kudarauckas, 72 .W. 5-th St.

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)is, 2618 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.

“Lietuvon” Keiuaujanti agentai.
Jurgis Kazakevviczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyli ” Liet u v j" 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai-mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gaut? yisokes knįgas 
už t| paczif prekj kaip ir redakcijose. 

"Lietuvos Ibzuistuyk.

ArGinkus.
715 MillburySt , Worue8ter,Mas8

Pirmas Lietuviszkds Agentas.
Siunczia pinigus i visas dalis svieto. 

Parduoda szifkortes ant visu linijų ir ge
riausiu laivu i Amerika Ir isz Amerikos. 
Iszjieezko ir perraszo dalis Lietuvoje.

T Rodą visame dykai.

Rheumaiizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir rrisokiu RheumAtiszkn 
Skaadajima.

u ir 50c. pa.a wisus 
^ptiekorius ^rbtt pa*

L Fe Richter & Co., j K 215 Peari Street, JĮ 
New York. ^1

* 'Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu (daiktu galite iszsirinkti ir 
•parsitrauk 

ti, jeigu 
turite mu
lu lietu- 
viazka ka- 
alioga, ku
ri pri siun
čiame ko
žnam rin
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch 4 Co. 74 Centre St.,l Cbicago, III.
Sacc. to Kelpiscb, Norclko & Co.

No- 1. Maža* A akto Altorių*, prastai* drū
tais apdarais, auksintai* krantai*,b* ap 

kalimo...................................................... fc<

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

Galima siusti szimtus ar tukstanezius 
ub iu kiek tik nori, bet siuneziant ma- 
aukalp 100 rubliu, reikia siusti tik szi- 

okias sumas:

ginami augmenys! Pagal Lankaviezin, sutaisė 
Szernas, Cbicago I1L 1901 m. Puslapiu 7X 
Su psveik*l*kia............. ,...............................SOo.

Kaip gyvena Augmenys! Yra tai moksli**.

Dr. Jos. F. Kozlowski, 
Ruimas 1110 Maaonie Tample 

kerte Randolpb ir State ui., Cbicago, III. 
Pasekmingai gydo visokia* liga*. Galima susi
kalbėti lesklnkai. «- .
<20 t) Offiso važando*: ano # iki B vakarai*.

Naujausios Knygos.
Sugriautas Gyvenimas.........................5c.
bzunad vokatis......................................15c.
Žemiu Dulkes. Apysaka paraazyta M.

Radzeviczutea. fra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų..............50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau
doa. Preke........ .............  81.50

'Gražiais drūtais apdarais.............82-00
"Lietuvos” redakcijoj dar yra gauna

mos ir sekanczioe knygos:
Istorija Lietuvoe,Skirmuntaite. ...25c. 

Dievas, dangus ir pragaras...............10c.
Mužikėlis, z............................     .10c.
Vaiazes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis................................................. 5c.
Bestiality of Kussian Czardom..........5c.
Auszra 1S84 metu.........................   81.00.
Auszra 1883 metu............................81.00.
Kalendorius 1893 metu.....................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partlj-js... .5c. 
Žirgas ir Vaikas.................................. .30c.

Szios knygos likosi nepetalpintoe ke
tai toge.

Knygos sawo« spaudos.

ne* nuolato* žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su T sbrozelials. Naudingiau** knygele ant 
svieto dsalžinojlmul u* ko darosi tai 
bal. «Tiau»mai. lieta* ir sniegas; kasyta 
Jebestai ir ant ko ji* laikosi................8Oc

Prek*....................................  SSc
RYGIENA. Daktarinių knyga arba mok*la* 

api* užlaikyto) * veika to*,l*i kurio* gali b*

t»»,patalky* *p«t*au*r tl nuo tukilaneziu wi- 
*okln li<u, patalky* atlaikytieii«lybcj«**wn 
(ireikata. pailsinti *awo amt! IT mokei n*au 
Kinti *weika!s ir tvirtais *awo valkeliu*.
nok*......................................................................83o

Arvyškap** Valsscsta* (ValancsaoskM) a*ba- 
vo vm*r* Un*iysS**f Paraityta ka. Damb-

.ISc.

