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Amerika.
Tarybos terp Amerikos 

rando ir prancuziszkoB Pana
ma kompanijos eina gerai, 
nė jokių kliuežių nėra. To
dėl galima tikėti, kad pradė
tos tarybos greitai pasibaigs 
ir tiesas prancuziszkos kom
panijos ir jos nuveiktą darbą 

- nupirks Amerikos raudas.
Jeigu Amerikos randas nuo 
republikos Columbijos norės 
iszderėti'daugiau tiesų negu 
turėjo prancuziszka kompa
nija, tai tą galės padaryti 
per atskiras tarybas su randu 
to kraszto, kuriam priguli 
Panamos sausžemio siauru
ma, taigi su Columbija. Ir 
tas, rodosi, eis be jokių ypa- 
tiszkų kliuezių ir sunkeny
bių. kadangi kanalas Colum- 
bijai atgabęs ne mažą nau
dą: jis pakels visą krasztą e- 
konomiszkai. Jeigu kas ga
lėtų užbaigimą tarybų stab
dyti, tai vien teip ilgai besi
traukianti revoliucija Colum- 
bijoj; revoliucijonierius,kaip 
sako, palaiko Nicaraguoz 
prezidentas, kadangi jis no
rėtų, kad amerikonai nukau
tų kanalą per Nicaraguos 
siaurumą. Rodosi vienog, 
kad Columbijos randas ima 
viražų ant revoliucijonierių; 
jį be abejonės rems dabar 
Suvienytos Valstijos, o bu jų 

. pagelba įstengs randas revo- 
. lincijonlerius suvaldyti.
— Tarybos terp Amerikos de

legato ir popiežiaus reikaluo
se bažnytinės ir kliosztoriųjsa- 
vasties ant Filipinų ne pasi
baigė, jos užkliuvo ir besita- 
rianezioms pusėms ne pasise
ka susitaikyti. Parduoti pri- 
gulinczią zokonams žemę po
piežius sutinka; sutika jis ir 
ant amerikonų siūlomos at
lyginimo sumos, bet ne su
tinka ant kitų Amerikos ran
do reikalavimų. Amerikos 
randaa reikalauja, kad visi 
zokoninkai iszpaniszkos kil
mės butų praszalinti nuo Fi
lipinų salų; tą reikalavimą 
popiežius laiko už neteisingą. 
Isztikro ne galima suprasti 
motyvų, ant kurių pasirė
męs, Amerikos randas reika
lauja praszalinimo iszpanisz- 

^ų zokoninkų. Jeigu zoko
ninkai vodingi, tai vodingi 
visi zokoninkai, vis tiek prie 
kokios tautiszkos kilmės jie 
priguli. Kodėl amerikonai 
zokoninkai tirėtų būt geres
ni už iszpaniszkus? Ameri
kos randas reikalauja prasza
linimo iszpaniszkų zokonin
kų 'nuo Filipinų salų, bet 
Amerikos tiesos ne drau
džia svetimiems zokoninkams 
rengti kliosztorius paezioje 
Amerikoj. Amerik< s randas 
namieje ne arysta kisztiesi 
i kokio nors tikėjimo bažny
tinius prietikius net visai ne 
tikėjimiszkuose reikaluose, 
nors czia jo įsikiszimas ant į 
vedimo geresnės tvarkos la
bai butų reikalingas;užgimus 
nesutikimams terp dyasiszki- 
jos ir bažnyczių užlaikytoju 
Amerikoj, jos randas stoja 
ne žmonių bet dvasiszkijos 
pusėj. Kaipgi todėl gali rei
kalauti geresnės bažnytinės 
tvarkos ant Filipinų salų, 
jeigu jos namieje ne turi ir 
ne drysta ni atsiliepti su ko
kiu nors reikalavimu. Laik- 
raszcziai pranesza, buk pra
szalinimo zokoninkų nuo Fi
lipinų salų reikalauja prezi
dentas Roosevelt ir karės mi- 
nisteris. Tuom tarpu kata- 

' likai Amerikoj pradeda kel
ti protestus priesz tokius savo 
rando reikalavimus. Detroi
te katalikai, po vadovyste 
dvasiszkų vadovų, suszaukė

susirinkimą, ant kurio užgy- 
rė pakelti protestą priesz rei
kalavimą praszalinimo zoko
ninkų nuo Filipinų salų; 
Detroito paveikslą seks gal 
katalikai ir kitų miestų. Ka
dangi vienog katalikai iki 
sziol laikosi demokratų skver
no, tai ant jų protesto, rodo
si, republikoniszki adminis
tratoriai ne labai paisys, ka
dangi katalikai ir teip ne bal
suoja už republikonų kandi
datus.

Nors Amerikos laikrasz- 
cziai į padanges kelia jbs ka- 
riszkas pajiegas, bet isz tikro 
tik laivyne jos gali lygintiesi 
su Europos lai-
vynėms; žemės gi kareiviai 
ne didžiausią turi vertę, net 
oficierams trūksta prideran- 
ežio iszsilavinimo. Tą su
pranta ir randas, todėl jis, 
ne paisydamas ant laikrasz- 
czių iszgyrimų, nori suteikti 
progą teip kareiviams kaip ir 
oficierams geriau iszsilavinti. 
Jis nuo szių metų įveda ma
nevrus kariumenės, kaip tai 
yra visur Europoj. Szįmet 
manevruose dalyvaus 20000 
kareivių armijos ir milicijos. 
Parengs teiposgi manevrus 
kariszkos laivynės.

Ant Filipinų salų vėl ke
li oficierai pateko po sudu už 
kankinimus filipinieczių. 
Draugai apkaltinamų per 
laikraszczius į padanges kelia 
nuopelnus sudyjamų oficie- 
rų; tvirtina, kad tik tas žiau
rumas apsaugoje tukstan- 
czius amerikonų nuo iszsker- 
dimo. Czia vienog ne tas 
svarbus, kokius vaisius isz- 
davė kankinimai filipinieczių 
bet tas.arįtie kankinimai da- 
leisti civilizuotų krasztų tie
soms. Jeigu civilizuotų krasz
tų tiesos ne daleidžia kanki
nimo nekariaujancziųant isz- 
griebimo visokių paslapczių, 
tai kankinę žmonis oficierai 
civilizuoto kraszto yra kalti 
ir turi būt nubausti, vis tiek, 
kokius vaisius atgabeno kan
kinimas. Kad kareivių lai
ke karės ne galėtų iszskersti 
prieszas, rupintiesi apie tai- 
yra pareiga oficierų; kankin
ti vienog žmonis, pilti jiems 
į gerklę vandenį tai ne ofi
cierų pareiga; už tokius ne 
jiems prigulinczius darbus 
jie turi atsakyti. Isžgyri- 
mai laikraszczių ne iszteisįs 
apkaltinamų oficierų akyse 
dorai mananezių žmonių net 
tąsyk, jeigu juos isžteisintų 
isz draugų sutverti kariszki 
sudai,ypacz jeigu ir sudžioms 
galima daryti tokius jau ap
kaltinimus 
miems.

sugrąžino savo karei-

Chinuose ne* turi svarbių po- 
litiszkų reikalų ir seniai su 
visu 
vius, tai jos atsakymas ne
teip svarbus, kadangi visi 
žino, kad ji, neturėdama nė 
jokio reikalo pasiprieszinti, 
noriai sutiks ant pasitrauki
mo kareivių.

