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Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Senatas užbaigė perkrati- 

liejimu prietikių ant Filipinų 
salų ir klausymo likimo tų 
salų ir kaip isz kalno galima 
buvo žinoti, nusprendė teip, 
kaip raudas ir republikonisz- 
ki politikieriai pirma terp 
savęs buvo nutarę. Net ne- 
žmoniszki kankinimai filipi- 
nieczių, kodasileido ameriko- 
uisiki ne tik paprasti karei
viai. bet teiposgi žemesni ir 
augsztestioficierai.rado pagy
rimą republikoulszkii senato
rių. Laike perkratinėjimo 
anierikoniszkų kareivių pasi
elgimo su fililipiniecziais, se-. 
natorius Culberton perskaitė 
rando slepiamus rasztus, isz 
kurių pasirodė,-kad virszinin- 
kas visos amerikoniszkos ka- 
riumenės,jeuerolas Milės, rei
kalavo kariszko sūdo ant oficie- 
ro Arnoldo už prieszingą 
tiesoms kankinimą filipinie- 
czių. Jenerolas Milės perda
vė visus dokumentus karisz- 
kana auditoriui Davisui, o ta
sai persiuntė viską karės mi- 
uisteriiii,bet tas niekesne nu
sprendė, tik sugrąžino doku
mentus Davisui, kur jie iki 
sziol gulėjo ir Arnoldo nieks 
ne mislyjo statyti priesz sū
dą; karės gi miųisterija slė
pė jo nuodėmės ne tik nuo 
tautos, bet net nuo kongreso 
ir senato. Senatorius Cul
berton, nežinia kokiu budu, 
gavo nuoraszus dokumentų ir 
juos perskaitė ant senato su
sirinkimo. Visi senatoriai 
isz jų pamatė, kad randas, 
nors pažadėjo nieko ne slėp
ti apie atsitikimus ant Filipi
nų salų, o vienog slėpė svar
bius dokumentus, kuriuose 
apraszyti buvo nusidėjimai 
amerikoniszkų oficierų. Tąi- 
gi Culberton iszvilko į aiksz- 
tę ne tik nusidėjusių oficierų 
bei ir karės ministerijos kai- 
tęs, apie kurias be abejonės 
žinojo ir prezidentas Roose- 
velt. Užtai, rodosi, senato
riams priderėjo būti dėkin
gais senatoriui Culbertonui 
už iszvilkimą slepiamos teisy» 
bes, bet užtai republikonisz- 
ki senatoriai, kuriems, kaip 
matyt, tie slepiami rasztai 
teiposgi buvo žinomi, užsi
puolė ne tik ant Culbertono, 
bet ir ant jenerolo Mileso, 
tikėdami, kad tik jis galėjo 
perskaitytus nuoraszus su
teikti; stengėsi iszgauti ži
nias, nuo ko senatorius gavo 
tnos nuoraszus. Tas vienog 
to ne pasakė, kadangi sakyti 
ne buvo reikalo. Czia ne 
svarbus yra klausymas, kas 
senatoriui suteikė rando sle
piamus nuo tautos reprezen
tantų rasztus, bet tas, kodėl 
randas slepia ir stengiasi ap
ginti nuo sūdo nusidėjusius 
oficierus? Taigi kaltas yra 
ne tik ne gražiai besielgęs 
oficieras, bet ir randas, net 
augszcziausi jo sanariai, besi
stengianti užslėpti kaltes ir 
apginti kaltus nuo sūdo. Tai
gi randas ne norėjo, kad tau
ta teisybę žinotų. Randas 
turbut rengėsi jenerolą Milo
šą szaukti ant iszsiteisinimo; 
laikraszcziai praneszė,buk jis 
gavo nuo karės ministerio 
telegramą su prisakymu va
žiuoti į Washingtoną ant isz
siteisinimo ir gal priimti 
bausmę, bet kad Milės gal 
butų radęs daug užtarėjų, tai 
ant galo karės ministeris už
sigynė, kad butų szaukęs Mi- 
lesą. Czia be abejonės bus 
teip: kad iszsyk ministeris, 
gal su žinia prezidento, ku
rie neužkenczia szito jenerolo 
užtai, kad jis ne moka ąlėpti 
teisybės, szaukė ant iszsitei

sinimo, bet paskui pabūgo 
pasekmių ir tą atszaukė. Se
natas turėjo tiesą už slėpimą 
teisybės pabarti lygiai karės 
ministerį, kaip ir prezidentą, 
bet jis pripažino vien tą, ko 
szitie ponai geidžia; vien ma
loningai daleido kalbėti de- 
mokratiszkiems senatoriams, 
bet tos mažumos kalbų nieks 
ne klausė. Kas nuo prezi
dento Roosevelto laukė dides
nės anergijos ir didesnio tei
singumo, tas turėjo progą ap
sirikti: dabartinis preziden
tas yra tokiu jau politikierių 
įnagiu, kaip buvo ir priesz jį 
buvę;* ant galo prezidento 
Roosevelto nuomonės net per 
tankiai persikeiczia,todėl ant 
jų nieko tvirtai ne galima 
statyti. Rodosi, kad ir 
pati Amerikos tauta ne turi 
didelio užsitikėjimo ant savo 
Užrinktų urėdninkų. Tą ge
riausiai rodo nuolatai atsi
tinkanti ly nežavimai. Žmo
nis griebiasi lynezo todėl, 
kad ne turi didelio užsitikėji
mo ant teisingumo sudų, kurie 
gana tankiai iszduoda net 
juokingus nusprendimus.

Laikraszcziai pranesza, buk 
gyvenanti Alabamoj knegrai 
buvo O’pasirengę pa
sikelti, bet tą baltveidžiai su
uodė pirm laiko, jie visi ap
siginklavo ir tokiu budu ne 
daleido negrams pasikelti. 
Jeigu czia juodveidžiai butų 
pasikėlę, tai prie jų butų pri
stoję ir visi "gyvenanti pieti
niuose sztetuose, kurbąltvei- 
džiai stengiasi sumažinti •ne
grų tiesas kaipo kraszto’ukėsų.

Maisztai ant Filipinų salų 
mažinasi. Dabar pasikėlė- 
liai laikosi jau vien ant salos 
Mindanao: kitur, kur buvo 
maisztai, jie likosi suvaldyti; 
ant mažesnių saluczių pasi
kėlimo visai ne buvo. Per- 
dėtinis filipiniszkos komisi
jos Taft lankosi dabar Ryme. 
Atkako jis czia ant tarybų su 
popiežiaus urėdninkais. Mat 
Amerikos randas nori nuo 
zokoninkų nupirkti visus ne 
krutanezius turtus ant Fili
pinų, turtai tie butų savasezia 
Amerikos rando. Jis ant tų 
žemės plotų galėtų apsodyti, 
dabojimui filipinieczių, ame- 
rikoniszkus kolionistus, kurie 
tokioj jau verguvėj galėtų 
filipinieczius laikyti, kokioj 
juos laikė zokoninkai.

Azija-
Į Pekiną atkako caro dėdė, 

kunįgaiksztis Vladimiras. Jį 
Chinų ciecorienė teip karsz- 
tai ir iszkllmingai priėmė, 
kaip iki sziol ne priėmė Chi- 
nuose dar nė vieną svetimtau
tį. Caras atsiuntė į Pekiną 
savo dėdę ant sudrutinimo 
Chinuose Maskolijos įtekmės 
ir ant nedaleidimo susidru- 
tinti czia vėl Anglijos įtek
mei, kuri dėl karės Afrikoj 
likosi isz Chinų iszstumta. 
Sziuom tarpu stengiasi prie 
ciecorienės iszplatinti savo 
įtekmę Maskolija ir Anglija, 
kiti gi krasztai vien žiuri, kas 
isz to iszeis; į tą varžymąsi 
nesikisza nė susi nežūsi su 
Maskolija Prancūzija, nė ei
nanti isz vien su Anglija Ja
ponija. Japonija vienog 
drutina savo kariszkas pajie- 
gas be paliovos; ant to ji An
glijoj užtraukė didelę pasko
lą. Sziuom kartu vienog 
Chinuose maskoliai paėmė 
viražų ant Anglijos, kas buvo 
aiszkiai matyt laike priėmimo 
Pekine maskoliszko ' kunį 
gaikszczio. Ciecorienė dėka- 
vojo kunįgai kszcziui už viską, 
ką Maskolija gero Chinams 
padarė, nors isztikro nė joks 
kitas krasztas, iszėmus gal 
Anglijos, tiek blogo Chinams 

sus savo turtus, kuriuos an- 
gliszki kareiviai isznaikino. 
Ne gal būrai mylėti anglijo- 
nų, kadangi karėje jie pasi
rodė tankiai nuožmesniais 
už nuožmius. Tokių juk ne
tik pergalėti, bet ir pasilikę 
laisvais mylėti negal. Tik 
dėl žiaurumo anglijonų būrų 
stovyklose, kur moteris, vai
kus ir senelius laike nelais
vėj kaip žvėris, ne viena de- 
szimtis tukstanezių būrų vai
kų ir moterų iszmirė. Taigi 
anglijonai pasirodė žiauriau
siais būrų naikintojais.

Gal būt, kad kas nors san
daros truktate yra dar pa
slėpto, nežinomo visiems. Isz 
tikro jame yra ne aiszkus da
lykai: pagal sandaros iszly- 
gas būrai turi atiduoti gin
klus, bet pagal tas paezias 
iszlygas jie pasilaiko ginklus 
ant apgynimo savo farmų. 
Taigi iszpultų, kad jie savo 
ginklus, apsistoję ant farmų, 
atgaus .atgal. Laikraszcziai 
mena, kad laike apvainika
vimo Anglijos karaliaus, kai
po malonė, bus pagarsinta 
daugiau dar paliuosavimų 
būrams ir apie tai, nors to 
nėra sandaros traktate, gerai 
žino būrai ir todėl jie sutiko 
įsiduoti. Isz tikro dabar 
įsiduoda anglijonams ne 
tik būrai kariavę buvusiose 
būrų republikose, bet ir pasi- 
keleliai angliszkų valdybų.

Buvęs Transvaaliaus pre
zidentas Krueger iszreiszkė 
geismą pasilikti ant visados 
Holandijoj, Jį Anglijos 
randas buvo nusprendęs pa- 
liuosuoti nuo prisiegos An
glijos karaliui ir sugrąžinti 
ant jo farmos į Afriką, bet 
jeigu Krueger ant visados 
pasilieka Holandijoj, tai jis 
nė jokios anglijonų malonės 
ne reikalauja.

Prancūzija.
Pasitraukus nuo vietos se

nai ministerijai, prezidentas 
iszsyk kreipėsi prie buvusio 
jau sykį ministerių perdėti- 
niu Brissono, praszydamas jį 
sutverti naują ministeriją, 
bet tas atsisakė. Ant galo, 
ant praszymo Rezidento, su
tiko sutverti ministeriją se
natorius Combes. Jis isz 
svarbiausių senų, ministerių 
pasilaikė buvusį užrubežinių 
reikalų ministerį Delcasse ir 
jam pavedė ir naujo j e*mi ma
terijoj vedimą urubežinių 
reikalų; kiti ministeriai nau
ji, bet terp jų yra jau kartą 
buvę ministeriais. Terp mi
nisterių yra didesnė dalis pri- 
silaikanczių radikaliszkų pa
žiūrų, konservatyvai yra tik 
trys ministeriai. Ar ilgai 
galės palaikyti valdžią nauja 
ministerija, ne .galima pirm 
laiko įspėti.

Anglija.
Anglijoj dabar visi džiau

giasi, kad karė su būrais pa
sibaigė. Per priskyrimą bu
vusių būrų republikų Angli
jos valdybos pasididina ant 
didesnių plotų negu visa Vo
kietija arba Prancūzija, o kas 
svarbiausia, ant tų plotų yra 
turtingiausios ant svieto auk
so kastynės. Visose bažny- 
ežiose atsibūva dievmaldystos 
ant padėkavojimo Dievui, 
kad padėjo pavergti liuosy
bę mylinčią tautą ir iszplėsz- 
ti svetimą savastį.

Visoj Anglijoj rengiasi 
prie vainikavi Anglijos 
karaliaus. Ant iszkilmių pra
deda rinktiesi isz svetur at
siųsti svecziai. Specialiszkas 
prezidento Roosevelto at
siųstas ant iszkil
mių apvainikavimo An
glijos karaliaus Amerikos de

ne padarė, kiek jiadarė Mas
kolija.

Anglija dabar siunezia į 
Chinų pakrantes vis daugiau 
kariszkų laivų, o Maskolija 
siunezia daugiau žemės karei
vių ne tik į jai prigulinezius 
Chinuose žemės plotus, bet ir 
ant Afganistano rubežiaus, 
prieszais Indi jas, kurių gy
ventojai dabar teip anglijo- 
nų ne kenezia, kad jie priim
tų kaipo iszliuosuotojus atka
kusius maskolius. Nors 
sziuom kartu Anglija, pabai
gusi karę su būrais ir drąsiau 
pajieszkos savo nužudytų 
tiesų Azijoj, bet ir dabar ji 
ne drys per toli tempti nesu
tikimus su Maskolija, kadan
gi pradėti karę ne gal, ant 
to per mažai turi kariszkų pa- 
jiegų. Jų vos vos užteko ant 
privertimo būrų pasiduoti, 
bet ne gal užtekti ant pasek
mingos karės su Masko
lija.

Chinų randas praneszė vi
siems svetimiems krasztams 
apie padarytą sutartį su An
glija reikaluose geležinkelių 
Yangtsekiango klonyj, ku
riuos Chinai atiduoda Angli
jai. Chinų randas praszė 
kitų krasztų priimti už gerą 
tą sutartį. Kiti krasztai ne 
priesztarauja, vien Maskolija 
pakėlė protestą ir apreiszkė, 
kad ta sutartis yra prieszingą 
padarytam Maskolijos su 
Chinais sutarimui: Maskoli
ja mat sutiko isztraukti savo 
kareivius isz Mandžurijos. 
jeigu anglijonai pasitrauks 
isz Yangtsekiango klonies ir 
perduos Chinsms savo įdirb
tus geležinkelius. Jeigu Chi
nai nusilenkia priesz Angliją, 
tai tuom paežių laužo pirma 
su Maskolija padarytą suta
rimą reikaluose Mandžurijos 
likimo; jeigu anglijonams 
Chinų randas nori įvesti 
valdymą geležinkelių toj tur
tingiausioj Chinų dalyj, tai 
maskoliai turį tiesą laikyti 
jų suvaldytą Mandžuriją ir 
isz jos ne traukti savo karei
vių. Katra czia pusė nusi
lenks, neužilgio pamatysime; 
rodosi vienog, kad priesz no
rus vienos Anglijos Maskoli
ja ne nusilenks; turės nusi
lenkti tąsyk, jeigu prie An
glijos pristotų dar kokia 
nors isz didesnių vieszpatys- 
czių.

Pietine Afrika-
. Būrų vadovai jau iszkelia- 
vo isz Pretorijos prie savo 
žmonių prižiūrėti jų pasida
vimą ir atidavimą ginklų. 
A nglijonai džiaugiasi, kad 
būrai atiduoda ne tik kara
binus, bet net paslėptas ka- 
nuoles, kokių anglijonai ne 
butų galėję rasti. Toliaus 
raszo, buk būrai, .pasiduoda
mi, szukauja ant garbės An- 
gijos karaliaus, o vadovai 
liepia jiems būti paklusniais 
naujai valdžiai. Buk būrai 
isz džiaugsmo kabinasi ang- 
liszkiems kareiviams ant ka
klo, rodo jiems kuo didžiau
sią meilę. Tas viskas, tur
but, bus tik iszmislu. 
Nieks juk nesidžiaugia isz 
nužudymo liuosybės, jeigu 
ją myli, nieks ne garbina tų, 
kurie tą liuosybę iszplėszė. 
Nuo būrų .vadovų nieks ne 
reikalauja ir reikalauti ne 
gal, kad jie mokintų savo ka
reivius, kaip jie turi užsilai
kyti priesz uždėjusį jiems sa
vo jungą valdoną; pamokyti 
naujus savo vergus juk tai 
prideryste tų, kurie jungą 
uždėjo, o ne buvusių būrų 
vadovų. Kad būrai brangi
na liuosybę, geriausiai paro
do, kad už ją jie teip ilgai ka
riavo, už ją jie paaukavo vi

legatas Whitelow Reid jau 
atkako į Londoną. Atkako 
su daugybe tarnų ir su 
dovanoms Anglijos karaliui 
po jo valdžia esanti: sultanas 
-Perako ir galingiausias In 
dijų valdonas Maharajah 
Jeyporo. Szitas atsigabeno 
132 tarnu ir net 600 skry
nių su dovanoms ir daiktais

ne kožnę dienę smeigia su peiliais 
žmonis ant ulyczių. Apie tę 
laikraszcziai tyli. Nori mat pa
rodyti, kad Lietuvoje, po guber
natorių globa, yra kaip danguje, 
žmonės džiaugiasi ir nieko peik
tino neatsitinka.

Nors vyskupas Zvieravicze ne 
norėjo duoti lietuviams bažny- 
ežios, bet jie ataiszaukė prie Pe
terburgo archivyskupo, o tas lie
pė bažnyczię ir lietuviszkę kunįgę 
duoti.

Ant jubilėjaus davė lietuviams 
tyczia katedros bažnyczię, kad 
mažai lietuvių būvant, ant juoko 
juos perstatyti. Bet lietuvių ant 
jubilėjau* teip daug pribuvo, 
kad ir į dvi tokias bažnyczias vi
si ne butų sutilpę; o dar tokių 
puikių giedorių atsirado, kad lyg 
ant operos suėjo lenkai isz viso 
miesto klausyti. Dvarponiai 
pradėjo ant vyskupo ruguti, kam 
davė lietuviams puikiausię Vil
niaus bažnyczię.

Lietuviai savo bažnyczioje pri
kalė lietuviszkę jubilėjaus kry
žių, kunįgai, prikalę lenkiszkę, 
liepė lietuviszkę nuplėszti. Ne
žinia,ant koprova pasibaigs?

Pirmiau kunįgai su vyskupu 
buvo nutarę neduoti nė vienos 
bažnyczios lietuviams, nes jeigu, 
sako, nors vienę duosime, tai jie 
užims visas septiniolikę Vilniaus 
bažnyczių.teip kaip tai buvo Cze- 
kijoje, Silezijoje ir kitur prie 
czekų atgijimo. Teip gal ir bus. 
Lietuviams ne ant ilgai vienos 
bažnyczioe užteks, gal kas met 
po vienę reikės duoti! Jau dau
gumas lietuvių ne nor lenkiszkai 
kalbėti, o per tai ne norės ir len- 
kiszkų bažnyczių.