^•HSJ^S^iSSSrMS: 
kaip jie luilkrauna ir kaip atsiliepia ant 
draagi>M gyvsnimo. ................................ SS®

r* a>*.Jn aodejlma, atmaina*, gyvi ir plėtojimui 
nuo pat menktaualu pavidalu iki didtiausiu 
ir tobultaoalu. Su 30 paveikileHn., 1» pu*la- 
pur.....................................................................«Sc.

Ralp Mukolija peraekioja Lietuva. Pagal L'op-

Bresaion ruueen Litbuanle lupinis* kun. v. 
embikia.......................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli! Plenlny* Dro 
L. Weblam. I»i anglis.ko ingulde kun. V. 

Dembakis...................................................ISc
Ueekal Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 14301c. Parane 

pagal lenkiuku* istoriku* Žemkalnis. J*>- 
lelsta “Tėvynės Mylėtoju Draugystes“.— Yri 
tai spraszyma* Lietuvos su Lenkija ausivle- 
nyjlmoir jo pasekme*. Czta sinkiai yra ap- 
reszyta lenku politika kaip jie pasielgė *u 
.latuvo* kunignlkncziale: Kniituczlu. Vy- 
autu ir k i lala. Isz szios knygelei skaltyto- 

>-* sinkiai supraa, ar lenku prietelysts yra 
muma naudinga ar bledings...............loc

i_detuvlu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove, 
iki jie pateko p> valdžia ponu. Paraižė L te 
turo* Mylėtoja*. Knyga turizsi puslapius 
ir 4 didele* mapa*. parodanozia* vieta*, kur 
renoveje gyveno Hetuviu pralevisi Apraišo 
’ietavlu padėjimu dar 800 metu priešu Kriu- 
Muu gimtm,..................  SOc

Krautu Skerdyne Apraaso ana balsu atsitikima 
kadalUOSm. maskoliai užpuolė ant bažny- 
ezlos miestelyje Krežiu, mune, nauda ir pjo
vė nekaltu* žmoni*, Užgriovė altoriui ir už- 
peoae įjo bažoytnia. Ainktaastai aprauso 
ta visa atsitikima.................................. 15c

Ltletusrinka* Lementoriu* *u moteriai* kate
kizmai* ir minrauturu...... . ................ISc

Vl^kibis apie Žem, Ir kitu* svietu*, jubu.ylr 
pabaigs Aprw.xoka*yrateme,iiskoji*u- 

•tdeda, ant so laikosi ir kaip *nk**i; k*»
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kita* žvaigžde*: ka* yra pllan o*, kome
tos Ir kitos retai matomos Žvaigžde*. Su 30 
aitrouominku *broMlia turinti S2S pusi* 
piu*. Yra tai vienatine knvra. in kurio* 
tikrai Smogu* gali apilnvieati.............7S<-

D-utuose, gražiuose apdaruose........... 81.00
4ludaugis Lietuvos Karalius. Iitoristka* pa 

veikslas penkiuos* aktuose. Lenkink*! pe
rene JUIM* Slovaokl, lietuviiakal verte 
Vincas Kapsas (Dra* Kudirka). Knygele 
pa.klrta ypatingai teatro mylėtojam*.. SSo 

Naujau*!* Lietuviukas Bapnlnyka*, surinktas 
ir suredlL in d*ugel svetimtautinku sapnl- 
Sku ir surėdyta* pagal tikra Persisukai 

Iplinka sapnlnyka.—*u 110 sinkiu ebro 
ia,—*u apmiyma planetų ir pa»lapcziL 

kokie* senove* žmones vartojo (napejtmui 
ateito*.—Gsriauasl inguldo visokius 

sapnu*..........................................................
escžLpdarrta* ________