Užtai užmanymo Ame- • 
rikos rando, kad pripuolan- 
ežią atlyginimo ratą, už'suval
dymą bokserų pasikėlimo, 
vieszpatystės priimtų sidabru 
vietoj aukso, ne parėmė kiti 
krasztai.

Angliszki laikrascziai pra- 
nesza, buk Prancūzija užėmė 
prigulinczias Chinams terp 
angliszkos valdybos Hong- 
kong ir Cantono mažas salų- 
tęs. Tam, apart Chinų ir 
Anglijos, nieks daugiau ne- 
pasiprieszįs; Anglijai gi užė
mimas tų saluezių labai ne 
parankus ir pavojingas ang- 
1iszkai valdybai Hongkong.

Kaip stovi dalykai Man
džurijoj, tikrai ne žinia. Mas- 
koliszkas randas sykį garsi
na, kad stovinti dar ten mas- 
koliszki kareiviai gavo prisa
kymą pasitraukti,tai vėl pats 
užgina tam, ką pirma pagar
sino ir sako, kad nė vienas 
maskoliszkos kariumenės re- 
gimentas ne pasitraukė isz 
tos chiniszkos provincijos; 
kareivhi gi tame kraszte 
Maskolija turi 115 tukstan- 
czių, taigi daugiau negu rei
kia ant suvaldymo tos pro
vincijos, 
maisztų 
koliai 
vių; dabar gi, kada maisztų 
nėra ir toj provincijoj yra 
tvarka gal geresnė negu Mas- 
kolijoj, ji sutraukė ežia be
veik keturissyk daugiau ka
reivių negu buvo laike karės. 
Tas juk ne apsieina be dide
lių kasztų! Jeigu Maskolija 
ant kasztų ne paiso, tai aisz- 
ku, kad turi Mandžurijoj 
kokius slepiamus mierius,ant 
apgynimo kurių ir sutraukė 
ežia tiek kareivių, kiek ant 
laikymo tvarkos Mandžuri
joj visai ne reikia. Matyt, 
kad Maskolija, nors pasiža
dėjo, isz Mandžurijos 
nepasitrauks.

Laike chiniszkų 
Mandžurijoj mas- 

turėjo 50000 karei-

kaip ir sudyja-

Azija- 
ambasadoriai Pe-Svetimi 

kine užmezgė tarybas pir
miausiai terp savęs ant ap
kalbėjimo iszlygų, ant kokių 
svetimos kariumenės gali pa
sitraukti isz miesto Tien 
Tsin. Kada ambasadoriai 
terp savęs susitaikys, tai sa
vo iszlygas paduos Chinų 
randui. Klausymą pasitrau
kimo svetimų kareivių isz 
Tien Tsin, ant praszymo Chi- 
nų rando, pakėlė Suvienytos 
Valstijos, matyt norėdamos 
patarnauti Maskolijai :kadan- 
gi,ne norėdama erzinti Vokie 
tiją ir Angliją, Maskolija su 
tokiu reikalavimu pati ne 
norėjo atsiliepti, tai ją isz 
vadavo Suvienytų Valstijų 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris. Ant atsiliepimo Ameri
kos visos Europos vieszpa- 
tystės atsakė, kad sutinka 
ant pasitraukimo svetimų ka
reivių isz chiniszko miesto; 
vien Italija iki sziol ne davė 
dar atsakymo, bet kad ji

nimas teisybės galėtų užkenti 
Anglijai, nupuldyti jos kre
ditą. Isztikro pavojus kara
liui nuo operacijos kaip grė
sė tuo jaus po operacijai, teip 
gresia ir dabar. Žaizda ne 
gyja ir dar nežinia, kas gal 
iszeiti. Pajiegos karaliaus 
nupuolė ir net geriausiame 
atsitikime jis ne gali 
ant tiek susidrutinti, kad 
galėtų iszkilmes apvainikimo 
iszlaikyti. Katrie daktarai 
teisybę garsina, sunku įspėti, 
aiszku vien, kad vieni teisy
bės ne sako. Privatiszkiems 
vienog daktarams nėra reika
lo meluoti, kadangi isz to jie 
nė jokios naudos turėti ne 
gali;randas juk ir priesz ope
raciją slėpė nuo gyventojų 
teisybę: nors karalius viena 
koja įžengęs buvo į geresnį 
svietą, randas tvirtino, kad 
jo sveikata yra gera; stengėsi 
visiems įkalbėti,kad visi }>a- 
skalai apie nupuolimą kara
liaus sveikatos, apie pavojin
gumą ligos ne turi nė jokio 
pamato, kad tie paskalai yra 
iszmislyti. Tuom tarpu pa
sirodė, kad privatiszki pas
kalai ne buvo iszmislyti, bet 
buvo paremti ant tikros tei
sybės. Pats randas paskui 
prisipažino, kad jeigu dak
tarai ne butų darę Edvardui 
operacijos, jis butų turėjęs 
mirti. Taigi ir dabar be a- 
bejonės ne randas teisybę 
garsina, bet greieziau tą da
ro privatiszki daktarai, ka
dangi tiems nėra nė Jokios

kelmas- Kaipo atsakymą ant 
tų persekiojimų lenkai užma
nė apvaikszczioti sukaktuves 
garsaus muszio po Grunwal- 
dti, kuriame vokiecziai kry
žiokai likosi sujungtų lietu- 
viszkų ir lenkiszkų kariazkų 
pijiegų baisiai sumuszti. 
POznaniauB provincijoj, žino
ma, tas sukaktuves lenkai 
galėjo apvaikszczioti tik pri- 
vatiszkuose namuose, kadangi 
apvaikszczioti vieszai valdžios 
ne daleido; užtai Galicijoj 
lenkai tas sukaktuves ap- 
vaikszcziojo su didelėms isz
kilmėms, kas, žinoma, Prūsų 
vokieczius labai suerzino.