V.

Isz Vilniaus.
Vilniuje, prie neseniai uždėtos 

prekystos mokyklos likosi pareng
ta stipendija vardo buvusio Vil
niaus gubernatoriaus, kunįgaiksz- 
ežio Gruzijos vienam mokintiniui 
besimokinaneziam mokykloje. Ant 
to tarnaujanti visokiuose urėduo 
se sudėjo 2600 rublių, nuo kurių 
nuoszimcziai eina ant stipendijos. 
Spręsti,kam pripažinti stipendiję, 
palikta kunįgaiazcziui Gruzijos ir 
be abejonės jis nurodys visada kokį 
maskolpalaikį arba . kaukaziet), 
jeigu tik tokį suras. Sykį pas
kirta stipendija ne gal būt atim
ta be iszteisinauczių prežasezių; 
taigi isz joa-mokintinis, sykį ga
vęs, galės naudotiesi tol, kol ne 
pabaigs mokslo.

Miesto rodą Vilniuje, ant padi
dinimo suiiukimų, rengiasi įvesti 
ant savo naudos specialiszkus mo- 
kesezius nuo arklių: kiekvienas 
laikantis arklį turės mokėti po 
20 rubl. ant metų. Tas ypacz 
sunkiai pulsant pecziųuždarbuu- 
janczių ' su arkliais, turtingi to 
mokesezio ne pajus.

*1 Vilniaus gimnazija, netoli ge
ležinkelio stacijos Podbrodze 
parengė vasarinę koloni
ją reikalaujantiems szviežio oro, 
ant sudrutinimo pajiegų gyvenan 
ežių nesveikame miestų ore mo
kintinių. Norinti vienog į kolo- 
niję patalpinti savo vaikuty tėvai 
turės mokėti po 15 rublių ant 
mėnes'o. Turinti po vakacijų lai
kyti egzaminę mok'ntiniai, turės 
ir korepetitorių, kuris padės 
jiems prisirengti prie egzamino.

Vilniuje atsibūva dabar arklių 
lenktynės. Dovanas gauna, žino
ma, tik dvarponiai ir tai turtingi, 
kadangi tik jie gali laikyti lenk
tynių arklus.

Kariszkas sūdąs nusprendė ant 
pakorimo du žydu: Hirszę ir Lec- 
kertę už tai, kad jie paszovė gu
bernatorių VVahlių.

Laikraszcziai paduoda,bukrasz- 
tas į kunįgus Vilniaus dijcezijos 
vyskupo Zvieroviczo iszducda 
vaisius: iki sziol tėvai katalikai 
Vilniaus vyskupystėj atėmė isz 
cerkvinių mokyklų su virazum 
tūkstantį vaikų, o su laiku be a- 
bejonės atimią dar daugiau. Cer
kvinės stacziatikiszkos mokyklos 
yra ir Žemaiczių vyskupystėj ir į 
jas lietuviai katalikai siunezia sa
vo vaikus, Kauno vienog vysku- 
pas,lietuvis Paliulionis ne drysta 
iszduoti nė jokio persergėjimo ka 
tulikams. Argi jam mažiau rūpė
tų katalikystės labas negu sulen

Isz Lietuvos.

Szis tas isz Lietuvos.
Demckratiszkoji dvasia apima 

visas didesnes ir smulkesne* tau
tas, jos paailiuosuoja ųuo senovės 
vystyklų, o drauge su tuom isz- 
sivieszpatauja didesnis teisingu
mas, gere c n ės pažiūros. Važvelgę 
į senovę, galime pasakyti, kid 
niekur gal pamusztos tautos ne 
turėjo tiek laisvės, kaip senovės 
Lietuvoj, kur pamuszti gudai tu
rėjo tiesę gyventi savo tėviszkėj 
teip, kaip jiems patiko, turėjo ly
gias tie-as su lietuviais. Lietuviai 
pats garbino Perkunę bet ne per 
sekiujo nė katalikų, nė iszpažin- 
tojų grekiszko tikėjimo; jeigu at- 
sitikdavo kur užpuolimai ant ki
taip tikinezių, tai užpuolikai bu
vo skaudžiai nubausti. Ir szię- 
dien lietuviai ne geidžia daugiau 
nieko, kaip vien tiesos lietuviais 
pasilikti, ne geidžia jie sveti
mo.

Dvasia lietuvių ir jų tautiszkas 
supratimas kyla nuolatai. Antai 
į Vilnių pribūva kas dienęJ dau
gelis sulenkėjus'ų lietuvių, kurie, 
supratę kuom turi būti, stengiasi 
iszmokti lietuviszkę kalbę, kal- 
hę jų tėvų ir boezių, gal nuo' 
penktos ar ketvirtos gentkartės 
jau ne yartojamę,užmirsztę. J tesa
ko rankvedžių iszsimokinimui 
prigimtos kalbos. Tiems tai ta
po paraszyta (isz verst* isz vo- 
kiszko.Ked.)Lietuviszkos Kalbos 
Gramatika lenkiszkoje kalboje. 
Augf-ztesnėsės luomos stengiasi 
iszmokti lietuviszkai nuo 
prastų žmonių, kurie savo kalbos 
neužmirszo; eina j bažnyczię,kur 
gali iszgirsti lietuviszkas gies
mes; kiti kreipiasi prie tikrų ne 
sulenkėjusių 'lietuvių ir praszo 
nurodyti, kur ir kaip galima lie
tuviszkai iszmokti?

Vienas ponas I. pasakojo,kas j| 
patraukė prie iszsimokinimo lie- 
tuviszkos kalbos. Ant paskuti
nės viaosvietinės parodos Pary
žiuje, lietuviszkanie skyriuje susi
tiko jis su vienu lenku,kuris pa- 
klausė:

— Isz kur paeini?
— Isz Vilniaus, — atsakė už- 

klaustas.
— Tai isz Lietuvos!. Tai gal 

tamista moki lietuviszkai?
— Ne, ne moku, nors lietuviu 

esmul
— Tai tik dyvai, kad lietuvis 

lietuviszkai ne mokėtų—atsakė 
lenkas.

Tas teipant sulenkėjusio didelį 
įspūdį padarė, teip susigėdo, kad 
būdamas lietuviu, ne moka lietu- 
viszkai, kad pargrįžęs į Vilnių, 
pradėjo mokintis lietuviszkai nuo 
vieno kunįgo. Dabar jau supras
tinai lietuviszkai kalba.

15 d. gruodžio per Vilnių nuo 
Amūro važiavo apie 80 kareivių 
lietuvių, buvusių karėj su Chi
nais; visi isz Kauno gubernijos: 
11 isz Telszių pavieczo, 11 isz 
Sziaulių, 14 .isz Augmer- 
gės pavieto: kiti isz kitų payie- 
czių. Sakė,kad penki lietuviai ta
po chinieczių nuszauti. . -

Darbininkų tarpe Vilniuje ir 
kituose Lietuvos miestuose yra 
didelė konkurencija,o dagi czia 
prisiunezia atimtus darbįninkų isz 
maskoliszkų 24 baduojanezių gu
bernijų, kur rugių pūdas kasz- 
tuoja 60 kapeikų, tuomi tarpu 
Vilniuje kasztuoja 85 kapeikas. 
Kadangi ten maskoliai darbo ne 
gauna, tai likosi į Lietuvę su
traukti. Czia randas duoda jiems 
darbus ant geležinkelių. Kazo- 
kijoje teipgi badas, per tai isz- 
siuntinėjo kazokus į kitus Mas
kolijos miestus ir į Vilnių szim- 
tas atkako.

Policija Vilniuje neduoda sau 
rodos su peiliaduriaią, kurie maž

kėjusiam Žvieroviczui? Juk vys
kupų pridėrystė labiaus rupintie- 
si apie gynimę tikėjimo, negu 
apie kelis tukstanezius rublių al
gos, gaunamos nuo maskoliszko 
rando.

Isz Vilniaus gub.
Per fanvaitę nuo 27 ,d- balan

džio iki 4 d. gegužio Vilniaut 
gubernijoj visokioms limpan 
ežioms ligoms apsirgo žmonių: 
Vilniuje: szlakuotoms eziltinėms 
apsirgo 3, pilvinėms 2, tymais 11, 
rauplėms 4, plauczių uždegimu 1, 
difteritu 1. Paviecziuose apsir
gimų buvo: rauplėms: Vilniaus 
pav., ant Vilniaus priemieeczio 
“Losina dacza” apsirgo 3, numirė 
SjAszmėnų pav.,kaime Visznevka 
apsirgo 1. Tymais:Lydos pavoksi
me Buligi apsirgo 87, isz kuąių 3 
numirė.Pilvinėms sziltinėms apsir
go: Vilniaus pav., kaime Medni- 
kuose 7, Gasparovicziuose I, Ne- 
veriszkiuose 1, Malini«zkiuose 15, 
isz kurių 1 pasimirė; Slabadoj 
apsirgo 15; Aszmėnų p iv., mies
te Aszmėnuose apsisgo 6, numirė 
2 ;Golimsczinoj apsirgo 23,numirė 
1; Trakų pav., kaime Vižanėliuo- 
se apsirgo 7; Disnos pav., kaime 
Zakrevszczina 1, Kovalcziszkiuo- 
se 2, numirė 1, Matiszkiuose ap
sirgo 1; Vileikos pav., Choževe 
apsirgo 15,numirė 2; Moisicziuo- 
se apsirgo 10, numirė 1. Szlakuo
toms sziltinėms: Vilniaus pav., 
kaime Rudominoj apsirgo 1, Os- 
troveuose 14, Szirvintoj 5,Bodbe- 
režėj 6.

Isz Kauno.
Netoli Kauno yra Pažaiscziai. 

Seniai czia buvo katalikiszkas ka- 
medulų kliosztorius ir bažnyczia 
su a bruzdu stebuklingu Motinos 
Szveneziausios. Kliosztorlų, ba
žnyczię ir abrozdę paveržė nuo 
katalikų maskoliai, bažnyczię pa
vertė į cerkvę. Czia į cerkvę,per- 
dirbtę isz bažnyczios, rinkdavosi 
ir daug katalikų,pasimelsti priesz 
abrozdę, priesz kurį meldėsi jų 
tėvai dar katalikiszkoj bažnyczioj. 
Dabar tę abrozdę maskoliai per
gabeno į Kaunę ir patalpino tvir- 
tynės cerkvėj.

Kaip iszrodo laukai Lie
tuvoj?

Maskoliszka žemdarbystės mi
nisterija pagaisino žinias apie tai, 
kai p iszrodo laukuose javai viso
kiuose Maskolijos krasztuose. Pa
gal tas žinias, žieminiai javai isz 
pavasario Vilniaus gubernijoj isz- 
rodė užganėdinancziai, iszpliku- 
si ų vietų ne buvo matyt, kadangi 
mat sniego buvo pakaktinai. Dar
bai prie sėjimo vasarojų pra
sidėjo savo laike, tik paskui szal- 
cziai juos sulaikė. Vietoms ūki
ninkams truko sėklos ant užsėji- 
mo visų dirvų.

Grodno gubernijoj isz pavasa
rio žieminiai javai iszrodė užga-
nėdin tncziai; iszszalusių vietų ne 
daug buvo. Sėjimas vasarojų 
prasidėjo savo laike.

Kauno gubernijoj žieminiai ja
vai iszrodė gražus, tik vietoms 
buvo užganėdinanti. Iszszalusių 
vietų ne buvo mafyt. Sėjimas va
sarojų, dėl užstojusių paskui szal- 
czių,atsibuvo vėliau negu papras
tai. Linai dar ir dabar ne visur 
atsėti.

Minsko gubernijoj žieminiai 
javai iszrodė užganėdinaneziai. 
Iszszalusių vietų ne buvo. Ari
mas dirvų vasarojams prasidėjo 
paprastame laike.

Isz Prašų Lietuvos-
Karaliaucziuje likosi suaresz- 

tuotas mokesezių rinkėjas Hoppe. 
Jis mat prisisavino ir iszleido 
10000 markių jo surinktų, prigu- 
hnezių randui.pinįgų.

Kaime Karczeviszkiuose bernas 
prekėjo Lebedžio įpuolė į Nemu- 
nę ir prigėrė.

Hohensteine perkūnas trenkė 
į bažnyczios boksztę, pagadino 
sienas, lubas, vienę varpę, o isz 
vargonų iszplėszė registerį.

Kaime Tusainiuoee, Ragainės 
pavietyj, pasimirė 7 metų sūnūs 
vieno lietuvio ūkininko; pasimirė 
gi nuo persigėrimo degtinės. Per 
anksti pradėjo mat gerti

Tilžėj nusiszovė 70 metų kalėji
mo užveižėtojas Albrecht Wolff.

Karaliaucziuje, elektfiszkas ka
ras pervažiavo lietuvį darbininkę, 
Jurgį Karszėlį isz Seakunėlių, 
Szilokarczemos pav. ir užmuszė 
ant vietos.

Persekiojimas latvaiezių 
Mintaujos Gimnazijoj.
Maskoliai persekioja visokias 

tautas turinezia nelaimę į jų glo
bę patekti. Iki sziol smarkiausiai 
persekioja lietuvius ir maskolių 
vientikius rusinus, mažiau jau 
spaudžia lenkus ir kitokius gai
valus ir paprastai vis pradeda 
nuo mokintinių. Dabar pradėjo 
smarkiau spausti latvius ir pradėjo 
nuo besimokinanezių Mintaujos 
gimnazijoj latvaiczių merginų. 
Kada czia likosi suaresztuoti lat
viai Krajeriai, merginų gimnazi
jos mokintojos pradėjo bėgioti 
po latvaiczių*kvatieras: lindo net 
į paloves, eznipinėjo, kniso po 
knįgss ir raszinius merginų,ar ne 
ras ko pikto. Kadangi nieko už
ginto nerado, tai nieko ir daryti 
negalėjo; bet sznipukai ne
nusiminė, jieszkojo geresnės pro
gos ir kaip priežodis sako: “kas 
nori szunį muszti, tas ir lazdę 
randa” ir tokię progę gimnazijos 
virszininkė iszmielijo.

Prie lydėjimo pasimirusio K. 
Krajerio, terpi kitų, prisidėjo ir 
latvaitės gimnazijos moki utinės. 
Tame, rodėsi, nieko pijrto nėra ir 
nieko valdžioms prieszingo būti 
negali. Palydėjo numirusį, kaip 
Dievas prisako, taigi pildė tik 
Dievo prisakymę, palydėjo kunę 
nekaltai užkankinto (Inekaltu jį 
pripažino ir jo budelis Klaba) 
draugo. Isz to vienog gimnazijos 
direktorė suvijo botagę ant lat
vaiczių mokintinių. Pradėjo 
tuoj tirinėti: kokius pinįgus rin
ko pakasynoms, k*s ir aiek davė, 
ar daug surinko? Tūlos latvai
tės,nieko pikto ne jausdamos, ne
suprasdamos, kad davimas kelių 
kapeikų ant palaidojimo kūno 
mokintinio butų už Ėlo- 
gę pa laikyta s, atvėrė szirdį ir vis- 
kę direktorei iazpasikojo. Ant 
galo direktorė ir terp paežių mo
kintinių turi sznipukes, kurios kę 
iszgirsdamos, ar kę pamaeziusios, 
vLkę pranesza direktorei, o tojė 
tas sznipukes maloniai priima. 
Mat maskolių gimnazijos yra ur
vais lavinimo sznipukų ir sznipu- 
kių, jos iazdirba žemiausios veislės 
denuncijantus. Direktorė, kaip 
maskoliszki žandarai,nesigėdi lai
kyti szuipukes! Toks jau mat jos 
supratimas, kad ji ne gali doro 
fiuo nedoro atskirti. ' Kę gi vie
nog direktorė nori atsiekti, da
rydama iez jai pavestų mokinimui 
ir lavinimiui mokintinių papras
tas, tinkanezias slaptai po icijai. 
sznipukes? Ar nubausti tas,kurioa, 
turėdamos pilnę tie-ę, palydėjo 
kunę pasimirusio sandraugo gim-
nazisto? Ne, tas jai ne teip svar
bus; ji,su pagelbajoš paezios isz- 
lavintų sznipukių, nori atsiekti 
visai kę kitę.

Jeigu jai rūpėtų nubaudimas tų, 
kurios lydėjo kunę, tai ji butų tu
rėjusi bausti tik tas, kurios daly
vavo laidotuvėse; tuom tarpu ji 
ne priėmė Visai į gimnaziję 12 lat
vaiczių, norinezių pastoti naujų, 
taigi tokių, kurios laidotuvėse 
Krajerio ne dalyvavo. Už kę jos 
turi kentėti, jeigu niekuom nenu
sidėjo? Atsakymas trumpas: di
rektorė ne priėmė latvaiczių į 
gimnaziję tik todėl, kad jos lat
vaitės,o tų ji nekenezia ir visokiais 
budais prie jų kabinėjasi. Jai ne
patinka, kad latvės, ūkininkų 
dukterys,eina į gimnaziję ir mo
kinasi drauge su dukterims baro
nų, grafų, prekėjų, jeneroių ir 
augsztų urėdninkų. Todėl 
tai direktorė ne priima į gimna
ziję latvaiczių, nors jot* ir geriau
siai iszlaikytų egzaminę. Apart tų * 
12 norinezių pastoti į gimnaziję 
latvaiczių, iszlaikusių egzaminę, 
kurių ne priėmė į gimnaziję, nors 
vietų netruko, direktorė 4 latvai
czių, iszlaikusių gerai egzaminę 
7 kis. ne perleido į 8tę. Mokinto
jos, ant direktorės prisakymo, už 
gerus atsakymus latvaitėms stato 
blogus ženklus, o kitoms už blo
gesnius atsakymus stato 4 ir 5.
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Nuo mekesczių ui mokslę se 
niau paliuosuodavo gerai besimo- 
kinanczias latvaites ir dukterie 
mokintojų; direktorė pasirūpino, 
kad paliuosavimę nuo mokesczių 

„ ui mokslę ne butų. Tas padary
ta tik su mieriu ne prileisti | gim
naziją ne turtingesnių ui kitus 
latvių dukterų.

Direktorė ne tik stengiasi mo
ki utines paversti į sznipukes, bet 
pati tankiai loszia iandaro parei
gas. Jeigu ateina latvei laiszkas 
j gimnaziję, direktorė, be jokios 
gėdos, liepia laiszk? atplėszti.isz- 
verati į gudiszkę, jeigu latviszkai 
paraszytas, sznipinėja, kas laiszkę 
raszė ir tt- ,

Kaip persekiot latves, direkto 
rė neiszmano, iszmislinėja 
tokius apsunkinimus, kokių 
kitoms mokintinėms ne daro. Už
draudė joms su draugais kalbė
ti, susitikti ir vaikszczioti. Viskas 
direktorėj ne patinka, kab;nasi 
prie drabužių,prie susiszukavuno, 
kabinasi prie jeib kokių mažm o- 
žiu, kad tik latvaites isz gimnizi. 
jos'isz vyti arba norinczias pastoti 
nuo gimnazijos atgrasinti.