Pamokslai IszminUe* ir Teisybes iszguldineū 
Galvoctlu visu amžių. Czia yra patllpf 138 
grsžiu.juokitigu Ir i*zmlntingu pasakaiozlu 
Kas nori tareii gražiu juokingu ir pamoki

pa pasakoti ir aut kiekvieno užklausimo mo
kės duoti inmintlng% atsakymu............SOc

Rankvedl* gromatų raižymui. Pamokinanti 
knygeli kaip raižyti gromata* visokiuose rei
kaluose į visokį) luotu) žmonĮi: į gimines, 
draugus, pirkėjus, ponu*, kunigo*, uridnln- 
ku*. ir į patį caru. Teipgi meilingi kinkai 
jannlkalczi) 1 izerglnii ir mergln) į jaunl- 
kaioslu* reikale susipažinimo ir apaive- 

dlmo.............  -ŽOo
Robinsonu gražios. moralUika lt Slngcdl apy- 

■ak*. paisrasu jaununMMi................. 9oo
Tikyba ar mokslą*! TyrlnejimM Ukejlmiszkl 

moksUsskl Ir dntu<ljl*zk>l poiltiMkl. Antra 
laida *n pritdn. 811 poslapiu.................. SOc.

No. a. Maža* Akio Altorius, p r* štai*, d ni
tais apdarais, aaksintal* krasztais, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
blstelemia. su kabute........................7Sc.

No. 8. M aka* Aukso Altorius, moroko 
■kuro* minkistal* apdarais, apvalai* 
kampai*, aukilnti krautai, paraatal* 

tektrittka........................................„tlJ

J. SYMANT,'C“ZJ
71 N. 7-th St.. Brooklyn, N. Y.

LietūYiszkas Saliunas.
Geriausigerymai, inportuoti cigarai Ir 

'Free Lunch” kasdien.

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip, tai pamegyk mnsn naujai lizrast* gy

duoleTknri Inczysti* galva nuo pleiskana, sutvir
tini plauku *iakni*. sulaikys ju slinkimą, vieton 
iszpuolualu ataugini nauju*. Kiekvienam duosi
me užtikrinimą, ir jeigu nepadarys to k* sakome, 
tai sugražinsime pinigu*. Szita gyduole yra kaip 
dėl vyra teip ir dėl moterų. Preke Žl.oo bonka. 
Galit* prisiųsti popleriny dolery prastoj gromatoj. 
THE ANIMATOR, BŽ4 lirdSL, Cbicago, Iii

HILLE’S F0T0GRAFA8, 
3452 8. Halsted St.

S2.00

Sūdratlnlius plmh.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvot skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba raszylute.
J. M. Brundza, Chemist,

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

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tani i8tai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o ( 
neei^aileei; nes gausi pigiau, kaip kitur.' 
Apart to. Matutis turi didele krautuve Į 
žiedu,lenciugeliu,tnaezineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik-1 
tu. Teipgi visokios i n tai po* istoriszku j 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis j 
kvietkomis ir navineziavonemis, abrožu j 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augzz-> 
cr.lau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joseoh Matuti*.
112 Grandai. Brooklyn, N. Y.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Chicagqje!

D-ras A. M. Bacevicze,
-----Gyvo* n n. —

MggS'AleltsandravicziairSzvankiis į
f ...DRUKOR1AI... S
' 3215 S. Morgan St. Chicago, III. g
C Turi puikiai inreagtas drukoriszkas n as.-inas ir pertai B

visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o i<
- ypatingai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programas, knygas raitininkams ir tt. g

- ■ -------■•-iia visas dalis svieto per bauka,expresa, «
Užlaiko knygas visokiu intalpa ir maldaknyges. gS

 ypatingai draugystėms iconstitucij; 
Maiflo. ir 8l«mcxia pinigus 
arba paczta; kaip kas nori. Už

Dr. Louis Bottlik

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur neiutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

3 rublius. 37 rubliu*. 71 rubli.
6 rubliu*. 40 rubliu. 74 rubliu*.
9 rublius. 43 rubliu*. 75 rubliu*.