Szį rudenį ant tyczia pa
rengtų manevrų įPoznaniaus 
provinciją atkeliauja cieco- 
rius Vilhelmas ir savo kal
boj ketina iszreikszti Prūsų 
valdžių politiką su lenkais. 
Ant priėmimo ciecoriaus bu
vo užpraszyti ir lenkiszki a- 
ristokratai, bet jie atsisakė 
dalyvauti laike ciecoriaus 
priėmimo. Užimanti augsi; 
tesnius urėdus prie cie- 
coriaus dvaro lenkiszki aris
tokratai atsisakė pats nuo 
ledų.

ir visus krutanczius jų turtus. 
Blėdį gaisro padaryt} skaito ant 
5000 rubl.

u-

geru

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Maskoliszkas iždas sutiko 
skirti paszelpę ant parengimo 
prie Vilniaus v chemiszkai tech- 
niszkos mokyklos amatininkiez- 
kos mokyklos. Mokykla bus ati-

pa-

naudos isz platinimo melą- Išryta nuo 14 d. liepos ateinan-

ka
pa- 
dar 
isz-

gystės.
Diena apvainikavimo 

raliaus Edvardo dabar 
skirta 12 piutės, bet 
randas ne užpraszė ant
kilmių randų kitų krasztų; 
turbūt pats netiki, kad toje 
dienoje apvainikavimas galė
tų atsibūti.

Pasitraukė nuo vietos per- 
aenęs Anglijos ministerių 
perdėtinis, lordas Salisbury. 
Jo vietą užėmė giminaitis Sa- 
lisburio, lordas Balfour; kad 
laidžia ne patektų Cham- 
beriainui, apie tai pasirūpi
no, pasitraukdamas, Salis
bury.

Anglija.
Pietinėj Afrikoj su 

davimu būrų ėjo gana gerai, 
tik dabar, 'prisiekiant būrams 
kaipo Anglijos pavaldiniai, 
užgimė nesutikimai. Tūli 
būrų komendantai atsisakė 
prisiekti toj formoj, kokia 
prisiegai pasiduodanezių bū
rų anglijonų padirbta: ko
mendantai sutinka prisiekti 
kaipo Anglijos karaliaus pa
valdiniai, bet atmeta kitus 
anglijonų reikalavimus pri- 
siegoj paminėtus. 'Czia rei
kia vienai pusei nusilenkti, 
bet nežinia katra pusė nusi
lenks.

Sugrįžo į Angliją garsus 
lordas Kitchener, pergalėto
jas būrų. Londone priėmė 
jį su didelėms iszkilmėms. 
Kitchener vienog kalbėjo ma
žai. Savd'kalbą užbaigė pra- 
szymu, kad sugrįžusius isz 
Afrikos Angį jos kareivius 
gyventojai ne vaiszintų svai- 
ginaneziais gėrymais.

Apie sveikatą Anglijos ka
raliaus vėl priesztaraujan- 
ežios platinasi žinios. Ran
das garsina, jog karalius gy
ja ir 12 d. piutės galės pa
kelti iszkilmes apvainikavi
mo; privatiszki gi daktarai 
garsina visai prieszingas nuo
mones. Pagal nuomonę pri- 
vatiszkų daktarų: randas a- 
pie karaliaus sveikatą garsi
na neteisybę, kadangi garai-

pasi-

Maskolija.
Į Peterburgą atkako^ 

carą i Bviecziua, Italijos kara
lius bu užrubežinių dalykų 
ministeriu. Matyt rengia
mos yra kokios nors tarybos 
terp abiejų krasztų. Prie 
pasveikinimo caras laikė kal
bą, kurioje iszreiszkė džiaug
smą isz atsilankymo Italijos 
valdono, taigi kraszto, bu ku- 
riuom Maskolija nuo seniai 
gyvena draugiszkai. -Italijos 
karalius, atsakydamas ant 
caro kalbos, pasakė, kad at
kako į Maskoliją su mieriu 
užmegsti dar anksztesnį drau- 
giszką ryszį. Tą isz tikro ne 
sunku padaryti, kadangi sie
kiai Maskolijos ne užstoja 
kelio Italijai. Jeigu terp szi- 
tų krasztų gali užgimti nesu
tikimai, tai tik per tai, kad 
Maskolija susiriszusi su Pran
cūzija, o Italija su Vokieti
ja.

Persekiojimas finlandieczių 
ne siliauja. Maloningas ca
ras baudžia be jokios kaltės 
visus, kokius tik gali pasiek
ti, finlandieczių vadovus už
tai, kad jie gina tiesas Fin- 
landijai suteiktas paežių ca
rų, o dabartinio r caro 
džios tas tiesas laužo 
kiekvieno žingsnio.

pas

ežių matų. Pirmuose metuose 
randas mokyklai paskiria 1100 
rubl, paskui gi po 2110 rubl. ant 
metų.

Maskoliazki laikraszcziai pa
tvirtina, jog Vilniaus gubernato
rius Wahl isztikro praeiszalino 
isz Vilniaus, tik laikraszcziai tie 
sako, kad Wahl likosi caro pa
leistas ant 6 mėnesių į užrubežius 
gydytiesi.

Pabaigoj berželio mėnesio Vil
niaus aplinkinėse ir visoj Lietu
voj oras buvo szaltas, tankiai lijo. 
Teipjau buvo ir Amerikoj.

1 d. liepos, ant pnemiesezio 
Poplavų, siautė gaisras,kuris isz
naikino Makinkovo namus. Blė
dį gaisro padaryt} skaito ant 
8000rublių; viskas gi užaseku- 
ruota buvo vos ant 1500 rublių. 
Pražuvo teiposgi visi krutanti 
turtai namų savininko ir jo ran- 
daunihkų; turtai tie, žinoma, ap
saugoti nuo ugnies ne buvo, to
dėl už juos padegėliai negaus uė 
jakio atlyginimo.

Važinėjantis ant upės Nėrio, 
ties priemieseziu Bjlmont,Kowa- 
lewski, ant upės vidurio patė
myjo plaukianczius susikabinusius 
drauge vyriszkį ir moterį; juos 
isz vandens iszgriebė. Pasirodė, 
kad tai yra vyras ir jo patį. Abu
du buvo girti.

val- 
ant

Vokietija.
Vokietijos valdžios griebia

si smarkiai persekiojimo len
kų. Valdžias siundo ant 
lenkų patsai ciecorius Vii-

Isz Vilniaus gub.
Neseniai ūkininkai kaimo Chlu- 

sų, Lydos pav., rado upėj viso
kius bažnytinius daiktus, kaip an
tai : tribuliorių, liktorius ir kito
kius. Matomai tuos daiktus į u- 
pę sumetė iszplėszę kur bažnyczi} 
vagiliai, bet isz kokios bežnyczios 
tie daiktai pavogti, nežinia.

7 d. berželio, kaime Viksznė. 
nuošė, Juratiszkių valszcziuje, 
siautė didelis gaisras, kuris isz- 
naikino 10 aamų ir 6 negyvena
mas triobas. Blėdį ugnies pada
ryt} skaito ant 12000 rubl. Su
degusios triobos buvo užasekuruo- 
tos vos ant 500 rubl.