Mat Senapilėj direktorius Mo- 
sakovskyj. ?praretino persekioji
mais lietuvius, sumažino jų skai
tliu ir ui tai gavo nuo augsztes- 
nių valdžių pagyrimu; t? patį da
ro direktorė Mintaujos gimnazi
jos su latvėm i, kad už praretiaimę 
jų gauti nuo augsztesnių valdžių 
dovanu arba bent pagyrimu.

Valdžios nutinka su direktorės 
nuožmiais užsimanymaidK su stab
dymu apszvietlmo terp latvių 
moterų ir nieko jai ne sako; aisz 
ku todėl, kad ir augsztesnių val
džių mieriai tie patys, taigi ir jos 
visokia’s budais stengiasi nuturė
ti apszvietimę, prie jo ne prileis
ti moterų ne maskbliszkos kil
mės. Direktorė Mintaujos mote- 
riszkos gimnazijos L. Zaleman yra 
tik įrankiu valdžios,prie suturėji
mo apszvietimo terp latvaiczių.

Ramunėlis.

Isz Amerikos.
Moczeka nubaudė.

Moringo, Ind, Netoli nuo 
ežia, ant farmos Ottono Hangero 
atsilankė teip vadinami “balike- 
puriai”. Patį farmerį uždarė kel- 
norėj, o jo.paczię iszvedė ant kie
mo, prinszo prie medžio ir 
(skaudžiai plakė su botagais. 
Prasiszalindami pasakė, kad jefgu 
farmerienė ne nori būt kitę syk 
vėl plakta, turi geriau apsieiti su 
farmerio vaikais nuo pirmos jo pa
ežius. Jeigu baltkepuriai už bi au
rų elgimąsi su vaikais plakė mo- 
czekę, gerai d arė, kada gi nėra kito
kio budo nubaudimo žiaurų mo- 
czekų. Tegul vien baimė baltkepu- 
rių bausmės sulaiko moczekis nuo 
kankinimo vaikų.

Sztraikai per 1O metu
Wa?hington, D. C. Pagal at- 

ekaitę darbo statistiko Wrighto, 
per deszimtmetį, nuo 1881-1900 
metų, Suvienytose Valstijose bu
vo 22773sztraikal Darbininkams 
sztraikai kasztavo 268 milijonus 
doliarų; kapitalistai gi per sztrai- 
kus nužudė 124 milijonus dolia
rų. Daugiausiai sztraikų, nes 
28,34%, buvo sztete New Yorke; 
Pennsylvanijoj 11, 23%, Illinois 
11,58%. ’ Taigi pasirodo, kad per 
sztraikus darbininkai visgi dau
giau žudo negu kapitalistai.

Nepaprasta vieta nusižudymo.
Bay City, Mich. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Tisherville gyve
nantis J uozas Reich apliejo savo 
drabužius se keroeinu, paskui nu
ėjo į katalikiszk? bažnyczi? ir 
uždegė savo kerosinu permirku
sius drabužius. Nedėlios rytę ra
do jo suanglėjusį kun? prie alto
riaus. Reich buvo vargamistra 
minėtos bažnyczios ir mokintoju 
parapijinės mokyklos.

Nebylu bailus.
New York. Czianykszcziai 

nebyliai pakėlė balių ant garbės 
prancuziszko skulptoriaus Fer
nando Hamar, kuris padirbo sto- 
vyl? prancuziszko jenerolo Ro- 
chambeau paminklui szito jenero
lo, atidengtam Washingtone. 
Skulptorius Hamar yra teiposgi 
kurtzias ir nebylys. Jis iszkeliavo 
isz Amerikos į Prancuzij? ant 
garlaivio L’Aųuitaine.

Nauja Ilga.
New York. Czianykszcziai 

ausų daktarai patėmyjo nauję ligę, 
kuri tankiai užpuola važinėjan- 
czius ant automobilių. Nuo grei
to važinėjimo autais bearkliais 
vežimais važinėjanti gauna ausų 
skaudėjimu, szunvotea, o tankiai 
ir visai apkursta. Jeigu važinė- 
janczius automobiliais tokios li
gos užpuola, tai jos turėtų užpul
ti ir važinėjaneziusgeležinkeliais

Paskendo laivas.
Duluth, Min. Ant ežianyksz- 

czio kanalo susimuszė garlaivys 
Thomas Wilson su George Hod- 
ley. PirmuVnis paskendo, an
trasis gi galėjo dar priplaukti 
prie kranto. Dalį žmonių nuo 
paskendusio laivo iszgelbėjo gel
bėtojų valtys, dalis gi prigėrė- 
Kiek isz viso žmonių prigėrė, dar 
nežinia.

Vulkano isznaiklntos žuvys.
Galweston, Tex. Prie ežia- 

nykszczių pakranezių vilnys at
gabeno daugybę negyvų žuvių, 
terp tų ne mažai didžuvių. Me
na, kad žuvys tos likosi užmusz- 
tos vulkaniszkų pajiegų iszmestos 
lavos, kurios czielos upės nu
plaukė į jūres ir jose ant didelių 
plotų isznaikino milijonus gyvū
nų.

Vulkaniszkl kalnai Alaskąf
Seattlf., Wash. Atkakęs ežia 

garlaivys “Beribi” atgabeno ži- 
nię, buk Alaskos kalnai: White 
Redoubt, Ilianoina ir Augustine, 
kurių n eks nelaikė už vulkanus, 
pradeda mesti karsztus pelenus, 
nuo virszunių gi kyla tirszti du
rnai, o naktimis matyt kylanti 
liepsna.

Prigėrė 7 žmones.
New York. Pereitos nedėlios 

dienę New York e netikėtai už
kilo vėtra, kuri iszvertė kelias 
porte plaukinėjanczias valtis. 
Prie to prigėrė 7 žmonės.

Ateiviai atkakę i Amerika gegu
žio mėnesyj.

New York. Gegužio mėnesyj 
atkako į New Yorko portę isz 
Europos ateivių visokių ta utys- 
czių 82054; balandžio gi mėnesyj 
atkako jų 73667. Daugiausiai 
atkako italijonų ir austrijokų; 
treczię vietę užima ateiviai isz 
Maskolijos.

Perkeite tikėjimą.
Santa Cruz, Cal. Buvęs bap

tistų pamokslininkas John Laur- 
rier Rogers pametė krikszczionifz- 
k? tikėjimę ir priėmė mahometo- 
niszkę. Dabar jis likosi suaresz- 
tuotas už padegimu. Jis mat, tu
rėdamas mažę parapiję, ne galėjo 
iszmisti isz ganymo parapijos ir 
turėjo uždarbiauti pieninkystės 
įtaisome; tas jam nepatiko ir jis 
padėgė triobas įtaisų. Mena, kad 
jam susimaiszė protas.

Nelaimes ant geležinkeliu.
STEFFiELD.Mo.Ant Missouri & 

Alton gelež. susimuszė pasažieri- 
nis trūkis su tavoriniu. Prie to 
trūkio vedėjas, nuszokęj nuo 
smarKiai bėganezioe maszinos, 
užsimuszė; daugelis pasažierių 
likosi sužeistų, o terp tų yra ir 
mirtinai sužeisti.

Belafontain, Oh. Netoli nuo 
ežia susidaužė vežantis arklius 
ta vėrinis trūkis. Prie to trūkio 
vedėjas likosi užmusztas, o pecz- 
kurys mirtinai sužeistas; daug ve
žamų arklių likosi teiposgi su
trintų.

Brentwood, Mo. Ant Mis- 
soun & Pacific geležinkelio loko
motyvą užbėgo ant važiuojanezio 
skersai kelio pilno žmonių elek- 
triszko karo ir jį sudaužė. Prie 
to 25 žmonės likosi sunkiai su 
žeisti, o du sužeisti mirti
nai.

Alpena, Mich. Netoli Black 
Fa Ils iszszokoiaz rėlių geležinke
lio trūkis ir susidaužė. Prie to 
vienas pasažierius,Augustas Gro- 
zinski likosi ant vietos užmusz
tas; terp sužeistų yra teiposgi 
daug lenkiszkų pravardžių.

Redding, Col. Netoli nuo 
ežia iszszoko isz rėlių greitasis 
Southern Pacific geležinkelio trū
kis. Prie to du trūkio tarnai li
kosi užmuszti, o tūlas skaitlius 
pasažierių tapo sužeistų.

Tvanai.
Pereitos subatos dienę tūluose 

krasztuose pietinės Dakotos,Kan- 
saso, Nebraskos ir lovos smarkus 
lytus pagimdė tvanus, kūne pri
dirbo laukuose" blėdies ant kelių 
milijonų doliarų. Nebraskoj van
duo apsėmė vis? mieetę Dannon- 
brog;ant ui y ežių vandens yra ant 
3 pėdų giliai.

Beatriče, N e b. 6 d. berželio, 
aplinkinėse Cortland siautė baisi 
audra su debesų praplyszimaia. 
Liejo teip daug vandens,kad jis į 
valand? apsėmė žemę ant pėdos 
storai ;nuo 50 pėdų negalima buvo 
nieko matyti. Ulyczios mies 
tuose Cortland, Princeton ir Pick- 
vėl ant syk likosi užtvenktos, 
vanduo užliejo kelnores ir parda- 
vinyczias. Javai ant laukų tapo 
su visu vandens nuplauti. Gy
ventojai žemesnių vietų turėjo 
liėgti ant kalvų, Užtvinę van
dens iszardė geležinkelius ir nu 
neszė daug tiltų.

Joliet, III. Pereitos sanvaitės 
panodėlyj siautė ežia dideli au
dra ir lytus,kuris pagimdė tvanus 
ant didelių plotų, o tas pagimdė 
teip daug blėdies, kad turėjo su
sitverti komitetas szelpimui nu
kentėjusių nuo tvanų.

Gaisrai.
Saratoga, N. Y. Sudegė ežia 

Arcade trioba. Ugnyje pražuvo 
viena moteriszkė; trūksta dar 8 
ypatų, kurios gal teiposgi sude
gė.

Fraoklin, Nebr. Užgimė ežia 
gaisras Petersono mėsos pardavi- 
nyczioee ir teip greitai platinosi, 
kad į porę valandų isznaikino 14 
didelių pardavinyczių-

Isz darbo lanko.
Keybtone, W.Va. Fiat Top 

anglių kautynėse darbininkai pa
kėlė sztraikę.

Dės Molnes, Ia. Kztraikuo
ja ežia katilų dirbėjai, plumberiai 
ir garinių dūdų klotojai.

•Į Edvardsvile, III. Sztrai- 
kuoja ežia organizuoti darbinin
kai Ameriean Steel Foundry Co. 
dirbtuvėse.

1 Elkhorn, W. Va. Szitame 
apskrityj * užgimė teiposgi 
kalnakasių sztraikai. Prie sztrai
kų pristojo 10000 darbininkų.

Sheboygan, Wib. Tarnau
janti antczianykszczių sztritkarių 
pakėlė sztraikę. Jie reikalauja 
didesnių už savo darbę algų.

1 Star Junction, Pa. Darbai 
eina ežia gerai, darbininkų be 
darbo sziuom kartu nėra; 
vien tas ne dirba, kas dirbti ne 
nori.

WlLKE8BARRE, Pa. Į kas- 
tynes Susųuehanna Coal Co. at
gabeno 60 seabsų, o laukia atva
žiavimo 100 slovakų isz Philadel- 
phios.

Huntington, W. Va. Ke
liauja ežia 100 slovakų, užimti 
vietas susztraikavusių anglekasių. 
Argi įstabu, jeigu slovakų Ameri
koj ne kenezia.

Midlesboro, Ky. Darbi
ninkai Buchauam pavieczio bas
ty mų, West Va. ne paklausė uni
jos virszininko prisakymo, kad 
pakeltų sztraikę.

Denver, Col. Sztraikas dar 
bininkų dirbanezių prie triobų 
statymo traukiasi toliau. Kon- 
traktoriai atmetė darbininkų už
manytu santaikos sudę.

1 North Fork, W. Va. Už
gimė ežia kalnakasių sztraikas. 
Kastynių savininkai prisakė sztrai 
kieriams tuojaus i?zsikraustyti isz 
gyvenimų kompanijos namuose.

5 N«w York. Prezidentas 
Roosevelt sutiko pabandyti sutai
kyti darbininkus kietų anglių 
kastynių su kastynių savininkes. 
Nežinia, kokius vaisius iszduos 
tarpininkystė prezidento.

New York. Sztraiko po- 
pieros dirbtuvių darbininkų ry
tiniuose sztetuose ne bus, kadan 
gi abiem pusėm pasisekė susitai
kyti. Darbininkams likosi pakel
tos algos ant 10%.

*l[ Hazleton, Pa. Į kastynes 
Coxay ir Locust
Spnng Penna & Reading Coal & 
Iron Co. pradeda veržtiesi van
duo, kadangi darbininkai dirban
ti prie pompų atsisakė dirbti.

Elkhorn, W. Va. Kalna
kasiai cziauykszczių kastynių pa
kėlė sztraikę. Kompanija liepė 
sztraikuojantiems darbininkams, 
gyvenantiems jos namuose, tuo
jaus iszsineszdinti isz gyvenimų.

5 Quincy, III. Czianykszcziai 
darbininkai dirbanti prie triobų 
Statymo pakėlė sztraikp; darbi
ninkai pareikalavo pakėlimo už- 
mokesnio ant 5 c. už darbo valan
dą, bet kontraktoriai reikalavimu 
atmetė.

5 Pereitę sanvaitę ant viso 
ploto Suvienytų Valstijų buvo 
153 nusibankrutinimai, arba ant 
10 mažiau negu sanvaitę priesz 
tai; pereituose metuose per tę 
paczię sanvaitę nusibankrutinimų 
buvo 173. '■ •

Dubuųue, La. Darbinin
kai cziauykszczių perlinių (žuvi
nių) guzikų dirbtuvių pakėlė 
sztraikę, kadangi mat dirbtuvių 
savininkai praazalino nuo darbo 
tris darbininkus, kurie bandė su
tverti darbininkų unijfi.

Hazleton, Pa. Kastynėse 
Wenz Co. Hazlebrooko olę pri
pildė vanduo, kadangi pompų 
darbininkai pasitraukė nuo dar 
bo. Gyventojai pakėlė protestu 
priesz szerifo pagelbininkus, at
siųstus daboti Yorktown kasty
nes.

apie stvo vergus, kariaujanezius 
už kunįgų naudę? Nors mus kei
kia,bet mums ties? pripažįsta.

Ant rytojaus, t y. 8 d. gegu
žio, norėjome įeiti į svetainę, kur 
laikė seim?, bet seimuojsnti buvo 
užsirakinę ir nieko ne leido apart 
savo delegatų; turbut reikėjo k? 
slėpti? Ant tautiszkojo “Susiv.”' 
seimo,kiek buvo sesijų,tai niekad 
nebuvo durys uždarytos, kiekvie
nas galėjo ateiti pasiklausyt'; pas 
kunįgus yra vis kitaip, jie mėgs
ta slėpti savo darbus, turbut dar
bai tie bijo szviefoa.

J. Romanauckas.

Isz MinersvilleS'Pa.
Pabaigoj |>ereitų metų susitvė

rė ežia teatraliszka draugystė 
po vardu “Aleksandro Gužuczio” 
(Fromo . Draugystė turi už 
mierį, jeigu pasiseks jį užlaikyti 
ir turės pakaktinai aktorių loszi- 
mui teatrų, kasai draugystės pa
augus, aukaut pinįgus vien ant 
tautiszkų reikalų.

Pirmas teatras buvo losztas 
29 d. gegužio 1902 m., atloezė 
Gužuczio dram? p. a. Ponai ir 
Mužikai. Loszimas ne blogai nu
sidavė, aktoriai savo roles gerai 
atliko, tik keliems loszimis ne 
teip gerai nusidavė.

Tarpuose terp aktų buvo de- 
kliamuotos eilės ir dainoe dainuo
tos. Po pirmam aktui deklia- 
mavo Barbora Mikalaviczienė, 
“Ten kur anglių kalnai styri”. 
Po antrai permainai dainavo Elz
bieta ir Matilda Tampauckiutės 
dam? “Tasai žmogus besmege
nis”. Po trecziai permainai de- 
kliamavo Marė Mikalaviczienė 
eilės: “Varguoli, varguoli! kada 
diena szvis”. Po ketvirtai per
mainai dekliamavo Elzbieta Tam- 
pauckiutė eilės “‘Lietuva Tėvynė 
mano, asz per jūres troksztu 
plaukti”. O po penktai permai
nai vėl dainavo Elzė ir Matilda 
Tampauckiutės dainę: “Liūdnai 
Nemunas banguoja”. Po pasku
tiniam aktui dekliamavo Marė 
Tampauckiutė eilės;“Su paneziais 
ant rankų ir kojų”.

Po tam J. Ramanauckas padė- 
kavojo susirinkusiems už man
dagų užsilaikym? laike persta
tymo ir dekliamacijų.

Aktoriai, kaip jau paminėjo
me, savo roles atloszė gerai, o to
liau, iszailavinę labiau, kada la
biau pripras, losz dar geriau ir 
žmonės pripras prie geresnio už 
šilaikymo laike 'perstatymų.

Žmonių buvo ne labai mažai, 
bet visgi priderėjo būti nor s du 
kartu tiek. Matyt, musų tau- 
tiecziai dar nesuprantadramatisz- 
kų perstatymų. Prie to prisidė
jo dar dvi nelaimės: kad dabar 
v.eszpatauja didelė bedarbė, tai
gi sztraikai, ir kad kiti tautie- 
cziai nekenezia gerų užmanynų ir 
stengiasi,kiek galint, juos truk
dyti Kunįgas Kaminskas, užsi
mezgus draugystei, uždraudė tė
vams leisti merginas mokintis. 
(Kam gi tėvai klauso kvailos 
drausmės? Red ), dir ne prisiža
dėjusias iszgazdino, kad giedoti 
ne priims,jeigu eis mokintis tea
tro (kunįgas mat mėgsta labiau 
musztynes, negu teatrus). Jau 
rodėsi,kad musų dorbis nueis ant 
niekų, bet aeziu geroms mote 
rims, kurios nepaisė ant neisz- 
mintingų drausmų.ir užėmė mer- 
gimų darb?. Gėda turėtų būt 
merginoms už jų ne prilankum? 
tautiszkiems darbams. Tikemės, 
kad toliau ir merginos supras, 
ksd klausydamos pavy
duolių drausmių,ne gerai daro.