12 rikliu. 46 rubliu*. 78 rubliu*.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
18 rubliu. 50 rubliu. 84 rublius.
21 rubli. 53 rubliu*. 87 rubliu*.
24 rubliu*. 56 rubliu*. 90 rubliu.
25 rublius. 59 rubliu*. 93 rubliu*.
28 rublius. 62 rubliu*. 96 rubli u*.
31 rubli. 65 rubliu*. 99 rubliu*.
34 rnbliift. 68 rubliu*. 100 rubliu.

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

8839 Commercial ne. So. Chloro, UI.
Gydo visokias ligas b* skyriau* ir visk*'užlai

ko tvirtoj* paslapty)*. Už tai lietuviai.; kuri* 
tiktai reikalaut* d ak ta rišiko* pagalbos, tegul 
kreipiasi pa* savo ta stos daktarą, su kunuon 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norinti*}!* gauti pagalba per gro- 
matas. tss kitu alestu, tegul pilnai apraišo savo 
liga, o tad* gaus jtegelba.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigu* ui pa
melavime, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir ūda pat* galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitė* Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausia* burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
ta* lietuvlszkoj kaitoj dėl metimo lai
me* už 25c. Adresuok:

K. Intas, 
Box 551, Pittsburg, Pa.

— Atkreipiame lietuvir atydjant vie
natine* lietuviszkos aptiekoe Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai e u ropė j isz koše ap- 
tiekoze randasi ir ui pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodę dykai; už rodos davimę 
mokesties nereikslr.u ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi- 
»okių lietuviszk” knygtj, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonemis popierų groma- i 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes ! 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir ty visę gali- Į 
ma atlikti lietuviškoje kaltoje.

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

bažnyciioe Apvaizdos Dievo parapijos.
Į

D-ras A. L Graiczunas,
167 W. 18-tb8t., Chlcago, III.

Gydo vitokas ligas be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso,

VYRAI AK ŽINOTE? Lietuviszka Aptieka

420 J50. 3¥., CĘK7IG0.
Terp Runker ir Dekoven ui.

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

Jis yra specija Ilsias viriu -
riniu ir paslaptinguju Ilgu.

Offi so valandoe: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOVV1ATT
Kauno gub. Szauliu pavrieto.

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

Telefonas;
Telefonu galima i ai kiekvrieeoi 

f entialraa

Kad asz atidariau nauja lietuviszka 
karezema po numeriu-3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szviesiausia4r didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, baliumi kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia* užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

J'N Petru Salakis, 
33Ž1 Auburn Avė. CHICAGO.

SPECIJAL1STAS
WYRISZKU LIGŲ

B- 
ir

J. LE8ZCZINSK10-
315 8. Morgan St., ' CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. nilliamson.

Dr. M. Kassakovski, 3312 S. Halsted st. 
Telephone Yards:709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun-J 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikie ideti marke ui du centu.

Tblkfonas YardsTOG.

SERGANTIEMS
GvarantnolMie pilna lupydyma.

Fasekmlngtauslal gydau visokias paslėpta* 
ir pavltMlnes liga*, kaip antai liga* aziraies. 
piaucslu. inkstu, pilvo, galvos skaudejimoa, 
silpna atminti, dvasink* nusilpimą, lytlazka* 
silpnybes, azietyurna, sutinimą, veži, blyktzl* 
pa* moteris, kteujavlma ir tt., nervu liga*, po
dagra. reumatizmu dusinimą, paralyžių ir tt. 
Prusa alinu gumba, gydau gimdymo ilga*, vi
sokio* sutinimus eta. Nerviszka* Ilgas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