18 d, berželio, Szventenų pav., 
kaime Didysis Kaimas siautė gana 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
visas triobas ūkininko Klonio ir 
kelių kaimynų. Blėdį ugnies 
padaryt} skaito ant 7000 rubl.

14 d. berželio, kaime Babėnuo
se, Tvereczio valszcziuje, Szven- 
tėnų pav.,nuo perkūno įtrenkime 
užgimė gaisras, kuris isznaikino 
triobas ūkininkų Gilio ir Veczero

Isz S žak i ų.
Szakių apygardoje, Naumiesczio 

pav., prasiplatino dyvina, anot 
žmonių, „lioterija’.

Kasžin koks ten Antonov, tu
rintis magazyn} Peterburge, iszlei- 
do kvitas po 3 rubl. 60 kap. ;.prie 
kiekvienos kvitos yra 6 atkarpos, 
neatsimenu gerai, talionais ar ku- - 
ponais vadinamos. Nusipirkęs 
t} kvitę, parduoda nuo jos kupo
nus po 60 kap. Turintiejie kupo- 
n} vėl iszperka isz magazyno An
tonovo po kvit} už 3. 60 kap. ir 
vėl pardavinėja kuponus, tie 
vėl perka kvitas ir pardavinėja 
kuponus ir teip be galo.

Tas, pas kurį yra kvitą su par
duotais kuponais, pagal kuriuos 
isz Antonovo magazyno užpirk
tos kvitos, gali gauti nuo A n tono 
vo arba staeziai 15 rublių pinigais, 
ar daiktų už 20 rubl., pagal jo 
magazyno prekių knygas.

Visas tas dalykas apmislytas 
gana gudriai,idant žmonėms ak:s 
apdumti, betgi nesunku su- 
prarti, kad ant galo pagalios už 
vien} toki} kvit} Antonov už
dirba 7 rubl. Tiesa, tas, kurie 
pardavinėja tuos kuponus,teipogi 
laimi, nes už 60 kap gauna 15 
rubl., bet nesunku suprasti, kad 
tas laimėjimas yra nedoras, yra 
tai apiplėezimas savęs ir savo kai
mynų. Asz maeziau kvit} to 
gudraus maskoliaus — jau nume
riu 23 tukstaneziai. Uždirbdamas 
po 7 rublius, jisai, mainydamas 
pinįg} ant pinįgo, laimėjo jau 161 
tūkstantį rublių, o da kiek laimės 
isz nesusipratimo neiszmanėlių! 
Be abejonės Antonov turėjo duo
ti gėrę kyszį ministeriui užtai,kad 
daleido teip begėdiszkai atvirai 
plėszti nesuprantaneziua žmonis. 
Gaila tiktai, kad isz mus lietuvių 
ki steni aus teks tam maskoliui, 
ant galo pagalios, nevienas tūks
tantis. Bet k} padarysi su neisz- 
manėliais.

Kasžin koks nenaudėlis palei 
do gand}, o daugelis musų tam
sių žmonėlių jam tiki, kad ta 
“lioterija” turi kasžin koki} dyvi- 
n} spėk}. Kalba, kad tas, kuris 
iszsiraszys tavorus. už lioterijoje 
laimėtus pinįgua, nusinesz juos į 
miestelį ant rinkos ir parodys po- 
pieras policijai, tai policija,girdi, 
tuojaus palieps uždaryti visas žy
dų krautuves, pakobik anie daik
tai nebos parduoti. Tai ės} ca- 
rienės Įtaisyta “lioterija”, per tai 
ir turi toki} spėk}. Asz keliems 
aiszkinau, kad tas viskas melas, 
bet kę tu su neiszmanėliais pada
rysi! Nepatikėjo man,o viena mo
teriukė tvirtino, kad savo akimis 
matė, kaip Szakiuoee jau du kartu 
buvo tokiu būdu uždarytos žydų 
krautuvės. Neiszmanymas visados 
yra geriausia dirva visokioms ap
gavystėms.

Ne galiu užtylėti, kad 
platinimu tų “lioterijų” 
užsiima tūli kaimų inteligentai.

Sztai girdėjau apie vien} 
Szakių apygardos mokintoją, ku
ris pats pelno isz tos “lioterijos” 
ir Antonov} į lobį varo. Jeigu 
neapezviestas žmogus duodasi ap
gauti ir kitus, per nesupratim}, 
apgaudinėja — tai graudu, bet 
jeigu teip daro toksai, kuris su
pranta, kad laimi pinįgus isz ap
gavimo nesuprantanezių, tai tokį 
pasielgim} reikia labai neszvariu 
pavadinti. Žmogui teip pasiel
gi aneziaor tui i būti gėda.

z Dr i». -

Medžių prekyste Lietuvoj.
Isz pavasario vokiszki prekėjai 

pirko Maskolijoj vien ramsezius 
geležinkelių fzėūitns; ant kitokiu 
medžių pirkėjų ne buvo. Dau- 
gblis medžių prekėjų visus me- 
dž.us perdirbo ant ramsezių ir 
isz pradžių juos gerai 
bet paskui jų prekės 
Dadar reikalauja vien 
rastų, bet tekių nėra, 
juos pirma perdirbo ant 
'kelių ramsezių. Ant apdirbtų 
medžių pirkėjų nėra. Visi tikė
jo, kad pasibaigus karei Afrikoj, 
prekės apdirbtų medžių pasikels, 
tucm tarpu atsitiko prieszingai: 
prekės nupuolė ant 15%.

ųjardavė, 
nupuolė.

stambių 
kadangi 
geležin-

Isz Pinsko pav., Minsko 
gub.

Pabaigoj berželio mėnesio 
Pinsko aplinkinėse siautė smarki 
audra ir lytus, o kaip kur puolė 
dideli ledai; smarkiausia siautė 
audra ir didžiausi ledui nupuolė 
20 d. berželio. Laike audros 
vėjas buvo teip smarkus, kad nu- 
neszė daug stogų, o lengvesnes 
medines triobas nustūmė nuo pa
matų. Perkūnas pagimdė diktai 
gaisrų. Ledai užgriebė vien 
dvarų lauku^ ūkininkų laukai 
iszliko.

Stengiasi apsunkinti i- 
szeivystę.

Maskoliszkas randis, norėda
mas apsunkinti iszeivystę į Ame
riką ir kitur savo pavaldinių, pa
kėlė darbininkams prekę užrube
žinių paspartų nuo 4 rublių ant 
22 rubl. Tas iszeiviams mažai 
rupi, kadangi retai kas isz jų isz- 
eina su paspartų. Randas sten
giasi lietuvių iszeivystę nukreipti 
į Siberj}: siūlo jiems žemę, na
mus ir kelionę dykai geležinkeliu 
į Sibenję. Mat randas nori ko- 
lionizuoti Si beri jos dalis isz 
jų pusių naujo geležinkelio.

abie-

Isz Minsko.
Aplinkinėse saito miesto 

vis} berželio mėnesį nesiliovė 
lytus. Visoki miesto biznieriai, 
kurie tikėjo isz jų parengtų pasi
linksminimų gerai pasipelnyti, 
skaudžiai apsiriko: dėl lytaus ir 
szalczio nieks iSsina ant jų pareng
tų pasilinksminimų.