Laike teatro p. Magdė Mara- 
iiutė paskambino ant piano. Ne 
pritarė musų užmanymui ir tūli 
tautiecziai vadinanti savę laisvais. 
Tie atkalbinėjo žmonis nuo tea
tro, kalbino, kad nieks neitų ant 
perstatymo; tuom mat tikėjosi 
galėję iazdraskyti draugystėlę.

Persekiojimai ir trukdymai 
neiszgriaus draugystės, kadan gi 
turime ir pritarėjų. Po teatrui 
Jurgis Markevicze paaukavo į 
draugystės ižd? 110 00 ;jį priėmė
me už garbės sanarį, ir isztar ia- 
me jam aeziu.

Musų jauna draugystėlę, pagal 
savo pasižadėjim? aukaut ant 
tautistkų reikalų, aukauja 16.00 
ant paminklo a. a. Al. Fromo 
(Gužuczio), kurio vard? turi 
draugystė; pinįgus siusime į Pru
sus ant rankų p. M. Sauniutės, 
o ant toliau gal ir daugiau , galė
sime paaukaut ant kitokių reika
lų.

Vardu draugystės isztariu ak
toriams, deklismatorėms ir dai
nininkėms, teipgi visiems buvu
siems ant musų teatro, szirding? 
aeziu.

Sokr. T. Dr. A. Gužuczio,
J. Ramanauckas.

1 Hazleton, Pa. Lehigh 
Valley Co. į savo kastynes isz 
Philadelphios buvo parsitraukusi 
daug scab<ų darbininkų ir ap
ginklavo juos revolveriais. Jiems 
vienog darbas ne patiko t jie par
davė revolverius ir grįžta atgal į 
Ph ladelphię.

5 Huntington, W. Va. 95% 
kalnakasių csianykszczio apskri- 
czio kastynių paliovė dirbę.- 
Goodvill kaatynės sustojo, tas 
pats yra kastynėee Dingess. Dar
bininkai isz ežia kraustosi į va
karus, matyt jie ne tiki, kad už
gimę ežia sztraikai greitai galėtų 
pasibaigti.

Spokane, Wash. Katilų 
dirbėjai dirbtuvėse Great Nor
thern geležinkelio pareikalavo 4 
dol. ant dienoe (dabar jie gauna 
13.50.). Jeigu reikalavimas ne 
bus iszpildytas, jie nutarė sztrai- 
kuoti. Jeigu užgims katilų dir
bėjų sztraikai, tai ir masziHų dir
bėjai pažadėjo pristoti prie sztrai- 
ko, o tęsyk dirbtuves atseis su vi
su uždaryti.

Chicago, III. Sztraikai 
mėsos iszvažiotojų czianykszcziose 
piovinycziose pasibaigė. Piovi- 
nyczių savininkai pažadėjo iszva- 
žiotojams ne drausti prigulėti prie 
organizacijų. Alg? gi mokės: ka
rų vežėjams po 12 c. už darbo va
landą, vežėjams vienarklių veži
mų po : 20 c., dviarklių 22} c., 
keturarklių 27} c. Darbinin
kams turintiems dabar didesnes 
algas, jos ne bus numažintos.

5 Visi organizuoti darbininkai 
kietų anglių kautynių pradėjo 
szelpti sztraikuojanczius Pelinsyl- 
vanioe angleka»ius. Teiposgi 
tarnaujanti ant geležinkelių pri
taria anglekasiams. Delavare, 
Suseųuehanna & Shuykill geležin
kelio tarnai atsisakė vesti trukius 
su szerifo pagelbininkais, su kas
tynių policisiais ir su scubsais. 
Tarnaujanti ant Lehigh Yalley 
geležinkelio atsisakė vartoti ant 
apkurimo maszinų minksztasias 
anglis, jeigu jos užstoja iki sziol 
vartojamas kietąsias.

ISZ
Lietu viszku diryu.

Kymionų Seimas.
. Grįždami isz Bostono, Mass., 
nuo “Susiv. L. A” seimo, apsi
stojome Muhanoy City, Pa. pa
sižiūrėti “Susiv. R. K.” seimo. 
Seimas tos dienos buvo užbaigtas, 
bet pagal paduot? program? 
“Saulėj", pripuolė dar loszti te
atru, nežinia kokį. Nuėjome į 
svetainę, ir paėmėme bilietus ant 
pirmų sėdynių, kad prisižiūrėti 
kaip aktoriai atliks savo roles.

Po kokiam laikui atėjo kelios 
merginos, o viena net isz buvusių 
atktorių ir pasakė, kad Mahano- 
jiecziai ne losz teatro,nes jų tru
pa iszsiskirstė, loszti teatr? atva
žiuot ę Shenandoabriecziai.

Belaukiant Shenandoahrieczių. 
užskambino koks anglas ant {pia
no, o ne poilgam pasirodė 
ant scenos kitas anglas su anglisz- 
ka daina. Na,misliju sau,gal mes 
ežia paklydom? Tik lietuviszkas 
teatras ne gali prasidėti su ang- 
liszkoms dainoms! Tegu musų 
kunįgai ir mažai k? veikia ant 
tautiazkos dirvos, bet laike seimo 
visgi nevertėtų pasirodyt su ang- 
liszkoms dainoms,kurių delegatai 
ne supranta, ant galo kad ir su
prastų, tai k? ežia gėrėtis sveti
mu rubu!

Pasibaigus angliszkoms dai
noms, pasirodė kun. V. Matulai
tis isz Nevarko, N. J. ir paaisz- 
kino, kad teatro ne bus, bet per
statys abrozus paskutinio ir nau
jausio iszradimo garsaus Edisono.

Rodymas blogai nusidavė, ka
dangi ne buvo paties mistro, liet 
nebuvo nėkam žiūrėti, kadangi 
žmonių buvo vos apie 30 ir tai 
tik svetimi, Mahanojieczių teip 
kaip ne buvo. Mat kun. S. Pau* 
tienius uždraudė žmonėms eiti 
ant parodymo, kadangi ta s buvo 
ne jo užmanyta,o Mahanojiecziai 
jo klauso.

Tokia buvo Katalikiszko seimo 
iszkilmė, tiesiog sakant, nieko 
ne buvo. Susivažįavo keli kunį
gai pasibarti terp savęs, bet ir 
tų buvo 6 — 7; ne teip kaip per
nai, kada suvažiavo visi ir susi
vežė visus savo aklus tarnus isz- 
draskyti “Susiv. L A.”; szįmet 
tik terp savęs barės’, k? pasako
jo mums pats vienas kunįgas. 
Jis sakė: “nors tuos žmonis, k? 
pernai atsiskyrė n uo seimo, va
dinom bedieviais, szliuptarniais 
ir kitokiais vardais, bet jie nėra 
tokiais, tik yra žmonės turinti 
daugiau proto, o pas mus liko vi
si kvailiai, kf tinka į Lietuv? 
kiaules ganyt, ne ant seimo”!

Taigi mat kaip mano kunįgai

Isz Lawrence, Mass.
Lietuvių yra ežia gana didelis 

buris: szeimynų yra 150, o pa
vienių 800, taigi isz viso su vir- 
szum tukstant a. Terp jų vienog 
ne daug gero girdėt. Skaitan 
ežių laikraszczius ir knįgas yra 
mažai. Daugiausiai praleidžia 
sunkiai uždirbtus pinigėlius ant 
svaiginanezių gėrymų, o laik? 
pne szinkoriaus baro. Retai ežia 
atsitinka varduvės arba vestuvės, 
kurios apsieitų be musztynių. 
Meilės ir vienybės nėra, pravar- 
džiuojasi terp savęs visokiais, var
dais: szliuptarniais, bedieviais ir 
tt. Savo negražiais pasielgimais 
žemina lietuvių vard? svetimtau- 
czių akyse. Daug lietuvių yra 
sulėnkėjusių, tiems rodosi, kad 
lenkai stovi augszcziau ir todėl 
lenda į lenkiszkus rūbas. Mat jie 
nežino, kad Amerikoj lenkai ūži- 
ma paskutinę viet?; lietuviai, dėl 
girtuokliavim?, pesztynių ir ne 
szvarumo teiposgi ne ger? turi 
garbę, jie negauna nė gerų gyve
nimų pasisimdyti, geresnių namų 
savininkai ne nori lietuviams rui 
mų samdyti

Terp teip didelio lietuvių, vy
rų, moterų ir mergiuų skaitliaus 
be abejonės yra ežia ir gerų, bet 
su gerais darbais ne pasirodo, 
miega, tautiszkais darbais ne už
siima, kadangi mat ežia nėra bu
dintojų, kurie panorėtų ir mokėtų 
mieganezius, isz miego prikelt.

Penki metai atgal užsidėjo ežia 
lietuviszka parapija, bet negalima 
pradėti statyti bažnyczi?, kadan
gi susirinkę ant mitingų, vie
toj apsvarstyti reikal? ir sutarti, 
k? reikia daryti,: vaidus 
kelia. Terp musų miesto lie
tuvių netrūksta visokių barszka- 
lų, kurie stengiasi ardyti ir kenk 
ti kiekvienam ant visų naudos 
užmanytam darbui; jie niekina 
laikraszczius ir knįgas, kurių 
skaitymas galėtų mus sziek tiek 
pakelti, prablaivinti prot?; tie 
barszkalai ne tik patys nieko ne 
skaito, bet ir kiliems ne duoda. 
Buvome ežia uždėję knygin?, 
kur norinti skaityti galėjo rink
tieji ir skaityti knįgas, bet pne- 
szininkai skaitymų, augszcziau 
statanti girtuokliavimus -negu 
skaitym?, darė visk?, kad tik ga
linti užkirsti keli? girtuokliavi
mams knygin? iszardyti; skaitau 
ežius knįgas ir laikraszczius ža
dėjo net sumuszti- Ant galo ir 
pats knįgyno prezidentas hz ežia 
prasiszalmo, o sanariai jį apkalti
na, buk ir kiek centų iszneszė. 
Per tai knįgynas, kaip greitai už
sidėjo, tai dar greieziau pakriko.

Buvo ežia susi tvėrę j choras, susi
dedantis isz jaunų vaikinų ir mer 
ginų, bet ir tas pakriko. Lawren- 
co kryžiokai pradėjo visaip perse
kioti dainorius; ne norėjo ant 
boardo priimti tų, kurie prie cho 
ro prigulėjo ir mpkinosi dainuoti. 
Choras į pusę metų nuo užsidėji- 
mo pakriko.

Kuopa Tėvynės Mylėtojų Dr., 
nors laikosi, bet stovi ant labai 
silpnų kojų. Daugumas nuo Drau
gystės atstojo todėl, kad ji iszlei- 
dinėja tik moksliszkas ir pakelian 
ežias prot? knįgas, o ne iszleidi- 
nėja dvasiszkų, ypacz kad ne isz- 
leidinėja maldaknįgių, maldelių 
su atlaidais ir jiems panaszių. Pa
sitraukę nuo Draugystės sako, 
kad isz skaitymo moksliszkų knį- 
gų nėra naudos, kadangi už tai 
negalima užsipelnyti nė ant“grie- 
kų” atleidimo, o jie, nepadoriai 
pesielgdami, “griekų” turi dau
giau už kitus. Todėl tai pas mus 
lietuvių namuose tankiau ant sta
lo patiksi blauzdinę negu knįg? 
ir laikrasztį, su blauzdinėms, ap
sėdę štai?,tikimės iszmelsti “grie
kų” atleidim?, o kartais ir krau
ju isz noses aukaujame ant iszpra 
szymo “griekų” atleidimo. Su 
apsuktoms galvoms meldžiame 
atleidimo ir todėl pataikome tan
kiai kaimynui su kumszczia į no
sį, kas gimdo smarkesnes 
musztynes, kuom papildome nau
ji “griek?” ir ant isz p ra szymo 
atleidimo, vėl reikia parneszti 
nauj? blauzdinę. Mieli broliai! 
Ne su blauzdinę mes iszpraszysi- 
me “griekų” atleidim?, ne per 
girtuokliavimus ir pesztynee už
sipelnysime ant dangaus karalys
tės bet gerais darbais, o tokiais 
nėra nė maukimas raugo, nė pesz- 
tynės, nė vaidai, nė ardymai ge
rų visiems naudingų užmanymų. 
Nuodėmes mes galime panaikinti 
tik besistengdami pasikėlti dorisz- 
kai ir protiazkai, per meilę ir vie
nybę, per meilę savo tautos, savo 
brolių ir seserų.

Togi nesulauksime, jeigu ne 
skaitysime knįgų ir laikraszczių, 
kalbinančių mus prie sutikimo, 
meilės ir vienybės. Riszkimės 
prie draugyssezių, turinczių už 
mierį tarnauti musų tautai, dirb
ti ant jos labo. Kas kenkia to
kioms draugystėms, tas yra lygus 

žmogžudžiui, kadangi tuom ken 
kia, skriaudžia milijonus savo 
brolių lietuvių, toks neuisipelnys 
ant “griekų” atleidimo, nors dau
giausiai biauzdinių iszgertų, kad 
ir kasdien? kitiems su kumszczia 
nosis daužytų, kol ne atlygįs 
skriaudę savo tautai padarytų. 
Liaukimės todėl blogo, o grieb- 
kimės gero, tęsyk ne tik D'evas 
mums laimįs, bet užsipelnysime 
ir ant paguodonės svetimtauezių.

Lietuvis.

Isz Naugatuck, Conn.
Lietuviai szitame mieste suti

kime gyvena, kaip pridera bro
liams; ne girdėt, kaip kitur į- 
sivieszpatavusių prasivurJžiavimų 
nėra ežia nė nesikentimų. Net 
linksma pažiūrėt į jų pasielgim?. 
Mat nėra ežia kam vaidus sukel
ti, kadangi nėra kunįgo. Su vi
sokiais tautiszkais darbais žengia 
spareziai pryszakin. Czianyksz
cziai lietuviai turi ir savo salę, į 
kuri? gana skaitlingai renkasi.

31 d. gegužio laikėme susirin 
kitu? su prakalbome ; kalbėtojai 
buvo isz tarpo czianykszczių lie
tuvių. Pirmas kalbėjo p. Maszo 
tas apie naud? draugysezių. Pa
gyrė Sv. Jurgio Drtę, kuri pasta
tė net savo locn? nam?. Pagyrė 
lietuvaites, kurios nesiszalina nuo 
susirinkimų, stengiasi apsiszvies- 
ti paezios ir nori dirbti ant tautės 
labo. Kalbino lietuvius laikytie 
si visada vienybėj, nes tik eidami 
isz vien, . ga'ime svarbesnius 
darbus nuveikti.

Antras kalbėjj p. Bakier. Jis 
kalbėjo apie musų nesutikimus, 
už kuriuos apkaltino musų dva- 
siazkus vadovus, kadangi isz tikro 
ten, kur nėra kunįgo, lietuviai 
labiau terp savę sutinka; drauge 
su kunįgu ateina didesni vaidai ir 
nesut kimai. Pažiūrėję į kunįgų 
darbus, matome, kad jie ne mei
lę sėja, nors t? turėtų platinti isz 
savo paszaukimo, bet ant paleng
vinimo iaznaudojimo žmonių, vai
dus kelia. Mat drumstame van
denyj lengviau žuvį sužvejoti. 
Jie iszardė Susivienyjim?, o szau- 
kia, lyg žydai krikszczionį musz- 
dami, kad tai prakeikti valnama- 
niai piudo lietuvius terp savęs, 
iszrasdami nebūtus daigtus ant ne
kaltų avinėlių, dvasiszkų žmonių, 
įpėdinių Chrutaus. Užbaigė kal
ti?,aiszkindamas, jog mes privalo
me rupintiesi, kad viskas, kas už 
musų pinįgus statyta, butų musų 
paežių o ne svetimtauezių ranko
se; mes privalome rupintiesi apie 
musų tautos naud?, o ne vien a- 
pie peln? ir gerovę vienos jos luo- 
mos, kuri mus visokiais gražiais 
ir ne gražiais budais isznaudo- 
)»•

Treczias kalbėjo p. Jonas Ba- 
nis, neseniai ežia pribuvęs isz 
Pennsylvanioe. Jis iszrodinėjo, 
kaip kunįgai stengiasi visk? ap
versti į įnagį isznaudojimo žmo
nių; privedė paveikslus, kaip tū
li kunįgai net iszpažintį moka 
isznaudoti ant padidinimo pelno 
ir ant aiundymo žmonių ant asa- 
biszkai kunįgams nepatinkanezių 
žmonių ir partijų. Toliau aiszki- 
no, pasiremdamas ant žinomų pa
veikslų, kaip kunįgai, gerybėse 
paskendę, ne jauslus yra ant var
gų žmonių. Susimylėjim?, gir
di, vargszas greieziau ras pas žy
dę negu pas žmonių nupenėtę lie- 
tuviszkę kunįgę.

Ant prakalbų susirinko diktas 
lietuvių būrelis ir susirinkusiems 
prakalbos patiko.

J. Banis.

Isz Franklin, Wash.
Darbai eina ežia labai gerai, 

kalnakasiai dirba ant trijų sziftų 
po 8 vai. Tembermonams moka 
po |2,75,o krovėjams po |2, 25. 
Darbo yra pakaktinai ir gali gau
ti, kas kokį nori. ,

Gyvenantis ežia vienas lietuvis 
buvo pakavojęs savo pinįgus už 
kamino, o kada norėjo juos pa
imti, tai pasirodė, kad pinį- 
gų nėra. Perpykęs, norėjo vien? 
vaikinę, atkakusį ežia neseniai isz 
Pennsylvanijos,perszauti ir dar ap
skundė į sudę.Sudžia vienog ne tik 
provę atmetė, bet ir revolverį atė
mė ;skundėjui reikėjo dar kaszlus 
nemokėti.

Lietuviszkų szeimynų yra ežia 
6, o pavienių lietuvių apie 40. 
Sutikimo nėra lygiai terp vyrų 
kaip ir terp moterų; moterys tan
kiausiai pykstasi už boardingierius. 
Vyrai maukiadegtynęir alų; nors 
baczkutė alaus kaszluoja 4 dol., 
bet musų broliai nesigaili pinį- 
gų. Laikraszczių mažai skaito.