I.ytlanku dsUiu Uksui

P. K. Urachas, 1614 Masonic Temple, Cbicago.

praktiko* ir Ii

ISZ6YDYMA

žilpneje* 
ar Ijrtiszku dalia kūno, jeigu l 
nore liga kr kokius kenkimus.

kiekvienam

UŽTIKRINA, 
kokia nors p*, 

liga, kraujo ui- 
jeigu esi im

ant viso kūno 
turi kita kokia 
tai itiojan* ra-

ligų

ūILB.M.ROSS
Rooms1to7, 175 S. Clark St,
borte Monroo, Chicago, 111. Rodą dykai.
Ofiaa* atidaryta! kasdien' n no S iki 4 Panedelio,

Rankspaudis,
Iluber Stanip)

Su tavo vardu, pra- 
i varde ir tirgvaikiu 

» 65c. O jei nori, kad 
butu vardas, pravarde 
su žirgvaikiu ir ape- 
czioj eilute, „Tėvynės 
Mylėtojas”, 75c. At- 
ramento paduszkute 
25c. Toki* rankspau- 

dis priderėtu kožnam lietuviui turėti dėl 
aUpaudimo antgalvio ant laiszko. Rei
kalaujame visur agentu.

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

du gerklėj ir burnoj, nosyj. akrse ir ausyse, 
netekimą vyrilkutno, lyezlu nusilpnėjimą iru. 
Klau kuopaaekmlngiauslal ir gvaren- 

ojU Vilna isagydyma. Cftro*

dugnus iazcgaatnlnavimas ligonio U 
dymas— tai yra mano prideryzte.

DR. LANDĖS
Szpttollnla speciali!tas.

NE* YORK.

Cy‘

insltikejimo.
fiineku visokios* kalboae. Turiu praktika 

Iz-banon Bcllevu* Post Gteduate Unlvarslty IlMsUt*! - _ aa-A,-.,. . » T T

F.PBradchulis
Attomey ud Connselor it Lai.

Chamber of Commerce Bldl- Room709.
-8. E. Oorner LaSalle A Washington sta.

CHICAGO, ILL
Telephone Main 8642.

Wienintelis ličtuvry* advrokataa, baigęs 
mokalf jurisprudencijoacsion Amerikoj. 
We<Uprowaa kaip civrillžzkaa teip ir 
kriminaliszkaa wisuoee suduose.
Bes. 168 W. 18th Cor. Union Bt.

Telephone Gana) 788.

Jeigu nori pirkti ge
ra armonika, laikrodi, 
laikrodėli, auksini ar 
deimantini iieda, sida
briniu ar pasidabruotu 
peiliu, szauktttn ar ki
tokiu biiutt rijos daik
tu, tai pirk paa mu8, o 
gausi gerus daiktus ir 
ui pigiau kaip kitur. 
Su koinu pirkiniu ka 
taliogm 1902 m. dykai. 
Pirkinius siųst omo po 
visus Amerikos kn-sz- 
tua.
Beita dvieitine Ar- RA 
monikatik........ $l<UVi

Lletnvisaka Portretu Dirbtuve.

J. Rodis, P. UlmtTicrii.
ARTISTAI.

■34 Oernalia 8t.. Ohicafo. III.
I»z paprastos folOKrafljoa padaro dideli pa

valkai* Darb* atliek* uerailr pi tai. Prialuak. 
savo fotograflj* ir paaakyk kuki paveiksi* nori: 
ozieta y pat*, ar tik suiyfjaoatd; krajoauose »r 
Įgrvnsm Pavienio* ypato* po SI A0, grapos 

Reikalaujame arentu — visose lietavis'zkose *e- 
dyboae. agentai daro gerus pinigus

1)B. A. G. FREE90M, 
(LIETUVISLAB DAKTARAS.) 

Pasekmingai iszgydo nerviszka* Ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios,
Oznaas: 411 S. Sharp St,, BALTIMORE. MD 
AmzKa: ant kampo Ezeler ir Fayette SU.

sxil.ro
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