Ant kaimų teiposgi ne geriau
siai. Nuo lytaus daugely] 
iszgulė javai, o bulvės vos 
mezgė, o jau pradeda puti.

Isz Naumiesczio, Suvalkų 
gub.

Netoli Szirvintoe stengėsi pe
reiti rubežių pulkas lietuviszkų 
isseivių. Vedė juos specijalisz- 
kas vedėjas. Netoli rubežiaus 
patėmyjo iszeivius maskoliszkas 
rubežiaus sargas ir liepė sustoti. 
Vedėjas liepė iszeiviams eiti to
liau, kadangi rubežius buvo ne 
toli, o pats pasiliko ir laukė atė
jimo tuaskbliszko sargo. Kada 
sargas stengėsi vedė]} suaresztuo- 
ti, tas griebė už kareiviu karabino 
o su kita ranka,iszsitraukęs peilį, 
dūrė į szon}. Ant riksmo sargo 
atbėgo kitas kareivis ir su durtu
vu perdūrė vedė]} teip, kad tas 
atliko ant vietos.

per

vietų 
uisi-

no į Prusiszk} muzejų Karaliau- 
cziuje.

Insrutyj sudegė Dreuvitzo dirb
tuvės. Blėdį gaisro padaryt} 
skaito ant 150000 markių.

Netoli Lazdynų rado ant lauko 
kunę advokato Branto. Jo kara
binas buvo pastatytas prie tvoros 
su iszszautais vamzdžiais. Neži
nia, ar Branis pats nusiszovė, ar 
kas kitas jį nuszovė.

Per Eitkūnus pereitos subates 
dien} pervažiavo Italijos karalius, 
ir iszkeliavo į Peterburg}. Į Ky
bartus atkako maskoliszki kunį- 
gaikėzeziai patikti sveczi}. Sta
cija ir visas miestelis buvo iliumi
nuotas ir papuosztas italiszkoms 
ir maskoliszkoms vėlavoms.

Pereit} sanvaitę už kiaules mo
kėjo Tilžėj: už porę parszų 4—6 
sanvaiezių po 24—27Mrk., senes
nių 27—33 Mrk; už apszertas 
kiaules po 41Mrk.; už penėtas po 
42 Mrk. už centnerį svarumo.

Klaipėdos prisaikintųjų sūdąs, 
už nunuodinim} vaiko, nuspren
dė ant nužudymo ūkininkę 
Kadjon}, o jo numylėtinę,mergi- 
»} Laurikę, motin} vaiko, aut pu
sės metų kalėjimo.

Berlyno social-demokratisz- 
kas laikrasztis raszo, buk Prūsų 
pusėj, kaime Bajoruose, masko
liszki žandarai darė kratas pas 
tulus ūkininkus ir darėt} su žinia 
Prūsų žandarų,kurie buvo prie kra 
tų. Laikrasztis sako,jog maskolisz
ki žandarai Prūsų pusėj jieszkojo 
kokių tąp ne patinkanezių masko
liams rasotų. Argi jau masko
liszki žandsrpalaikiai ir Pru^ų 
pusėj pradės gaspadorauti, kaip 
gaspsdorauja Maskolijoj? Juk 
Prusai turi savo valdžias ir tiesas 
visgi geresnes už tiesas masko- 
liszkų carpalaikių lazduotas; 
ten caro žandarų ne reikia. Be 
abejonės parlamento pasiuntiniai 
pareikalaus, nuo valdžių, dtad 
jos ne daleistų ma»koliszkiems 
žandarams gaspadorauti svetima
me kraszte.

su
*y

Isz Vitebsko
Czianyksztė miešti rodą, 

prisidėjimų prekėjų, žinoma 
dų, nutarė parengti mieste pre
kystes mokyki}. Prekėjai ant 
mokyklos reikalų sutiko mokėti 
specijaliėzkę mokestį. Užlaiky
mas mokyklos kasztuos ant metų 
40000 rublių. Tiek sutiko sudė
ti miesto prekėjai.

Isz Grodno.
18 d. berželio maskoliszka 

Arklių Auginimo Dr-tė parengė 
czia parod} tinkamų prie darbo 
ukininkiszkų arklių. Kitais me
tais ant tokių parodų sugaben
davo savo arklius ūkininkai isz 
visos gubernijos, szįmet gi arklių 
ant parodos lųjvo tik 55. Szį
met paroda, galima sakyti, visai 
ne pasisekė.

Isz Prūsų Lietuvos.
Per Eitkūnus vis daugiau isz 

Moskolijoe gabena į užrubežius 
kiauszinių. Kiauszinius czia su
gabena ne tik isz Lietuvos, bet 
net isz Siberijos ir kitų azijatisz- 
kų Maskolijos valdybų. Isz Eit
kūnų kiauszinius gabena į Kara- 
liauczių, į Berlyn}, į kitus Vo
kietijos miestus, teiposgi į Pary
žių ir į Londonę.

Netoli Karaliaucziaus, karalisz- 
kose giriose Graebelfed užtiko 
šen} kapinyn}, ant kurio rado 
150 molinių puodų su pelenais 
numirusių. Toj vietoj rado tei
posgi daug peilių galeeczių, sa- 
guczių, rinkių, visokių daiktų isz 
gentaro ir vien} rymiszk} pinįg} 
nuo laikų ciecoriaus Gordiano 
(238 metų po Christaus užgimi
mui). Rastus daiktus nuga be-