A. D.

Isz Boston, Mass.
Ant ckianykszczių ulyczių atsi

rado jau ir dvi lietuvaitės užkabi- 
nėjanezioe vyrus ir traukianezios 
juos ant paleistuviavimo, pardavi
nėja ne žios savo kunę. Viena tu

ri 28 metus, kita gi, senesnės mo
kinama, vos 15 metų. Abidvi 
gerai kalba angliszkati. Ruimę 
paleistuviavimame duoda joms ži
nomas žydas ant Cross etr. Vyres
nėj) supranta kę daro ir už savo 
darbę gali atsakyti, bet kita, tu
rinti daugiausiai 15 m.,to supras
ti ne gal. Gal ji varo biaurų a- 
mat? be tėvų žinios?

Bostono lietuvis.

Ar bakterijos reikalingos 
gyviems sutvėrimam*?

Mažai turbut rastume terp lie
tuvių skaitanezių laikraezcsius, 
kurie sziędien ne žinotų, kad veik 
visus žmonis kankinauezias epide
mijas, kaip antai: marę, cholerę, 
džiovę, rauples ir kitokias gimdo 
teip vadinamoj bakterijos arba 
grybėliai ir gyvūnėliai teip maži, 
kad jų liuosomis akimis ne gali
ma matyti, o daugelio, dėl jų 
mažumo ir su pagelba labai padi- 
dinanezių stiklų arba mikroskopų 
iki Sziol moksliucziams ne pasise
kė surasti Argi todėl bikterijos 
visada vodingos žmogui ir kitiems 
gyvūnams? Jeigu teip, tai isz- 
pultų, kad žmonės turėtų būt 
daug drutesui ir sveikesni, jeigu į 
jų organizm? ne galėtų prisi
griebti nė jokios bakterijos, kurių 
pilna ore, kuriuomi mes kvėpuo
jame : kiekviename vandens la»ze 
yra jų daugybė, o ore nesziojasi 
jų milijonų milijonai. aT ne
tikro vienog bakterijos nerfika 
linges žmogui?
Neseniai laikrasztyj “Areh vfuer 

Hygiene” profesorius Schottelins 
pagarsino žinias apie savo tirįzėji- 
mus bakterijų žmogaus kūne. 
Bakterijų tų yra nesuskaitoma 
daugybė ypacz k’ekvieno žmogaus 
ir žvėrių žarnose. .Viduriniai gi 
organai sveiko žmogaus yra liuo- 
si nuo bakterijų. Jeigu isz žarnų( 
bakterijos pereina į pilvę, visada 
gimdo ligę, o žarnose, nasruose 
ir nosyj yra visada daugybė viso
kių bakterijų ir kol jos tik ežia 
pasilieka, žmogui ne kenkia, 
kenkti pradeda tęsyk. kada prisi
griebia į gilesnius vidurinius orga
nus. Argi esanezios burnoj ir 
žarnose bakterijos yra vodingos ir 
reiszkia ęteiti turinezię ligę, ar 
gal jos ten reikalingos? Apie 
augmenys jau seniai tirinėtojai 
susekė, kad augmenų sėk loma,pa
sėtoms į žemę, ant iszdygimo rei
kalingos bakterijos; sėklos pasė
tos į žemę be bakterijų dygsta 
sunkiai ir diegai skursta ir ant 
galo nyksta. Ant žemės, kurioj 
nėra bakterijų, ne auga aug
menys, taigi augmenims jos rei
kalingos ir naudingos. Ant per
sitikrinimo ar ir gyvūnamsteip- 
jau reikalingos yra bakterijos 
tuose organuose, kur jos papra
stai laikosi, taigi nasruose ir žar
nose, profesorius Schottelins da
rė eiles bandavoniiį; kokius rezul
tatus iszdavė tos bsndavonės ant 
žvėrių, ant kurių profesorius jas 
atliko, tas pats duodasi pritaiky
ti ir prie žmonių. Bandavones 
saitas daktaras darė ant visztų. 
K? tik padėtas visztos kiauszinis 
viduriuose isz pradžių ne turi nė 
jokių bakterijų, tik vėliau iaz pa- 
lengvo jog per lukszt? prisigriebia 
į vidurį ir gimdo pagedimę kiau- 
szinių. Profesorius Schottelins 
pasirinkę tūlę skaitlių visai liuo- 
sų nue bakterijų visztų kiauszi- 
nių ir sudėjo juos į perinyczię 
teip sutaisytu, kad bakterijos 
prie perinamų kiauszinių teipos
gi negalėjo prisigriebti. Isz tų 
kiauszinių iszeiperėjo tūlas skait
lius visai Kuosų nuo bakterijų 
visztukų ir juos profesorius tei
posgi saugojo nuo bakterijų. 
Ant sulyginimo,mokslinczius ki
toj perinyczioj iszperino papras
tus kiauszimus. Iszsiperėjusius 
visztukus abiejų skyrių gerai da
bojo. Liuosi nuo bakterijų visz- 
tukaųnors jų nieks ne mokino, 
bėgioti iszmoko teipjau greit Kaip 
ir kiti; užmoko -nie lygiai greit 
jieezkoti maiatę. bet skirtumas 
terp vienų ir kitų iaz syk davėsi 
matyti: ne turinti bakterijų visz: 
tukai buvo nuolatai alkani, lesė 
be perstojimo, o vienog ne tik ne 
augo, bet prieszingai,ėjo jieleng- 
vyn ir į trumpę laikę visi iszgai- 
ezo. Vienas isz jų iszgyveno 
czielę mėnesį ir nors lesė nuolatai 
ir lesalo niekada ne truko, per 
t? laik? nužudė treczdalį savo 
svarumo, o paprastųjų, taigi su 
bakterijoms visztukų sunkumas 
per t? laikę pasidvigubino. Da
lia bebakterijinių visztukų pastipo 
į 10 dienų, kiti iszbuvo 20 dienų, 
o vienas tik iszbuvo gyvus czielę 
mėnesį. Taigi ežia aiszkiai pasi
rodė, kad visztukų žarnose reika
lingos yra bakterijos; be jų pa
gelbės maistas ne persidirba ir ne 
gali būt kūno prisavintas, todėl 
ir bebakterijiniai visztukai rūgti 
ne galėjo. Jeigu gi bakterijos



reikalingos visztukams, tai ne 
o-ali būt nereikalingos žvėrims ir 
žmogui; jeigu be bakterijų ne au- 
<ra augmenys ir visžtukai. tai jos 
ant augimo ir palaikymo gyvybės 
teipjau reikalingos kitiems žvė
rims ir žmogui; jeigu ne 
galinti sugriebti bakterijų viaztu- 
kai iszgaiszo, tai be jų ne iszgy
ventų ilgai lygiai žmogus, kaip 
visi kiti gyvūnai. Iszpuola to
dėl, kad tie milijonai bakterijų e- 
santi žmogaus burnoj ir žaruase 
jam ant palaikymu gyvybės ir 
ant augimo kūno yra neatbūtinai 
reikalingi; tęayk bakterijos yra 
vodingos,kada patenka į gilesnius 
vidurinius organus, kaip antai į 
pilv?, i plauczius, į krauju gyslo
se ir tt. ir tai dar ne tęsyk jos 
gimdo ligas, kada patenka į tuos 
organus, kadangi ir juose yra 
maži kūneliai vadinami fugoci- 
tais, kurie patekusias ežia bakte
rijas Bukina, bet taisyk, kada jų 
patenka teip daug, kad jų tie gi
nanti kun? fagocitai išnaikinti ne 
gali ir per tai gali tuose orga
nuose jos prisiveisti.

Isz visur.
C Londono vidurmiestyj siautė 

gaisras. Ugnyje pražuvo 9 mergi
ni s, o 15 ypatų likosi sužeistų.

■
| Popiežius pakėlė -į kardina

lus sekanezius vyskupus: buvusį 
popiežiaus delegatę Amerikoj 
Martinei), Pragos vyskup? 8kn- 
benskį ir Kriokavos Puzinę.

H M e^Le Havanoj likosi susek 
tos prigavystės muitinyczios u 
rėdninkų; kelia augsztus urėdnin- 
kus praszalino nuo vietų. Kas 
žin. ar tie muitininkai ne buvo 
amerikonų ant urėdų pasūdyti?

H Kastynėse Bochriw, netoli 
Cardiff, Walijoj, atsitiko 
smarki dujų expliozija, kurios 18 
darbininkų likosi užmusztų, o 30 
slinkiai apkultų.

i| Mieste Mauillėj, ant Filipi
nų salų, visi darbininkai nutarė 
sztraikūoti. Jie pareikalavo di
desnių algų, bet darbdaviai jų 
reikalavimus atmetė.

|| Prancūzijos universitetus 
lanko 30370 studentų, tame skai
tlį u je 1084 moterys, o iš jų 673 
prancūzės ir 411 sveti mtauczių. 
412 moterų mokinasi daktarya- 
t< s, 21 tiesų, 360 filozofijos ir kal
bų, 98 matematikos ir gamtos 
mokslų ir 73 aptiekorystos.

11 Maskoliškas didžturtis As- 
trachov paskyrė iš savo turtų 3 
-milijonus rublių ant parengimo 
Maskvoj universiteto moterims. 
Apšvietimo minuteris priėmė 
Astrachovo užrašę ir moterisz- 
kas universitetas bus parengtas; 
bus jame fakultetai: daktariš
kus, matematiškas ir gamtos 
mokslų.

| Profesorius Muencbeno uni
versiteto (Vokietijoj) Friedrich 
Hjrth, skaitęs ten lekcijas apie 
chiniszk? kai b?, likosi pakviestas 
už profesorių tos kalbos į Colum- 
bia universitet? ir pakvietim? priė
mė. Didesnė^alis atsižymėjusių 
moksluose profesorių Amerikos 
universitetuose yra ne amerikonai 
bet 8ve*imtaucziai.

laikas grįžti atgal, pasirodė, kad 
dviejų mokintinių trūksta. 
Pranešė į policiję, bet ir toj ė 
prapuolusių nerado. Mokintoja 
su likusiais vaikais sugrįžo į 
Hinsdale. .

— Ant kertės Milvaukee avė. 
ir Augusta str. policijos detekty
vas suaresztavo jaunę merginę, o 
kad mergina eiti ne norėjo, 
detektyvas pagriebė j? į glėbį ir 
norėjų nunešti ant stacijos, 
bet ant merginos riksmo atbėgo 
keliolikas vyrų ir stengėsi suaresz 
tuotę atimti. Atbėgę policistai 
nuvedė ant stacijos merginę ir j? 
ginanezius vyriškius.

— Pereitos subatosdien? Chica- 
goj siautė audra ir smarkus lytus, 
nuo ko užtvino ulyczios, vanduo 
užliejo kelnores žemesnėj miesto 
dalyj. Parkuose dar nedėlioj ta 
kai daugelyj vietų iszrodė kaipi 
upeliai po lytui: vietoj takų buvo 
vanduo. Perkūnas trenkė kelio 
se vietose ir pagimdė gaisrus. 
Netoli IVheaton perkūno likosi 
užmuštas sūnūs Chicagos meto
distų pastoriaus.'

Padekavojam lietuvisakai 8a. Kazi
miero Dr-tei už paaukavima 025.00 ant 
musu lenkiszkos:bažnyczios KansasCity. 
M. Barabo*ski ir Levickį, Kolektoriai.

Maistas visztų ir jų kiau- 
sziniai.

Maistas turi ne mažę įtekmę 
ant vieų gyvų sutvėrimų. ’ Ūki
ninkai gerai žino, kad gyvulį 
daug greieziau galima nupenėti 
maitinant jį grūdais negu pelais, 
sziaudais arba szienu. Juo gy
vuliui suteikiamame maiste dau
giau yra tokių medegų, isz kokių 
susideda jo kūnas, juo greieziau 
jis nusipeni. Tas yra supranta
mu, kadangi kiekvienas numano, 
jog kūnas gyvūno nesidaro isz 
nieko,ne gali augti, jeigu neturės 
reikalingų medegų ant jo padidi
nimo. Medegas tokias gyvūnas 
paima su maistu ir jas organizmas 
prisavina ir apverezia ant padidi
nimo savo kūno. Medegų tokių, 
isz kokių susideda žvėrių kūnas, 
daugiau yra grūduose negu pe
luose arba sziauduose, o dar dau
giau tokių medegų yra mėsoj; 
tas ir suprantama, kadangi gyvū
nų kūnas juk pats susideda isz 
tų paežių medegų k? ir mėsa, 
taigi isz mėsos. .

Por? metų atgal praucuziszkas 
gamtmokslis F. Houesaye, ne- 
pasiganėdindamas tirinėjimais vi
siems žinomų daiktų, taigi kad 
.greitesnis ar palengvesnis kūno 
augimas žvėrių paeina nuo maisto, 
kokį jie gauna, užsimanė persi
tikrinti, koki? įtekmę turi mai
stas ant kiauszinių visztų ir 
kitokių naminių paukszczių de
damų. Houssaye lesi
no naminius paukszczius grumu
lėliais nulipintais isz mėsos ir per- 
sitikrino.kad ne tik tuom maistu 
maitinami paukszcziai pats grei
tai pastojo daug sunkesniais, bet 
deda daugiau kiauszinių ir pats 
kiausziniai būva sunkesni už kiau- 
szinius paukszczių maitinamų 
grūdais, bet jie buvo ne gardus 
ir kvapę turi ne ger?5 negardu- 
mas kiauszinių greitai prapuola, 
jeigu paliauti lesinti visztas ir ki
tokius paukszczius mėsa ir duoti 
jiems paprast? maist?, taigi grū
dus, bet drauge su tuom visztos 
pradeda dėti mažiau kiauszinių 
ir pats kiausziniai būva lengves
ni, taigi stojasi tokiais, kaip pa
prasti visztų kiausziniai. Teip
jau būva, jeigu visztas lesinti 
karkvabaliais arba kitokiais va
balais : jos deda daugiau, dides
nius ir sunkesnius kiaušinius, bet 
kiausziniai tie teipjau ne gardus 
kaip padėti visztų lesintų mėsa ir 
negardumas tuojaus prapuola, 
kaip tik visztoms, vietoj vabalų, 
pradėsime duoti grudus.

|| Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Bolivijoj, provinc joj Chocco 
žemės drebėjimai iszgriovė du 
miestu. Prie to pražuvo 75 y pa
to*, o daug tapo sužeistų.

|| Ant Kaukazo, Maskolijoj, 
nuslinkusio kalno szono likosi 
iszgriautas ir užbertas miestelis 
Combulata. Žmonės vienog visi 
spėjo pabėgti.

D Per vis? lai k? karės su būrais 
anglijonai nužudė kareivių 28434 
užmuštų ir pasimirusių nuo ligų; 
su invalidais ir raiszais nuotro
tos pasiekia 97477 kareivių.

U Netoli G'jon. Iszpanijoj, 8 
iszpaniszki oficierai mažoje val
tyje iszplaukė ant jūrių, kur susi- 
muszė su garlaiviu. Valtis apvir
tu ir visi supuolė į vandenį. Trys 
isz jų iszsigelbėjo, o 5 prigėrė.

|] Vidurinėj Amerikoj, republi- 
koj Guatemalėj, iszsiliejusi isz 
Tacona vulkano deganti lava 
užliejo miest? Retalbulon ir jį su 
visu isznaikino. Prie to mažiau
siai 1000 žmonių pražuvo.

| Naujas vidaus ministeris 
Plehwe įvedė vėl panaikintus jau 
sznipukus peržiūrėjimui siunezia- 
mų per paczt? privatiszkų laisz- 
kų. Tokių sznipukų civilizuotuo
se krasztuose ant paczto jau nie
kur nėra.

| Czekijoj lanko vokiszkas mo 
kyklas 408000 vaikų, o czekisz- 
kas 674000 vaikų. Czekų Cze
kijoj beveik tiek jau yra k? ir lie
tuvių, tuom tirpu vaikų lankau- 
ežių Lietuvos mokyklas nėra nė 
100000.

J Sūnūs garsaus paiszinėlių fa
brikanto Vokietijoj, Karolius Fa- 
ber, paaukavo 2 milijonu markių 
germaniszkam muzejui Nonmber 
goj ir Bavariszkam muzejui Muen- 
chene. Mes tokių aukautojų ne 
turime.

U Szvedijos sostapilėj, Stock- 
holme, nežinomi vagiliai isz kara- 
liszkų krautuvių pavogė didžiau
si? ant svieto, sveriantį 225 kara
tus, brangų akmenėlį rūbinę. Ru
binai dabar brangesni yra už 
deimantus.

Nauji iszradimai.
Profesoriai Minnesotos 

artėto universiteto, D. B. Chav- 
ning ir L. V. Wilson surado 
bakterijas gimdanezias szląkuotas 
sziltines ir kaip sako, surado ir 
nauj? bud? gydymo szitos ligos, 
kuris iszduoda kuo geriausius vai
sius.

Garsus Vokietijos kanuo- 
lių dirbėjas Krupp padirbo nau
ji kanuolę, su kuria prie Vokie 
tijoe cieconaus atliko bandavo- 
nes. Szuviai pramusza ir storiau
sius plieninius kariszkų laivų ap
kaustymus. Nauja kanuolė likosi 
jau priimta vokiškos k ar isz k os 
laivynės ir pripažinta už geriau
si?.

*.* Profesorius St. Augustine 
augsztesnės mokyklos ant Kano- 
riszkų salų, inžinierius Clemente 
Figueras padirbo prietais?, su 
kurios pagelba graibo varymui 
visokių maszinų ir žiburiams e- 
lektrik? tiesiog isz oro, o ne teip 
kaip aabar. Pasinaudojant isz 
to budo,apturėjimas elekrikos at
eina neišpasakytai pigiai. Ant 
ko paremta Figueroe prietaisa, 
laikraszcziai ne paduoda.

| Paryžiuj, pasiuntinių bute, 
terp pasiuntinių užgimė mušty
nės. Konservatyviezkas pasiun
tinys Lorgentaye vienoje kalboje 
visus republikonus pavadino pri
gavėjai?, o prezidentę krasztc va
gim. Tas ir pagimdė muštynes.

H Amerikos prezidentas pado
vanojo popiežiui savo paraszytas 
ir išleistas knįgas, popiežius gi 
atlygino, duodamas prezidentui 
ezimt? kartų vertesnę dovan?: 
mozaikinius abiozdus, perstatan- 
czius szvento Petro bažnyczi? ir 
popiežiaus rum?.

| Ant Kaukazo, Maskolijoj, 
vulkanų ne buvo, buvę seniau,bu
vo užgesę. Dabar atsidarė vir
šūnė kalno Gasygran, netoli 
kaimo Kobi ir meta ugnį ir lav?. 
Žmonės vienog spėjo į laikę pasi
traukti ir deganti lava jų ne pa
gavo.

| Mieste Amsterdame, Holan- 
dijoj, likosi suaresztuotas ir poli
cijos apskųstas į sud? vienas vy
riškis užtai, kad jis,gyvas būda
mas, atsigulė į grab?. Mat pagal 
nuomonę policijos, į grab? gali 
gulti tik pasimiręs, o gyvi už tai 
turi .būt baudžiami. Nežinia, 
kokį nusprendim? išduos sū
dąs.

H Speciališka komisija, pa
skirta ištirimui reikalų angliš
kos kariumenės, pagarsino savo 
isztirimus, isz kurių matyt, kad 
angliški oficierai mažai išmano 
apie kariszkus mokslus, daugelis 
oficierų ne moka gerai angliškai 
raszyti. Svetimų kalbų oficierai 
nemoka, o svarbiausi kariszki 
rasztai ne angliszkoj kalboj pa- 
raszyti.

| Visokiose angliškose valdy
bose: ant salos Szv. Helenos (Af 
rikoj), ant s įlos Ceilon (Azijoj) 
ir ant salos Bermuda (Amerikoj), 
pagal apskaitym? angliszko karės 
ministerio, yra 25565 būrai nelai- 
sviai,kuriuos Anglijos randta savo 
kasztais turės pergabenti atgal į 
Afrikę. Terp tų būrų nelaisvių: 
783 yra dar neturinti 16 metų, o 
1025 Geneliai turinti daugiau ne
gu 60 metų.

| Vokietijoj ant syk užstojo 
dideli karszcziai. Mieste Potts- 
dame, netoli Berlyno, laike paro
dos gvardijos šovėjų batalijouo 
60 kareivių, taigi deszimta dalis, 
likosi karszczio užgautų ir isz jų 
keli pasimirė. Panaszus atsitiki
mas buvo su kareiviais ir 
Westfalijoj, kur teiposgi kelios 
dešimtys kareivių likosi karš- 
czio užgautų, o oficieras, grafas 
Sparr.nuo karszczio pasimirė.

d Maskoliszkas randas ant šių 
metų padovanojo ūkininkams 
25000000 rublių prigulinezių nuo 
jų mokesezių. Ne to ūkininkai 
nuo rando reikalauja; tegul ran 
das pasistengia pakelti ukiniukus, 
tęsyk ne tik ne reiks jiems 
mokescziuB dovanoti, bot jie į- 
stengs didesnius negu dabar užmo
kėti ant vieszpatystės naudos. Da
bar maskoliszkas randas giriasi, 
kad ūkininkams mokesezius dova
nojo,bet jis dovanojo todėl,kad ba
do apimtuose apskrieziuose ūkinin
kai mokesezių užmokėti ne gali, 
taigi iš dovanos rando jie neturi 
nė jokios naudos.

Vietines Žinios.
— Louis Toombe, apskųstas už 

užmušim? savo paczioe, likosi 
pripažintas už kalt? ir nuspręstas 
ant nužudymo; jis bus pakartas 
ateinanezios sanvaitės pėtnyczioj.

— Pereit? panedėho dienę, Sv. 
Lukošiaus ligonbutyj, ant kertės 
21 str. ir Wabash avė. užgimė 
gaisras. Ugnyje pražuvo 15 žmo
nių, o daug likosi sužeistų.

— Pereit? sanvaitę, ant užpra- 
szymo prezidento Chicagoe uni
versiteto,atkako į Ch'cagę pran- 
euziszki svecziai: grafai Rocham- 
beau ir Lafayett, atkakę į Ame- 
rikę ant atidengimo pastatyto 
Washingtone paminklo jenerolo 
Rochimbeu.

— Ant Milton ui..priešais sa
vo namus,du italijonai: Torenzo ir 
Contomo stojo į dvikov? ant uly- 
czios: isz pradžių piaustėsi su pei
liais, o paskui szaudė į viens ki
tę isz revelvėrių. Torenzo liko
si tris kartus pašautas ir jį reikė
jo gabenti į ligonbutį; Contomo 
gi turi su peiliu perdurt? šonę.

— Hotelyj Adephi, pn. 67 
Randolph str., rado negyvę 18 
metų mergin? Eugeniję Mc Ken- 
zie. Pasirodė, kad ji likosi pa
plauta. Likosi suareeztuota ho 
telio savininkė ir koksai vyrisz 
kis, bet ar jie kalti, ar gal mer
gina pati pasiptovė, nežinia.

— Pereitos subatoe dienę, po 
vadovyste mokintojos, atvažiavo į 
Ch cagę mokintiniai vieszos mo
kyklos isz Hinsdale. Kada atėjo

Redakcijos atsakymai.
Paravį jonui isz Philadelphios. 

Kadangi lietuviai sziuom tarpu 
turi tik prieglaud? italijonų baž- 
nyczioj, tai priėmimas šiokio ar 
tokio vargamistros priguli nuo 
prabaszcziaus italijonų bažnyczios, 
prie kurio, jeigu lietuviszkiems 
parapijonams ne patinka svetim
tautis vargamistra, privalo kreip
tieji. Laikraštis tame ne gal 
nieko pagelbėti. Žmonės bažny- 
cziose paprastai teip gieda, kaip 
moka; niekinti giodanezias mote
ris, jeigu jos giedot ne moka, ne 
laikraszczių pareiga; jie gal vien 
kalbinti, kad turinti balsus moky
tųsi gerai giedoti.

Wb8Tvujkcziui. Nežinome 
apie Roki? korespondenciję Ta- 
mlsta klausi. Apie k? joje buvo pa
raižyta? Atsiųstos koresponden
cijos su svarbesnėms žinioms, ne 
su privatiszkais reikalais, visada 
patelpa “Lietuvoj”.

Pa j i esz kojiniai.
Pajieezkau Jono Trumpio ir Juozapo 

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

. Mikolas Trumpis,
86 Main st., Seatle, Wuh.

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

Mrs. Marjona Vasiliauskiene, 
5178o. 14-th st.. 8heboygan, Wis.

(13-6)
Pajiesskau savo draugo,Williamo Stra- 

kalaiczio, kurs su manim atvažiavo isz 
Anglijos in 8cranton. Po. Girdėjau kad 
jis gyvena Chicago, III. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Martin Pettenon, 
355 Ferdinand st., * Scranton, Pa.

(20-6)

Pajieezkau savo brolio, Juozapo As
trausko isz kaimų Noeiedu, Dobrovoles 
gm., Vladislavavb pav., Suvalkų gub. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

J. Astrauskas,
222 Bėry St., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo draugo, Domininko 
Raudžiaus, Kauno gub.,Telsziu pav., isz 
kaimo Požeriu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

K. Orlowski,
Box 611, Shenectady, N. Y.
Pajieezkau savo pusbrolio, Juozapo 

Kliknoe,Kauno gub., Raseinių pav., Vi
duklės parap. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Fr. Latoz,
Boz 5, Henry, W. Va.
Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 

Kreivėno, 4 metai atgal jis gyveno 
Scranton, Pa. J|s paU ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jonas Kreivėnas,
17 Eutaw St.. Baltimore, Md.
Pajieszkau savo szvogerio, Jurgio 

Banionio isz kaimo Czesavos, Khzio O 
lockio, Andriaus Janausko ir Vinco 
Gustaiezio isz kaimo Kužu, Kvietiszkio 
gm., Marijampolės pav., Suvalkų gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Ign. Karpaviczia,
41 Washburn St., Worcecter, Mase.

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

Tunguzai, prie kurių priguli ir mandžu- 
rai užsiimanti žemdarbyste, apgyvenanti 
Mandžurijį ir užkariavę Chinus 1644 metuo
se, — užima vis$ rytinę dalį šiaurines Azi
jos. Iš šitų tautų mandžurai spėjo pasikelti 
ant augštesnio kultūriško laipsnio, pastojo 
žemdarbiais ir gy vulių augintojais; kitos gi

čukfce.

giminės, kaip antai: kainčadalai, čukčai, leu- 
rilai, apgyvenanti rytinę Siberiję ir prie jos 
pakrančių gulinčias Kuriliškas salas,Icariakai 
— stovi ant daug žemesnio kultūriško laips-

Kamčzdslas.

ežero Baikal ir kaipo bandų ganytojai persi
kelia iki Heratui,net iki Kabului, Afganista
ne. Mongolai priguli prie labiausiai su
skretusių nemėgstančių švarumo tautų, prie 
jų negalima ne Lietuvos žydų tame prily
ginti. Jie prigulėjo prie žiauriausių žmonių, 
bėt dabar po įtekme Buddos tikėjimo, jų 
nuožmumas ir žiaurumas sumažėjo; Buddos 
tikėjimą jin priėmė be prievartos ir jis juos 
pakėlė, sucivilizavo, bet apart Buddos tikė 
jimo, kurį išpažįsta kaipo neva vienaitinį, 
palaikė ir beveik visas apeigas ir formas se

Draugyscziu Reikalai
Antras Metinis Pikninkas.

Chicago. l)r-»te Szv. Antano ture* sa
vo antra metini pikninka nedalioj, 15 d. 
berželio darže Bergman'* G rovė. River- 
zide, III. Prasidės 9 valanda ryto. Inžen- 
ga vyrui su moteris 25c. Darias gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, gražus takai pa- 
sivaikszczioti, gera sxokiams platforma 
ir viskas kas tik ant pikninku reikalin
ga. Tarpe šiokiu dainuos tautisskas dai
nas choras Apveizdos 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.

Chicago. Dr-te Dovido Karaliaus turės 
savo pirma metini pikninka nedelioj, 22 
berželio, parke Reisings G rovė, River- 
side. IR., prie 27-tos ui. Prasidės 9-ta va
landa ryto. Inženga vyrui su moteris 25 
e. Pavienėms moterims ir merginoms In
ženga dykai.

Reising’s G rovė daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvielku, 
visas elektriką apezviestas, graužus ta
kai pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukinetl ir viskas kas tik 
ant zabovos reikalinga. Ant piknlnko 
bus parengtos lenktynes ir Šitokios zabo
vos, kuriose geriausiai atsižymeje gaus 
prezentus. Teipgi bus lietuviszka re
stauracija vedama p. Putramento ir sve- 
cziai galės gauti visokius lletuyiszkus 
valgis.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 48 
avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui. Prie parko bus isztiestas aude
klas su parastu “Lietuviszkas Piknin- 
kaa.”

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti.

Su gupdone,
Komitetas.

Chicago. Dr-te Sim. Daukanto turės 
savo pikninka nedelioj. 29 beaželio, par
ke Reising’s Grove, Riverside, III., prie 
27-tos ui. Prasidės 9-ta valanda ryto. 
Inženga vyrui su motere 25c.

Reising’s Grove daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu ihedžiu, krumu, kvietku, 
visas elektriką apezviestas, gražus takai 
pMivaikszczioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukineli ir viskas kas tik 
ant zabovosreikalinga.

Imkit Metropolitan Elevatori Iki W. 
48 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieesia 
atsilankyti.

Su guodone,
Komitetas.

Chicago. Dr-ste S. Daukanto turės sa
vo metini apvaiksicziojima nedelioj 20 
spaliu, o nedelioj, 10 lapkriezio loez te
atrą. Apvaikszcziojimas ir teatras atsi
bus Freiheit Turner saleje, 3421 B. Hals- 
ted st. Todėl meldžia visu kitu drau
gyscziu nedaryti tose dienose teatru ne 
balių, idant vieni kitiems neužkenktu- 
meme.

Komitetas.
Chicago. List. Republ. Kliubas 11 

vardoe turės savo mitinga subatoj, 14 
Berželio, 7:30 vai. vakare, salei Mlelda- 
žio, 68 W. 25-1 h 8t. Ant kurio visus 
lietuvius kvieesia skaitlingai susirinkti, 
nes yra svarbus reikalai.

KOMITETAS.
Sąnariams Teisybes Mylėtoja 

Lžr-stes.
Negaunanti regulariszkai laikraazczio, 

raszykite redakcijon paduodami savo 
atsaku adresa, o redakcija gavusi gera 
adreea laikraszti reguliariszkai sius. 
Ant klaidingu adresu laikrasstis negali 
daeiti, koliojimai ir nieko negelbes jei
gu adreso teisingai paraszyti nesusipra- 
site. J. K. Chmieliauckas, Sekr.

ReikalingaM jaunas vaikinas už 
klerką prie “Lietuvos” offlso. Turi mo
kėti gerai raszyti ir pažinti angliszka ir 
lenkiszka kalbas. Rekomendacija teip
gi reikalinga. Geram vyrui gera alga ir 
darbas ant visados.

Reikalingas jaunas vyras nuo 17 iki 20 
metu mokintis aptiekorystee. Turi bū
ti gerokai moksle prasilavinęs.
Dr. A. L. Graicziunas, 167 W. 18-th St.,

Chicago.
Relaalinci s«rl vyrai Sattatl elrkslforlav, rink

ti adresu* U pardavinėti gydeoles terp lietnvria. 
Toki darba rali ntiiktl nereikalaudsaas pamae- 
ti savo siiaadieninio darbo. Lengvas užsiėmimas 
Ir seras pelnas. Adresuokite.

1M K. >e-th et.. x*w York.

Pigiai ant pardavimo namas su lotu po 
nr. 52 Canalport avė. Apaczioje sztoras, 
vsrszui gyvenami ruimai. Preke 03.500 
Atsiszaukkite po nr. 21 W. 19-th st. Chi
cago.

(20—6)
Buczerne ir grocerne ant pardavimo. 

Biznio nereikia girti, kas pamatys su u- 
k va ta pirks.

Jonas Szemaltis, 633 S. Canal st.
(6—20)

Lietuviazka Krlaucatu Dirbtuve.
Atidariau nauja kriaueziu „shopa” 

kostumieriszKo darbo. Padirbu kuogra- 
žiausiai visokias drapanas ant apeteliavi- 
mo ir savo darba gvaratuoju. Prekes ma
no prekes pigesnes kaip kitu. Reikalau
jami gero siuto teiksite* mane pamatyti.

J. Gvardinskas, '
Dakota st., Bpring Valley, III.

(20—6) Box 364.

Musu proseneles.
Žinome gerai, kad musu proseneles 

gyveno visada nuolatiniame susidūrime 
su gamta, pertai jos isimokino rinkti vi
sokias žoles irszakneles, turinezias gy- 
danezias ypatybes ir jomis gydė žmones 
nuo visokiu ligų. Daugiausiai jos gydė 
pilvo ligas, kadangi nuo tojo sugedimo 
paeina yvairiausioe ligos. Patyrimss-gi 
pamokė musu proseneles, kad karezios 
saakneles, užpiltos vynu, yra netik ge
riausia gyduole nuo visokiu pilvo ligų, 
bet teipgi ir vaistu ant sudrulinimo ir 
atgaivinimo viso žmogaus kūno sudėji
mo. Daugelis stengėsi perimti ta veista 
nuo musu proseneliu, bet ne vienam tas 
gerai nepasiseke. Tnnerio Angelica Kar
tusis Vynas ta mieri pilnai pasiekė. Szis 
vynas susideda isz gryno Kalifornijos 
vyno ir atsakaneziu įgabentu isz visu 
eželiu szakneliu. Yra tai geriausias vy
nas, koki sziadien gali gaut pirkt už pi
nigus, kadangi Jis palaiko nuolatinėj 
veikmėj kūno organus, suteikia gera a- 
petitą, sustiprina žlebcziojimęir apsau
goja nuo įvairių negaliu. Km tik bandė 
Trinerio vyną gerti, sako, kad už ji ge
resnio nerasi. Trinerio Angelica Bittęr 
Tonic suszildo kuna ir apsaugo nuo vo- 
ding u oro atmainų. Gali gaut pirkti vi
sose apliekose ir geresniuose saliunuose 
po II .00 už bonka, arba gali tiesiog par
sitraukti nuo jo iszdirbejo:

Jos. Triner,
799 8o. Ashland avė., Chicago, III.

Naujausios Knygos.
Sugriautas GyvenimM........................ 5c.
Szunadvokatis............................... *... 15c.
Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.

Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų............. .50c.

Spėka ir Medega jau tazejo isz po spau
dos. Preke.....................................01.50
Gražiais drūtais apdarais.............02-00
“Lietuvos" redakcijoj dar yra gauna

mos ir sekanezios knygos:
Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 

Dievas, dangus ir pragaras...............10c.
Mužikėlis...............................  10c.
Vaiszes Kristaus pM popiežių........... 5c.
Vienakis................................  .Ac.
Bestiality of Russian Czardom......... 5c.
Ausi ra 1884 metu........................ 01.00.
Auszra 1883 metu............................ 01.00.
Kalendorius 1893 metu...-...............15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos....5c. 
ŽirgM ir VaikM........... . ......................30c.

Szlos knygos likosi nepatalpintos ka- 
talioge.

STEBUKLAI dykai’
8iis stebuklas yra tai paveikslas vyro kuris per

simaino In motery Ir vėl atsimainei Mekas nesu
pranta kaip taa pasidaro. Katras prisius OBc 
markėmis ant apmokėjimo

lystamua. Raasyk 
s dykai davinėsiu. __ VII

Itaa* ta parelksla dykai ant lampclio. Parsitrask 
▼tena o nudyvyil visus savo pažystamus Rassvk 
tuoktus SMUdien n«-« neilgai Juos dykai davinėsiu.

nio; minta jie iš medžionės ir žvejonės. Jų 
krašte nėra dar miestų ir žinoma, ne turi 
nė mokyklų,^nė knygų. Išpažįsta jie šama-

Kurilas.

nišką tikėjimą, išėmus mandžurų, kurie priė
mė Buddos tikėjimą, kuris juos pakėlė ant

JurakM, Siberijoj.

augštesnio civilizacijos laipsnio.

Giliukas, Rytinėj Siberijoj.

uiuakė.

TiJcriejie mongolai tveria antrą at
žalą šiauriniu azijatų. Tautos šito skyriaus 
apgyvena Gobi tirų aplinkines, apskričius

Buriatas, Siberijoj

Koriakas, Siberijoj.

Koriakė, Siberijoj.

Sojotas, Siberijoj.

Dauras, Siberijoj.

Kalmukas,

kartą dideliais pulkais traukė ant užkariavi
mų kitų kraštų: garsus Attila, vadovas moli

niai užmesto šamaniško tikėjimo, nors visoki 
šamanų užžadėjimai ir pranašavimai yra vi-’ 
sai priešingi Buddos mokslui. Mongolai ne

(Toliausi bus.)