Isz Peterburgo.
Visuotinas Susirinkimas sąnarių 

Liet Savitarp. Pegelbos Draugys • 
tės, atliktas 21 d. balandžio sz. 
m., buvo labai triukai- 
m i n g a s . Pirmsėdžiu susi
rinkimo vienbalsiai liko iszrink- 
tas garbingas Draugystės sąna
rys p. S. Baltramaitis. Po per
skaitymui pinįgiszkos atskaitos už 
1901 m., Revizijos Komisija pra
dėjo nurodinėti svarbesnes klai
das; czia tai pasirodė, kad vedi
mas Draugystės knįgų, isz tikro, 
labai szlubuoja. Terp kitų patė- 
mijirnų ,Rev. Kom. nurodė ant 
reikalingumo: 1) pataipiutį į at
skaitą už 1901 m. inžin. p. Petrę 
Vile szį, kaipo paaukavusį Drau
gystei verst} isz lenkiszko kome
diją “Dėdė atvažiavo” ir 2) ati
taisymo atskaitos už 1900 m.(ku
rioje, ant puslapio 9, szi komedi
ja parodyta, kaipo “sutaisymas, 
pagal lenkiszk}, K. Būgos ir M. 
Palionio”; tuomi , tarpu, mi
nėta komedija, pagal teisybę, yra 
sutaisyta pagal lenkiszk} p. I. 
Stepulionytės, o pp. K. Būga ir 
M. Palionis yra szį sutaisytu} tik 
pataisę (nors pagal pripažint-' 
mę ekspertų, pp. Baltramaiczio 
ir J. Zubricko —- labai.... ne
pagirtinai). Tokiam patėmijimui 
Rv.Kom.pp.Palionis, Būga ir kele
tas kitų karsztai prieeztaravo,bet 
Visuotinas Susirinkimas, maty
damas, kad pp. Būga su Palionių 
jieszko neprigulinezios jiems gar
bės, nusprendė, idant p. Veleiszį, 
kaipo paaukavusį minėtos kome
dijos vertim},patalpinti į atskai- 
t} už 1901 metus, o pp. Palioniui 
ir Būgai pripažinti tiktai pertai- 
syrn} vertimo Stepulionytės. 
Originalas vertimo Stepulionytės, 
su matomais pataisymais pp. Bū
gos ir Palionio, kaip pasirodė, 
tapo laike Visuotino Susirinki
mo pavogtas nuo pirmsėdiio, bet 
kas t} kariygiszk} darbę iszdry- 
80 atlikti ir su kokiu siekiu, sun
ku atspėti! Atskaita už 1901 
metus ne galėjo būti Visuotino 
Susirinkimo užtvirtinta dėl dau
gelio klaidų garsiųjų “buchhal- 
terių” ir todėl tapo atiduota Re
vizijos Komisijai ant atlikimo



reikalingų toje atskaitoje patai
symų. Isz pelnų Draugystes ui 
1901 metus susirinkimas atskyrė 
1000 rubl. į uiczėdos kapital?. 
Toliaus pradėjo rinkti sąnarius 
administracijai 19Q2 metams. 
Pirmsėdiiu ištrinko jau buvusį 
du metu Maionį {vietininku pirm- 
sėdiio — Bruckų, kasieriumi — 
Orent? {sekretoriumi — Vaicaulį; 
sąnariais: .Strimaitį, Urton?, 
Szeszkeviczių I, bet kada isz prie
žasties iszrinkimo Szeszkevicziaus 
į sąnarius rėdymo (teip ir teisi
nosi atsisakydamas), Sekreto
rius Vaičiulis atsisakė nuo sekre 
toryatoe,tai į sekretorius tapo isz 
rinktas Strimaitis, o į sąnarius 
jau prie iszrinklų Urbono ir 
Szeszkevicziaus, tapo iszrinkti 
dar Girczys ir Szimelis. Į Revi
zijos Komisiją p: siliko iszrinkti: 
Gabulas, Ramanczionis ir Pe 
traucksa. Beveik visi sanariai 
administracijos tapo iszrinkti pir 
m? kart? ir isz luino galima atspė
ti, kad gero sutikimo terp jų ne 
bus ir ateinancziuose metuose, nes 
terp jų yra Įmonės visai prieszin- 
gų pažiūrų ir supratimo; prie to 
daug ermiderių szitoj Draugystėj 
kyla isz prieiasties neturėjimo 
praktikos vedime reikalų, juo la- 
biaus, kad pirmsėdis, ne turėda
mas jokio patyrimo sziucse da
lykuose,atiduoda vis? vali? tai 
vienam taijkitam isz administra
cijos sąnarių. Po iszrinkimui ad
ministracijos tapo svarstyta klau
symas apie įkurim? prie Drau
gystės Artistų Mylėtų Būrelio. 
Prie svarstymo szito klausymo pa
sirodė daugelis fanatiszkų prie
sz ų tokio Būrelio. Dar anksz- 
cziaus, ui dviejų mėnesių priesz 
Visuotin? Susirinkim?, tapo visos 

k administracijos vienbalsiai pripa- 
iintas reikalingumas minėto Bu- 
rėliolr iszrinkta tam tikra , komi
sija isz trijų ypatų iszdirbimui 
minėtam Bareliui taisyklų, arba 
“statut?”, aaip jie norėjo pavo- 

• dinti. Komisija, ant savo susi
rinkimo, paraszė protokol? apie 
szit? dalyk? ir atsiuntė jį admi- 
nis‘racijai, bet tojė,užsiėmus ki
tais reikalais, t? protokol? atidė
jo iki tolimesniam laikuit Priesz 
susirinkim? Komisija parūpino ir 
taisyklas tam Būreliai, bet die
noje susirinkimo atsirado keletas 
agitatorių, kurie pradėjo įkalbi
ni Įmonėms, “jog Artistų Būre
lio ne reikia”. Prie tokių aplin
kybių Visuotinas Susirinkimas ne 
pareikalavo nė perskaitymo ap
dirbtų taisyklų, bet tiesiog pra
dėjo rėkti, kad “ne reikia Būre
lio”. O labai gaila, kad teip ne 
iszmintingai pasielgė Visuotinas 
Susirinkimas. Jis atmetė labai 
nauding? organizacij? Artistų 
Mylėtojų. Vakarai tai Draugys
tei davė labai ger? peln? per 
1900metus; toliaus, kada pra
dėjo variytis terp savęs keletas 
‘•režisierių” ir viens priesz kitę 
agituot, vakarai buvo nupuolu, 
bet prie sutvarkymo Loszikų Bū
relio butų vėl galėję pasikelt. 
Galima vienog tikėtis, kad atei
tyje sanariai Draugystės supras 
reikalingum? organizacijos Ar
tistų Mylėtojų ir daleis jai įsikū
nyti. Teisybė, tūli ar
tistai turi daug prieszų, bet jeigu 
jie ir butų praszalinti, tai visgi 
reikalingi bus į jų viet? kiti ar
tistai, ir jiems sziokia tokia tvar
ka arba organizacija.

Visuotinas Susirinkimas pasi
baigė paskyrimu dovanų tū
liems sąnariams ui besidarbavim? 
ant naudos Draugystės: Fr. Ma
loniu! 100 rubl., Melvidui 70 rb., 
o Zaukai paskyrė nupirkt laikro
dį užx40 rubl.; keliems artistams 
dovanojo po 20 rubl.; isz viso, 
kaip sako, iszdalinta apie 300 
rublių.,

Diegas.