Knygos sawos spauuos.
A.kyw< Apeireiszkimal Sviete, ant kuriu žmo 

nea nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su T abrozeliais. Naudinglause knygele ant 
awlėto dulžinojimui isz ko darosi žal 
bei. griausmai, lietus ir sniegu; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi........... 3Oc

Aritmetika. Kniga tszsimokinimulrokundu.
Preke..........................................................tžffc

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatos, isz kurios gali be 
pagalbos daktaro iszsigvdyti nuo daugybes 

* ligų. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose, nes kas jų su atoda perakai- 
tya,pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu wl- 
sokiu ligų, patalkys užlaikytiezielybejesavo 
sveikatų. pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikai* ir twtrtaiT *awo saikelius.
Preke............................................  35o

Ar vyskupu Yalanczlu* (Valanezaukas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraszyta kn. Demb- 
skio. Iszleista kantais Suivienyjlmo Liet. 
Laisv. Aia. £7 puslapiai..... .................13c-

A. pi* turtu iszdlrbima. Paruze Bebram; verte 
S. M. Veikalu gvildenantis politiszkajf eko
nomija. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo.............................3Bc

Biologija arba Mokslu apie Gyvus Daiktus 
Pagal prof. Nusbaumų. Sutaisė Ssernas. Chi
cago, TU. 1901. Puslapiu 147. Mokslas kokiu būda

Žmogus Nepllnszkl*. Verte 1*1 szvedlszko Ne
ri*. Graži apysakėlė: kaip turtingo psnkaįo 
aunu* apsivedė sn varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingom* ap
sivedusius. Balta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo • 
uiszkos dorybe*................  ....lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,kataliklszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetine*, vakarine*, prie 
spevtedne*. komunijos miežiu, miazparu ir 
daugybe kita; miežiu maldos su abrozelteis; 
miszparai giedami lietuviazki ir lotlniszki: 
daug lotynlaaku giesmių giedama prie iazsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo Ir tt. Yra 8 litanijos: psalme* S*. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ražanciiai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir lt Yra tai naujau*,* ir gražiausia knygele 
is* wiau lietnviszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi poplera; tlambu*. aiszkus drukas 
Miera »Uz4H coliai. Szita knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanetio*.

Jietuwi,7ko* Pasako*, ^'•dega li-*tuwl*zkai mv 
tologijai Surinkta Dro J. Ba*auawteaiau* 
C»la telpa 14 seniauriu llei«wUiku m v tolo 
gl*zku pasakų, kaipo tai:Dlewas ir walnia* 
Purkunasir vemia*. Žmogus Ir minias: Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives. Laima Ir 
Lairmes; Apie Dali; AplsGIlllae; ApieSial-

kos girdėtos nuo *eniau*iu laiku in kure* dar 
ir *ziųdl-n daugybe lietuviu Ūki buk tai vis 
buvu* teisybe..........................................tl.5uo

Maskoliai 3812 metnoto arba Jurgi* Mltos- 
la vikis.................................................... 40B

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia ap
raszo atsitikimu* vieno Medejo su visokiais

jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu In 
daejo iki pauk*zcziu.žvieriu ir paties žmogaus. 
Su pavelkzleis............................................ 4Oc.

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

Dvyniai Vagiu. Paraižė kun. Dembekis. Isz 
lęido Suilv. Lietuvių Lai*vamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupes. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriukės’ Ji nurodo priežastis delel 
kurių moteruzke tapo žemesne už Tyrinki ir 
paduoda rodvkles ant jok pakėlimo..... >iSc 

Geografija aibe žemes apraszymas. Pagal Gei- 
kie, Nalkovski Ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol Užėju
siu lietuviuku knygų. Aiszkial ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti. vulkanus metanezins iszsave* ugnį: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. uplu, 
ju vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose vaa- 
denys: eurus, pruski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
še y ta dalimis, Užskaitytos viso* vieszpatys- 
tes, karalystes. kuulgaiksztVstes, respuh’*- 
koa ir tt. Kiek kurioje iemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: ezalczial ar karsz 
c.-lai. lietu* ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
11* kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8z« tolis. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudiniu, su 71 paveissleliais: mapu. gyvu
liuk tt..........................................82 (M)

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para-

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo....................... ........................BOc*

No S. Mažas Akso Altorius, prastals.dru- 
tals apdarais, auksintais krasztals, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemi*. su kabute...................... 7Sc.

pAKTARAI Stato Medical Disucnsaru oall.lus iszouduii!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja* jeigu ne esate iszgydyti.

i Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
trini* sbrosellai* ... 10a

Markus Ir Aure Ilona*, aplsaka iss pirnu am
žių kriksscziosjrstes.............................. 30o

Mythai. Pasakos Ir Legendos Žamaicziu. sa- 
rinktos Ed. Veckenstedt'o, verte J. 8zlte- 
nas M? D. D. I. Yra tai akjrviauslos tr 
Juoklnglausto* sanovlszko* pasako* apie 
visokis* stebuklu* ir prajovus apie dar
bu* geru ir pikta dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganių*. Vilkalokus irti., ia 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir szla- 
dlan dar nekurta tiki. Kas vienų Isz tu 
pasakų perskaito* panorę* Ir visas skai- 
GtT Preke.... . ...................................  60o

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, Istorija Iss laiko 
ponawojimo Nerono . . , . 40c

Ir geros rodos musu mo-

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz »sztuonlų 
sekanczių gražių pasakaieziu: .AUisvettini- 
nias; — Aagis; — kas Kaltas; —Gatvė* vai
kai; — Paparczio Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis........................15c

Istorija Suvienytu AAalstiju Sziauniv-s Ameri
kos. Aprayžc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi..' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kares buvo, už ka 
karesvo ir kokiuos') Oteluose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare sziai 
žemei O ant pat galo talp nasi Konstitucija 
Suvienytu Walstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku* perskaityti kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje „vvenaneziam, idant- 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jam’ 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
S64. Preke..................  *1.00

Duotuose, gražiuose apdaruose.............*t 35
Istorija Chicagos Lietuviu, ju parapijų irkn.

Kraucziuno prova su laikraszcziu "Lietuva" 
bi/vusl balandžio menesyje.18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
"Lietuvos" iszLeistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicagos S.Jurgio lietuvi*zko* bažnyczios. 
Popieros apdarais...............................*2 00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais............. ............................. *2 50

I«z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 
Szernas. Chicagolll. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu pavelksleleis..................  2Oo.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias- 
kas apraszymas apie yvairius musu žemes au
gs ms.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslejiu., 139 posla
piai .............................................  35c.

Rsip Maskobja persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
pression resseen Litbuanie supiesze kun. v. 
Dembskis..............................................lOc

Kaip geriausiai laidoti uumlreli? Pieszinys Dro 
L. Wehlam. Isz anglis*ko Iszgulde kun. V. 
Dembskis..............................................15c

Kražių Bkerdyne.Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, muaze, szaude ir pjo
vė n-kallus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
pecze'jjo bažnyezia. Aiszkiausiai apraszo 
ta visa atsitikima...............................15c

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros mink**tai* apdarais, apvalei* 
kampai*, aukiintl krasztai. paraižai* 
Dkvktka..............  *1.^3

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeurtsz- 
kos glaudino* tkureles apdarai* >pwa 
leis kampais,auksinta kvietka.kryžlu* ir 
kraaitai...................................į...*1.00

terelems
Pavanrel* ir kaip gvvena Kynai (Chlaal) 

dvi labai akyvo* pasakaites............. 10
Paskutine* tnlszfo*. (Isz lenklszko). Pasaka 

Įsa atsitikimo mlnyszku klioaztorinj*.... 10
Pajudinkime wyrsl žeme. Labui graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Mendelis Didgalvi* Dvi 

gražios pasakėlės 10>
Plunksnos abrozeliaL Szeszio* naujo*,labai ■ 

gražios pasakos .... , 20
Pajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV 

•umtm«ty)e. laba) graži pasaka........ 75
Pamokslai Gražiu Žmonių., parvzyll kn. 

Totoriau* (Tatares). Yra gražio* ir la
bai pamokinanezio* pasako* ,, „ 80

Parmasonasarba baisums* Dievo ru*tybe*. Pa 
ra*za Szventmiki* Apsalome! isz tikru a'.i 
tikimu isz Liaiuvo* li'etuvlszku parėpi 
lu.. ^........................................................ iu

Paveikslai Parasze Žemaite. 'Graži pasaka 
•pi* vaikina ir jaunų mergina ir ju «ual- 
paczto vinsų............................................. I5r

Egle žalczlu karaliene ir lazgriovima* Kau
no pilie* 1388m., du pulku* dramai para
ižyti Aleksandro Gnžuozlo , 25c

Genu Dede. Graži pasaka tai *zlaadl*nlnlo CMC
Lietuviu padėjimo . . . . 10c

Pyvenima* Klemenso Marijos Hofbrauero.
■u trumpu apsakymu apie pargabenimų 
Dr-te* Atpirkejistu lai Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpoml* va

dinamus. versta, ant lletavlssko Kn. 
PetroSanrusaiczlo. Ka* nori turėti dva- 
siszku nauju pasiakatimu tegul nusiper
ka *zų kningelj................................ ..."30c

Gyvenime* Jėzau* Kristau*, pagal naujau
siu* isstynnsjimu* suraižytas...................15c

tarankiai szventos inkvizicijos, vartoti VI ir 
Vii szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Donald Labai akyva knygute........ lOo

Isz ko kyla melai ir viaokioa skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dembskis. Szi k n i- •
ga paduoda svarbiausia* įsitrauks* i*z 
szventos Biblijos kuria* perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia )a žmouem* skaityt......................75c

iss kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszkat Lietavo* iszty rinejtmas. 
naudinga moksliuką knygele............ 10c

istorija Europos su mapom* 50c
istorija gražio* Katruko* " “ lOe
istorija isstalko Prancūzu waino* atsitiko-

♦lo* Afrikoje ..... 30c 
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavyke*, 40c
Iszganimas vargdienio. Knigt.e pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
Inte uh ■> . ja istiszku sanlygu *nt wi*u kultū

ros *zakt . Geri pamokinimą! darbinin
kam* k* p pagerint **wo bnwi............ 15c

Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gy- 
---------- ioc

Jūs nieko nerizikaojat
jeigu esat iszegzaminuoti

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
gerinusias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydom*. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduolea ir 
gydymą jeigu ne esate Užgydyti.

Farmeriai
ir žmones iw priemiescziu ir Aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu isz.gydytaii per pa
garsėjusius „pecijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szi tie daktarui klaidos jokios negili 

padaryti, nes jie viski daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i • 
eroseopa. H a r m o c y lome
le r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pilo
no n d oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinitno ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaiuose) per tiri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary", ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijalistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie izzgydo nervinki nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedsnesius 
jaunime, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo perai žagi m o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakanesiai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: na
štoj i mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėjo, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svsigulio, prastojimo energijos ir užeiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodos: jog visi žino 
-ju rnislis ir minavimus. Liga. Jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir nealsskanczias metodas. Gydymai 
"Šute Midical Dispeusary” yra nauji ir 
dideliai skyriai! nuo metodu vortojsmu 
3D metu atgal. Szilie specijalistai gali 
užgydyti jusiu electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrins iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cialistai turi užimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi, užgy
ti v 11.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlspina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nea gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispenaary. N e 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo. bus užtikrinta.

VARICOCELE^S-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerui žinomi, idant inslgilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi
štuke nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mu bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiikirsto 
ir jos atgauna uvo normaliszka tvirtu
ma ir pavidula. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui. t

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
Prekes yra plgiauNlos.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

\)tePENSABTj yra paprasta, turi raszyt 
aplaižydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, ūda priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mai nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
i gydomos.

veatumem..

Kankles, lietnviszkos dainos 4 balsams vy- 
riszkiems sutaikytos: pampino Dr. V. 

Kudirka. 11 dali*..................................
Keli Zodsialapie Auginimą, paraškyti J. S. 

Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvam*, norintiems lazaugintl savo vai-

Kaip igytle pinigus ir turtą

lOo 
. lOe 

10c 
Krumpliu Jone* pasaka ,, 10c
Kelete* žodžiu apie uewwiu* ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuwos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyezia ir moksle* pagal Zaha'a 

verte kn. A. Milukas................  15c
Kristijono Donelaiczlo Rasite!.....................
Kapai Didžiu Kuuigaiksaeziu IrKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorų, parašte N. Yra 
tai istoriszka* iszsznipinejimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant gnsbvieczlu D. L. Kunigalksz- 

eziu ir Karalių...... . ..............................

Kristijonas Duonelaitis

KRAUJO DZNŪODYJIMAS.
Szlt* liga’y re vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo Kada sy
stema yra užnūodinta, tada liga pati isasireiszkia per: Egczema, rheumatiazkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsimdima guaeliu, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu? Jeigu turi szito
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jogjusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neša 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 iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos- Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodyti e 
tus tiem, kurie reikalauja pagelbos, iu 

uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikau. 
Tegul Dievas pUaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuoae.

Jums dėkingas,
J. C.

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

Asz, Jurgis Sterlip, “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “SUte Medical Dispensa- 
rjr", ant pietvakarinio kampo Šute ir 
Van Buren ui. aaabiszkai avėjo pas mane 
irpeliudyjo, jog viražui minėtas paliu
dijimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “Šute Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu- 
blikai.

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

Conrad Hovrard Czarrn
(Sęgl)

George Sterlis, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydnoles dykąjį
TEME: Specijsliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

l_Jetuwiszkas Lementonus su "eteriais kate
kizme is~ir mistrabturus^...................15c

Mokslas apieŽemų ir kitus svietus, jubu-yir 
pabaiga. Apraszo kas }Ta žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žwaigždes.menults; kaip toli yra 
in kitas žvaigždę*; kas yru plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 20 
astronorai-ZKu abrozeliu. turinti 225 pusią 
pins. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszwiesti.....73c

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... *1.00*
Įlenkei Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraeze

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
leist* “Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkial yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
ulet'uvos kunigaikszcziais: Keistueziu. Vy- 
autu ir kitais. Iss szios knygeles skaityto

jas aiszkial supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga...................15c

ZJetuvių prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko p) valdžia -»rsu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Kn,ga turi Z23 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
eenoveje gyveno lietuviu prateviai Ap-aszo 
‘ietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris" 
Aus gimimų......................................5Oc

Mindaugu Lietuvos Karalius. Istoriszka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa- 
raszc Julius Slovacki, lietnviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. S5o

Naujausls Lietuvlszka* Sapnlnyka*. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetinitautiszku sapnl-

\. nyku ir surėdytus pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapnlnyka.—su 310 aiszkiu nbro- 
zeliu.—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senowee žmones vartojo Inspejimui 
a te i te*—Geriauaei iszguldo visokius
sapnus............................. 5Oc
Apdaryta*......................  O5c

Olitypa. apysaka iszlalko terpsawtszkos kana 
Indij inu Amerikos........ ....................25c

Puiki istorija ape Kantria Alana,kuri per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu D vargu kantrei isskentejo.. 2Oo

Pamokslai Iszminties Ir Teisybe* iszguldineti 
Galvocziu wisu amžių. Czia yra patilpf 128 
gražiu.juokingu ir iszmintingu pasakaiežiu I 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka sziųknin- 
geie. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kų 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmintingų atsakymų....5Oc

Rankvedis gromatų raszymul. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. ir į patį carų. Teipgi meilingi laiszkai 
jaunikaiezių ( mergina* ir merginų į jauni- 
kaiezius reikale susipažinimo ir apsive- 
dimo..............j,...............................  ,.4Oc

Robinsonas Krnzius. moraliszka ir žingedl apy
saka, paszvesta jaunumenei............... 2oc

Spėka ir Medega. principai prigimtinio snrė- ■ 
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiem* suprastinai para
sze prof. Dras L Buecbner. pagal XIX vokisz- 
kų laidų. *□ mažais prideczkais Isz senesnių . 
laidų lietuviszkai perguhle Dras J. Szliupas.

' Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos i 
žmonės vadina Dievo surėdvmu. 81. 50 .

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. 02.00 , 
Svieto pabaiga. Ka* nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelį lOc
Benu Gadynių Isznjrke Gvgt Sutvėrimai. Pagal 

Hutchlnsonų; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimu* gyve- 
nu*iu* ant žemes dar prieis žmogaus ant jos 
atsiradima. Bziandien tu *utvenmu kūnas 
žmones kasdami giliu* szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle- 
lus, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandlen iszstatyti ival 
riuose muzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jos eile keliolikos rieks- l 
niu storio. Mokslinczlal isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu i 
in su g* r te* ne* veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsniu. kuriuose tu šutve- ' 
rimu kunus randa, gali be apstrijtimo sprens- 
ti, kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 370 puslapiu stambaus l 
drnko, ant graž,oa popieros ir apie ISO pa
veikslu invalriu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke......................... tlOO

Tikyba ar mokslas? TyrinejimM tlkejlmlszkl ' 
moksliszkl ir draugijiszkai porttlszkl. Antra { 

laida su priedu. Ui puslapiu.............5Oc. (
Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai ir 

suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gywv iu ir 
medžiu. Tinkamijuse geografija in pradine , 
moktlalne........................................... 25c

No. S. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sloniaus kauleliais, su 3 medalike- 
liai*. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti krasztai......................... *1.30

No « Mažas Aukso Altorius, baltos esllu- 
lioido* apdarai. iszkilutio* kwietkos.su 
kaulina kabute, auksinti krasztU.. #1.50

>fo 7. Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioido* apdarai. kwielkos ant vieno ozo
no Įsiklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasi 
ui................................................... *e.oo
Knygeliu No- O kaip ir 7 kwiet- 

ko* nesvienokioss. I>eweik kiekwie- 
no* knygeles kwietku isimargini-

Pasakos, Romanai, Novelioa. 
Myth**i.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo sė
džia Vieš t pat les Jeiaus...........   5c

Anima Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kana skaitytojas atsidžiaugt negales . ...7Se 

t pieka Dievo, pasaka .. .............................   50c
i udersono pasakos. P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knygelėje.........................   15c
Apie Jone Twardaucka ear«u burtinyka 

ir j.,darbus sykiu su spraszymai* apie bur
tus .... . 25c

Dievaitis, apysaka azios gadynes. Yra tai
negirdėju. “ ‘60

Duonos jieszkotojale apysaka H. Seąkievi- 
cziaos......................................>.............. 35c

Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime vaiku...................... .50c

Gvvenima* Stepo Raudnosio, pasakos 13< 
Gyvenimas Genavaites (Gt:nowefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėjo. ... 50

(deja ant meszlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Muša........ 10c----- --------------- t 15o 

i • ■ 5Oo

Ruiszkal parašte Bubakln's. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo Tisas raudens 
permainas g reikmes: kaip ils persikėleiia 
in gare, kyla in Tintu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvesf, keicziasl 
to vandens laszellus ar sniego lustelius ir 
t»1 trini* ant žemes, isz kurios būro pakilų 
Czia nukritę didelius darbus Teikia: snie
gas kutais uždengia cielus kaimus ir-teido- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.Klaras nuo saules keicziasl in Tandeni ir 
ušl.eja lauki s, iszrežo ravua. upes ir upelius 
ir kavoj**! po žeme, kur vėl veikia tų pati 
darbų kaip ir aat virzzau* žemes..........lOo

tstorija gražio* M agelonos
Istorija septynių Mokytoju • “
Juosnpas Konlnszevskla, arba kankinimas

U n įjotu po waldiia maskoliaus
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuiziua

ir du gražus straipsniai isz ukintkystes
Kas teisybe ui nemelas, puikios apysakėlės 

iss lietuviu gyvenimo „ 15c
Kaukazo Belaisvis. L . Tolstojaus apysakėlė. 10b

.50c
Kni.A. Kubos Prozaiszki Basztai. Szlojekny

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraszyta 
kn. Burbos, buvusio klebone lietuvisi
ko* parapijos Plymouth, Pa., kanos tat 
yru szitokloe: "Tirmlszkiu Andrius'*, 
"Szviesule",‘ Drąsybe ir Užminti* žmo
gau", "Apiburta awi*". “Tewo pasku
tiniai Sodriai", "Nanjalenkl* isz prie
vartos". "Sesuo", "Už tėvynė* meile", 
"Burtininku isz Cncugvano Austrijos", 
"Sodžiaus elgeta", "Welnlo iszpažintis", 
"Smertisant nosies”.................................

Keksztu Simas ukiszka apysaka Szi 
ne tik graži pasaka bet ir geras pam< 

vintas prie ukiainkystes.............

io« 
Krituoliai *zvl<-*os bei abrora! Sutaisė Bevar

dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tolu* tikejimiszkus dogmatu*. 50c 

Kabalas talpinantis *nwyje visokius uimįni
rau* ir ant jn reikalaujanti atsakymai. 10c 

Kelios Istoriszkoe dainos. Gražio* Ir *warbio* a- 
pie Lietu ura* pmeltia. jo* hetuwi*zkus ku 
nigaikstcziis. Kražių skerdyne ir tt.10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru......... 20o
Keletas žolėta apie Rymo popiežiau* neklai

dingumą .......................................................lOo
Kelete* rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

rnlezio Aiszktai apraszo pjowyn« Kražiuose, 
kaip tas wiska* atsitiko, klek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, klek už
mosite; kiek nusudv'n ir tt.................15c

Knningas. puiku* apraszymas Isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. - . . 50e

Lengva* būdas paežiam per sawe* pramr-g.
tie rassytie, dėl nemokanezta 10c

Lietuvlszkoe dainos isz wt*nr surinktos,
apie keturi szimtal dainų * " H.OO 

CJetaviszkas Albumą*. Laidai. Istoriszko* ir
szelp jau Lietuvos vieto*. Parengtas ir i*z- 
leistas kn. Miluko su pagelba orvoumeraio- 
rin. Telpa czia gražu* paveikslai su trum
pais apraezymai* žymiausiu Lietuvos vietų, 
Iszdirhimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torių* Ausrroe Variu *u stebuklingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Yilniujet Griu
vesni Mmdaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilte*; Griuvėsiai Krevo plbes, 
Uaskava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlnl- 
ku piltas; Gelgaudlsikis; Griuvėsiai Gede- 
mino pilie* Vilniuje; Perkūno azventinyczla 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, Vysokis Litevskie; 
Kretinga: Kražiai: Raklsaklo bvžnyczia, 
Kapas Blmaoo Daukanto. Birutes koplyczla, 
Palanga. Buomą* ties klaipeda, MImjo*slė
ni* tie* Garždai*. Nemunas ties Vilkija, U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia tau u- 
ke Kauno gub.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo- 
ee—lietuviszkoj ir angliuko). Preke... SOe

sietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talplnasl ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10c

Litvini 1 Polacy. Lenklszkoie kalboje, iszrouo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
*r turime su lenkais laikyti* ar nuo ju 
■zulinti*....................................................10c

Laisvo* ValandtM Eite*. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Czia yra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bziose josilese kiek
vienas skaitytoja* ras sau nusiraminimų 
ir dva*i*zkų naudų................................ 15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes Isz jos gali nuburti apie savo laimų 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jų vaikinas myli ir tt.. ;.................

Lietuviszka* Sziuplnv*, Ii Laida. Konradas 
VallenSoda*........................................ .

Lietuviszki Dainiai pra tioj XIX szimtme- 
ezio. Kliasiszkai tautiszkaa perejodda* 
Parengę Jr. Jonas....... ......................

Lietuvlszži rasztai ir rasztinlnkal. raszlta- 
viszka pt-rivslg* Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven‘*nas ir darbai. Czia auraszytl gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero parasze lietuviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanaviezins, Ivinakio.
8. Daukanto, vyskupo Yoloncziauskio, 
kn. Burbos ir kitu....................... . .............

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raižai laieek* į “Lietu 

«oe” redakciją, visada pataszyk ant 
laiszko savo varda ir adresu.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa save, bet prisius k 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik rnažaia balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” siuskle prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temytl ant virsz 
paduotu pasargig, o tokiu budu paleog- 
visite iszleistuvei d arba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyma 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaitis, 1436 Adams St.
So. BOSTON. M ASS.

Nikod. Gendrolis, 291 4-th St.

NKW YORK. -N. Y.
Jonas Nujokas, 323 E... |5-th st.

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

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovus Rinkewicziuą, 73 Grand st. 
Juozu Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 S. Mainst.

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

SOUTH BOSTON. M ASS, 
VVincas Kudarauckas, 72 W. 5-th St.

WATERBURY, CONN, 
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnu,

DETROIT, MICH.
M. Mockui,

BALTIMORE. M D.
L. Gavrlis, 2018 N. Wuhington tt

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
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Daigias kaip 
ar 30 actas Iszmcgiatas!

Dr. RICHTERO 
wisaai svietui linosutS 

“ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.

Sodratlnlnus pluta.
Tikrai vienailine gydykla ant užželdi- 

nimoplauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir preszalina visokia neezysta sis
tema, ir subdo galvos skaudejima.

Rodi dykai. Ateikite arba raazykite.
J. M. Brundata, Chemini,

313 Bedford Avė.. cor. S. 2-nd St. 
Bok 106 SU. W. Br'klyn, New York.

Rheumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wlsakia Rheumatisrku 
skauda j imu.

uptiekorius urba j

F« M. Rkhter & Co.
215 Peari Street, 

New York.

P^Armoniku pigiu ir brangiu, laikro- 
dėlių, lenciugeliu, žiedu ir szimtue 
kitokiu Idaiktu galite^iszsirinkti ir 
• parsitrauk 

ti, jeigu 
urite mu- 

♦u lietu- 
iszka ka- ž

alioga.ku- 
i prisiun-BW| 
zianiH ko- 

inam d K- 
kai ant pa- 
praszymo.

Keipscb & Co. 74 Centre St., Chica^e, 111.

Į dėlių, 
kitokiu

Kelpsch
Sacc. to Keipscb, Norrlko A Co.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perkele savu offiaa taz 8o. Chicago 

in Chicaga, po ur,

1M W. 18-th St., kerte Rnble ui.
ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai lietuviai, kurie 
Ūktai reikalauja daktarisskoe pagelboa, tegul

savo prigimtoje kalboje gali tuszaeketi tr gauU

Lietuviai, nori a tieji* gauti pagelba per gro
sią tas. les kitu miestu, tegul pilnaiapraszo savo

Burtininko knygele*
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa- 
melavima. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir Ūda pats galėsi iszrasti uvo arba 
kito laime ar nelaime kada tikui norėsi; 
nespenkaites Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

K. Intas,
Pittsburg, Pa.

KLAUSYKIT!
Ar reikia TamiNtai Laikrodėlio? - 
Jeigu teip, tai pirk pas Juosi Matuti, o Į 
nesijsilesi: nes muši pigiau, kaip kitur. * 
Apart to, Matutis turi didele krautuve) 
žiedu,lenciugeliu, tnaszineliu groma to m* Į 
drukavoti ir visokiu magiazku daik-1 
tu. Teipgi visokios Intai po* istorisžkul 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatom* popierių su puikiomis j 
kvietkomi* ir pavfncžiavonemis, sbrozu i 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- ■ 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o mušite kataiioga su pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adiesas.

Jone o h Mažutia.
112 Graqd st. Brooklyn, N-. Y.

ggg^~Aleksandraviezia ir Szvankus s
...DRUKORIAI...

, 3215 S. Morgan St. Chicago, III. g
Turi puikiai i n rengtas drukoriszka* maszinas ir pertai B 

visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o R 
Svnatingal draugystėm* konstitucijas, tikietu*, programas, kBygas rasitinmkanis ir tt. J

Maino, ir sitinezia pinigus in visas dalis svieto per banke, expres«, g 
arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges. - ■

Box 551,

J. SIMANT,
71 N. 7-th St.* Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Salionas.
Gerbusigerymai, intonuoti cigarai ir 

‘Free Lunch" kasdien.

Vienatine Lietuvbtzka Aptieka 
• Chicajftįje!

— Atkreipiame lietuvi!' atyda ant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galinta gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodę dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikslr.nia.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma-' 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes Į 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali- j 
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

Dr. Louis Bottlik,
426 HTIIiSTED CJIICW

Terp Bunker ir Dekoven ui.

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

Jis yra specijalistas vidu
riniu ir paslaptingiijn ligų.

Offiso valandos: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 24ki 8 vakare.

LIETUWIU DAKTARAS

VYRAI AK ŽINOTE?

40c
Lietuvos Kankles, turinczlo* 72 nauja* dai

na*....!...........................................  15c
Lietuvos Istorija, paraszyta Slmano Daukan

to. Dvi dideles knygos, kožna po Sl.SOc ■> 
arba abi už.......................................... SS 00

Lietuvos Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurios galima iszmoktl 
gerai virti valgių* ir ataakanczlai vesti 
kukne į................................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateltl*. Isto- 
rlszkalsocljoliogiszka* pieszinys.....25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Pteszinys apie pnespaudas ir persekioji
mas lietuviu isr. szalies maskoliszkos 
valdžios.............................  10o

Maskolijos politika su Europa Ir kataliklszka 
bažnyoua. iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina Ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczias.........................................lite

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
Ukinykasss. Czia randaai trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkaa kilimas. Po tam ro
dos ukinykam* prie gero vedimo uklnykys- 
tes. Ir keletas pasakaiezia ...!*•

Medega musu tautlszkal vaistlnykystai. Saloje 
kntaoje aprasao visas Ilgas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecalal Ir 8uwalkle- 
ozlai, kokeis vaistais prasti žmones jas 
gydo......................................................... 40c

Nedega Šimėno Daukanto bljografijai (gyve
nimui). Yra tai naujauae knigele ir labai 
akyva, kurioje apraišyta* gymenimas Slma
no liauk* n to nuo pat kūdikystes iki josmer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. SOo 

Neslpneasyk. Komedija grajyjama teatreoee 10c
Orleano Mergele, tragedija penkluoee aktuose su 

laženca, Įsileistų Tėvynės Mylėtoja Dr-toa. 
Yra talpuikiause tragedija grajyjama test- 
ruoee.pirmaayklssveretaantlietatfias-

“Lietuvon” Keliaujanti agentai.
Jurgis Kasakeviczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkurii.

Kur szie vyrai'atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą" 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgai 
už t j paczi) prekę kaip 4r redakcijose.

"Lietuvos Iszleibtuve.

Kad asz atidariau nauja lietuviszka 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alui. Ateikite pamatyti ir to vilko 
pabandyti. Teipoigi tunu dailiausia, 
szvieiiausia ir didžiausia-Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių Ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir gerisuiia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
mieitu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Sdakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. L. Gramas,
167 W. 18-th St., Cbicago, UI.

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

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Teleiunaa: Ganai 78.
Telefonu galima i» kiekvienos 

aptiekoi.

Olg« Llubatovyoziute, vaizdelis isz gvvenino 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimsnUs apsa
kymas isz gyvenimo nihiliste Rosi joje, kaip 
Mrgina Olga Llubatovyesiute, rrigeMitas 
lu alhUista draugystę, daug sykiu apgavo 
rusku* ezlnovnlku* ir gaudoma gudriai iss- 
trukols* iu ranku.............................. lOo

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubiii po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .524c
V nz 1000 rubliu, rublis po.............. 524c

Galima siusti izimtui ar tukitanezius 
ub.iu kiek tik nori, bet siuncziant ma- 
aukaip 100 rubliu, reikia rusti tik ui- 

okias sumas:
3 rubliui.*
6 rublius.
9 rubliui.

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

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

Jei norite kad pinigai greitai luvaikis- 
iziotu ir niekur nežutu, tai liuakite per 
“Lietuvos" redakcija.

3i rubli už.
40 rubliu.
43 rublius.
46 rublius.
49 rubliua.
50 rubliu.
53 rubliui.
56 rubliui.
59 rubliui.
62 rubliui.
65 rubliui.
68 rubliui.

71
74
75
78
81

87 
90 
93 
96 
99 

100

rubli, 
rubliui, 
rublius, 
rubliui, 
rubli, z 
rubliui, 
rubliui, 
rubliu, 
rubliui, 
rubliui, 
rubliui, 
rubliu.

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu taip, tai pameĮtvk m asu naujai Išmata gy

duole kuri Iszozystla galva nuo pleiskanų, sutvir
tina plauku szaknl*. sulaikys lu slinkimu, vietos 
Užpuolusiu ataugins naujus. Kiekvienai! duosi
me užtikrinimą. Ir jeigu nepadarys to k a sakome, 
tai sugražinsima pinigus. Balta gyduole yra kaip 
dėl vyre teip ir dėl moterų. Preke Sl.oo bonka. 
Galite prisiųsti popierlny dolery prastoj gromatoj. 
THE InIMATOR. 9S4 33rd Su. Chtoago, ifi

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ
^-2- kuris pasekmingai gydo 11- 

gonius, greitai, teisingai ir 
\ tikrai, nes turi zo metu 
C praktikos ir kiekvienam 

‘ >4 ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
Jeip> turi kokia nore pa- 

slaptinga liga, kraujo už- 
ZS. niibdyjima, jeigu esi nu- 

silpnejes ant viso kūno 
ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau! ra
ižyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos specijalista vyriszku ligų 

djlB.M.ROSS 
Rooms 1 to 7, 175 S. Clark St.
Karte Moaroe, Chicaao, III. Rodą dyžai. 
Ofisas atidaryta* kaidl'n nuo9 Ikl-4. Pancdello, 

Berodo*. Petnyczlos ir Stihalu* vakarais nuo? Iki 
8:30. Nedaliom nuo 10 iki t. Galima suslssneke 
Ui Uatuviazkai. Ant atsakymo indek už So marke.

Dr. Jos. F. Kozlovskį, * 
Ruimai 1110 Masonic Tample 

kerte Randolph ir State ui., Chicago, III. 
Pasekmingai gydo visokias Ilgas. Galima susi
kalbėti lenkiszkai.
(SO I) Offlso valandos: nuo 8 iki 9 vakarais

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hatetod St.

02.00

SERGANTIEMS 
Gvaranhiolams pilna fazgydyma.

F.PBradchulis

Pstekmingtausiai gydau visokias paslėptas 
tr pavtiszine* ligai, kaip antai ilga* • z irote*, plsuczlu, inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvuiszka nusilpimą, lytlszkas 
silpnybes, szteivuma. sutinimą, veži, blykszte 
rm* moterį*, kraujavima ir tt. nen <1 liga*, po
dagra. reumatizmą duainima, paralviiu ir tt. 
Pra*zaliau gumba, gydau gimdymo llgaa. vl- 
•okiu* (utlnlmus ete. Nervtazkas Ilga* gydau 
su pagelba geriaaslu eiektrtazku prietaisu.

I.ytisslra daliu liga* 
išvydau per keletą dienu, kraujo nž- 

nuodyjimu*. odos liga*, semen* bėgimą, žaiz
da* gerklėj tr burnoj, nosy], akyae ir auivse, 
netekimą ryriikumo, lyczlu ntullpuejima irtu

liiaktimti. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminnvlma* ligonio U jo Užgy
dytuos— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Bzpltollnls specialistas.

134 E. 24-ti ii., kampas Lezington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nt*> 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliotas

Insltlkejlmo.
Bzneku visokiose kalbose. Turiu praktika 

Lebanon Beltevne Post Gradnate ūnivarslty MrMTkitml rUtedrintelii* Madlal.la.L^ k- »<• - -

Attorney and Coonselor ai Lai.
Chunber of Commerce Bldg. Room 709.

B. E. Oorner LaSalle & Washington sts.
CHICAGO, ILL.

Telepbone M ai n 3642.
Wienintelii lietuvys advokatas, baigęs 
mokslę jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda prowai kaip dvilinkai teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Kės. 168 W. 18th Cor. Union St.

* Telephone Cinai 788.

LietuviBzka Portretu Dirbtuve.

J. Kodis, P.Iliuiaviciia
. artistaL

134 Oomelia 8t., Ch>ca<o, III
Isz paprasto* fotografijos padaro dideli pa

veiksle Darbe atiteka gerai ir pi iai. Prisiusk 
savo fotografija ir peaakyk koki paveikėte nori: 
eziete ypata, ar tik snlyg juostai; krajosreoae »r 
Crangiaii F*’1'“*0* yp*u>* po 31M), grupo*

Reikalaujame agente — vteose Hetavisckoae sė
dybose. agentai daro gern* pinigus

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIETUVISatAB DAKTABA8 ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa la.ka Jo prekes 
labai pigios, 
Ozrisas: 411 8. Sharp St., BALTIMORE, MD 
Amsaa: ant kampo Bxel«r ir Fayette St*

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatomi 
rauitie, su puikiom kvietkom, apakai t i- 
mais ir psvinezevonem. Ui 0.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:

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

715 Millbjiry St., Woree8ter,MaH«
Pirmas UetiYlszIas Agentes.
Siuncila pinigui i visai daili ivieto. 

Parduoda ssifkortei ant vilu linijų irge- 
riauaiu laivu i Amerika ir isz Amerikos. 
Issjieisko ir perraizo dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZtaiNSKlO

315 8. Morgan St., v j CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems liežuviams, 

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniszkož ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligoi yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonk? namus. Dr. M. Š. 
Palmer, Dr. Williamson.

Dr. M. Kassakovski, 3312 8. Halsted st. 
Telephone Yards:7W.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti ataakyma 
reikia ideti marke už du centu.

Telefonas Yurm 703.

krasztals.be
kwietkos.su
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