Svarbiausiu tuomi tarpu klau
symu terp Peterburgo lietuvių y 
ra klausymaajįkurimo Artistų My
lėtojų Būrelio prie Savitarpinės 
Pageltos Draugystės. Ne turint 
spaudos, iszrodo labai naudingu 
dalyku pastatyt perstatymus ant 
scenos lietuvi sakoje kaltoje ant 
tiek tinkancziai, kad jie galėtų 
pritraukti, kaip galima, didesnį 
skaitlių klausytojų ir tuomi tap- 
tų įraukiu, palengvinancziu isz- 
gavim? spaudos. Szi mintis isz- 
sivieezpatavo tarpe Peterburgo 
lietuvių jau seniai, bet iki sziol 
ne galėjo atneszti prideranczių 
vaisių. Pradlioje szių metų ad
ministracija Savitarpinės Pageltos 
Dr., norėdama, |kad perstatymai 
ant scenos pradėtų interesuoti 
sziek tiek platesnį skailių lietu
vių, pradėjo svarstyti klausym?, 
kaip padaryt geresnius persta
tymus aut scenos. Vieni manė, 
kad reikia ui Dr. pinįgus leidi 
nekurtuos vaikinus į tam tikras 
mokyklas, kiti, kad reikia artis
tus samdyti ir tt.

Besikalbėdami apie sziuos daly
kus, daėjo, kad geriausiai busę 
sutverti tam tikr? Artistų Mylė
tųjų Būrelį, kurio s?nariai, turėda
mi tam tiki? viet? susirinki
mams, galės lavintis ant minėtos 
dirvos. Tam tikslui tapo iszrink
ta Komisija isz pp. prof. E. Vol
terio, Baltramaiczio ir Voldema
ro, kuri sutaisytų tam tikr? ins- 
rtrukcij? busencziam Būreliui Ar
tistų. Daaižinojo apie tai musų 
klerikalai ir puskunigiai ir pra
dėjo kasti duobę tam Buteliui. 
Kunįgai mat jau seniai griežė 
dantį ant perstatymų ir nepritin- 
kanczių laužymusi ant scenos, o 
kaip pamatė ‘-Velni? spąstuose”, 
tai pradėjo dar energiszkiaus dar. 
buotis. Ant vieno susirinkimo, 
kur buvo ir trys kunįgai, asz 
pats susikirtau su “guodotinu 
teveliu” ui vartojim? ant scenos 
raiancziaus ir jau bucziau daro- 
dęs, “kad nėra grieko tai dary. 
ti”, kaip sztai, manęs neklausy
damas, kitas szoko ant manęs ui 
“krapyl?” ir szventint? vandenį, 
kuriuos jau pirm dviejų metų ant 
scenos vartojo ir kaip pradėjo 
pliekti, tai net prakaitas iszmu- 
szė. Kada- pamacziau, kad ir 
treczias jau manę pavadino raina- 
maniu, tai bent sztukomia norė 
jau iszsisukti. Dabar jau palei
do visokius paskalas ir “pliovo- 
nes” terp sermėgių, o tie tik ir 
iino, kad reikia rėkti, “ne reikia 
mums jokio Būrelio”. Bet teip 
ne gali pasibaigti. Luktelėsią) 
sziek tiek.

Dievogala.

Isz Amerikos.
Orlaiviu lenktynes.

St Louis, Mo. Laike visosvie- 
tinės parodos, kuri ežia atsibus 
1904 m., bus parengtos, terp kit 
ko ir galinezių lėkti priesz vėj? 
orlaivių lenktynės. Pirmutinė 
dovana yra 100000 dol., kitos 
drauge tik 50000 dol. isz viso. 
Orlaiviai turės nulėkti 10 anglisz- 
kų mylių ir atgal sugrįžti į pas
kirt? laikę.

Numirė ChlcaRoa archivyskupas.
Chicago, III. Pereitos s ato- 

tos dienę pasimirė Chicagos kata- 
likiszkas archivyskupas Feehan- 
Pasimiręs archivyskupas sirgo 
jau nuo dviejų metų. Gimęs jis 
1829 m. Airijoj. Pabaigęs dva- 
siszkus mokslus seminarijoj May- 
woth, atkako į Amerik?;1852 m. 
gavo prabaszczyst? St. Louise; 
pakeltas į vyskupus 1865 m.

Vienas priesz szimtus.
Neseniai isz Oregono kalėjimo 

pabėgo žmogžudys Tracy. Val
džios iszsiuntė szerifus gaudyti 
pabėgėlį. Tiems isz t ikro pasise
kė por? kartų prisivyti pabėgėlį, 
bet paimti jo ne galėjo. Susirėmi
muose su Tracy kelios ypatos isz 
valdžių tarnų likosi nuszau- 
tos-Gaudė pabėgėlį irsuszunų pa
gelto, bet jis ant savo kelio pri- 
baretė raudonųjų pipirų, kurių 
dėl szunes jo pėdsekio surasti ne 
galėjo. Dabar Tracy vėl prapuo
lė ir gaudanti ne žino, kur jis 
gali būti.

Naujas vulkanas.
Gcthrie, Okla. Aplinkinė

se Tulsa, Indi jonų Teritorijoj,atsi
darė naujas vulkanas. Isz kalno 
virszunės kyla ksrszti garai,kurie 
iszmėtė į szalis dideles uolas. Gir
dėt po žeme griausmai. Gyven
tojas apėmė baimė, kad vulkano 
iszsiveržiniai ne pagimdytų pana- 
szių nelaimių kaip ant salos Mar- 
tiniąue.

Karszcziai.
Pabaigoj pereitos sanvaitės ry

tiniuose sztetaose buvo dideli 
karszcziai; didžiausi karszcziai 
buvo Pittsburge, kur kelios de- 
szimtys žmonių pasimirė nuo 
karszczio. Geležies ir plieno lie- 
jinycziose, dėl karszczio,pasiliovė 
darbai. New Yorke ir Brooklyne 
teiposgi keliolikas žmonių pasimi
rė.

Bledys lytu padarytos sztete Illi
nois.

Springfield, III. Žemdar- 
bystės rodą szteto Illinois surinko 
žinias apie blėdis, padarytas lau
kams paskutinių lytų. Pagal tas 
žinias iszpuola, kad sziaurinėj 
szteto dalyj lytus isznaikino 11% 
javų, vidurinėj dalyj 8%, o pieti
nėj 3% ; taigi, imant vis? sztetę, 
blėdys lytų padarytos laukams 
siekia 7%.

Tvanai.
Dės Moines, Ia. Nuo pasku

tinių lytų visos upės szitų aplinki
nių iszsiliejo per krantus ir ant 
didelių plotų užliejo laukus. 
Mieste Dės Moines 200 žmonių 
turėjo isikraustyti isz vandens už
lietų namų. Mdines upė pasikė

lė ant 200 pėdų augneziau pa
prasto vandens pavirsziaus.

Norėjo uZmuszti.
Cripple Creek, Col. Biuruo

se užveizėtojaus Keith & Grabe 
Co. atsitiko baisi dinamito ex- 
pliozija, kuri sugriovė biuro irio- 
b?. Laike expliozijos biure bu
vo diktai žmenių, bet ant laimės 
jie,kaip rer kokį stebukl?, likosi 
apsaugoti. Expiiozija atsitiko 
pecziuj, kurį biuro virszininkas 
pats pakūrė; matyt, kad dinami
tas buvo į peczių tyczia įdėtas. 
Biuro virszininkas Westcoth tvir
tina, kad tas padaryta su mieriu 
nužudyti jį, Westcoth?.

Karszto vandens gamtos padirbta 
fontena.

San Franciboo, Cal. Netoli 
Santa Cruz, ant Tehnantepec že
mės siaurumos, Mexike, nuo pu
sės Didžiojo oceano, po paskuti
nių žemės drebėjimų, buvusių ežia 
18 d. berželio, paridarė karszto 
vandens fontena arba geizeris. 
Karsztas vanduo isz žemės, 
sznypszdamas ir szvilpdamas,mu- 
sza ant 50 pėdų augsztai.

Su dinamitu norėjo Iszgriautl 
kalėjimu.

St Jos epu, M o. Nusidėjėliai 
sėdinti szito miesto kalėjime už
simanė ypatiszku budu pasiliuo- 
suoti isz po užrakto. Nežinia 
kur sugriebė dinamit?, padėjo jo 
diktai po kalėjimo sienoms. Di
namitas expliodavo ir iszgriovė 
užpakalinę kalėjimo sien? ir isz- 
daužė langus sūdo. Kaliniams 
vienog nepasisekė isztrukt*.

Baisi nelaime kastynese.
Johnstonn, Pa. Kastynėse 

Cambria Steel Cumpany Rolling 
Mill, oloj Klondike.atsitiko bai
si expliozija, kuri iszgriovė vis? 
oi?. Isz dirbusių oloj darbinin
kų, kurių buvo su virszum 200, 
labai mažas skaitlius iszaigelbėjo, 
kiti likosi arba užmuszti, arba už- 
troszko nuo nuodingų dujų. Isz- 
sigelbėję pasakoja,kad kol jie i?«- 
ėjo isz olos, jiems reikėjo rėplioti 
per krūvas negyvų darbininkų. 
Laikė tos expliozijoe pražuvo 115 

ržmonių. Dėl vodingų du
jų dabar į oi? įeiti ne 
galima. Nuo ko užgimė explio- 
zija, ne žinia ir gal to niekada ne 
žinos, kadangi negyvi juk ne gali 
liudyti.

Nauji aukso laukai.
Glens Falls, N. Y, Czia- 

nykszczi&i Likraszcziai pranesza, 
buk aplinkinėse Scarsburg, Ben- 
uington pavietyj,Vermont e, rado 
naujus aukso laukus ir tai dide
lius. Kiek teisybės yra laikrasz- 
czių paleistame paskale, neži
nia.

Pirko liuoaybe
Evansville, Ind. Moteris 

gyvenanezio ežia vokieczio Rueh- 
mano, atvirai aproiszkė sayo vy
rui, kad jo ne myli, bet myli kai
mynę Edmondson?. Ruehman 
ne tik užtai ne užpyko, bet dar 
davė nemylineziki . paežiai 
diktai pinįgų, kad ji galėtų apsi
vesti su jos mylimu kaimynu. 
Matyt ir vyrui pati įgriso.

Apsisaugokite nuo ne tikru pi
nigu.

Washington, D. C. Amerikos 
iždo ministerija persergsti žmo
nės priesz naujus netikrus popie
rinius pinįgus. Netikri tie pinį- 
gaiyra:20 doliariniai auksiniai 
certificatai Nr. 51, iszleisti 12 
liepos 1882 m. Lit. A su portre
tu Garfieldo ir 5 dol. sidabriniai 
certificatai Lit. B., serijos 1899.

Isznaikinti laukai.
Indo klonyj, Colorado tiruose, 

su pagelto artesiauiszkų szulinių, 
dalis tirų, apimanti 900 akrų že
mės, tapo paversta į oaz?, kur 
augino vaisius ir daržoves. Pe
reit? sanvaitę užėjo vėtra ir 
Bu visu isznaikino žmonių sutveri? 
oaz?, uždengė j? pieska; augau- 
czius vaisius isznaikino.

Reikia ginti su kareiviais krasz- 
to ukesus.

Eldorado, Suline p a v., III. 
Baltveidžiai užsimanė iszvyti iaz 
szito pavieczio visus negrus ir 
isztikro didesnę dalį juodveidžių 
'azvaikė; liko vienog negras pa
storius Green. Ant jo namų jau 
kelis kartus užpuolė baltveidžiai, 
szaudė per langus, bet kad tas 
negelbėjo, tai baltveidžiai jam 
praneszė, kad į 48 vai. ’ isz ežia 
iszsineezdintų, jeigu nori gyvu 
likti. Ant galo szteto guberna
torius atsiuntė milicij? ant suval
dymo nužudžiusių pro t? balt v ai
džių. .

Vėtros.
Paskutinės vėtros Newfound- 

lando pakrantėse pridirbo blėdies 
ant pusės milijono doliarių.

Eiplioiljo*
New Bzdfokt, Mas. Iszlėkė į 

padanges visos dirbtuvės Acety- 
len Gas Co. mieste Marion. Prie 
to vienas darbininkas likosi ant 
vietos užmusztas; sužeistų gi tapo 
daug, o terp jų yra ir mirtinai 
sužeisti.

Beateville, Kr. Iszlėkė į 
padangės czianykazczioa Ollinge- 
ro lentų piovinyczioe. Prie to 
viena ypata likosi ant vieto už- 
muszta, o viena mirtinai sužeis- 
ta.

Homestrad, Pa. Czianykaz- 
ežiose liejinyczioae atsitiko smar
ki sutarpinto metaliaus expliozi- 
ja, kurios 15 darbininkų likosi 
nuplikytų-.vienas nuplikytas mir
tinai.

Gaisrai.
Toronto, Canada. Siautė ežia 

didelis gaisras, kuris isznaikino 
Mclntoeho javų krautuves, Gads- 
be & McCano azieno ir sziaudų 
magazynus ir kelis kaimyniszkus 
namus. Prie gesinimo penki ug- 
nageeiai nugriuvusios sienos liko
si užmuszti.

Lincoln, Nebe. Siautė ežia 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
dvi didžiausias mieste grocerijas 
ir departamentaliszk? pardaviny- 
czi? Kleino.

Dallas, Tex. Siautė ežia di
delis gaisras, kuris isZhaikino ke
lias pard a viny ežias. Blėdį gais
ro padaryt? skaito ant 250000 
dol.

Appleton, Wiš. Sudegė be
veik su visu ne toli nuo ežia ėsan- 
tis miestelis Bear Creek. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 1150- 
000.

Nelaimes ant geietlnkellu.
Troy, N. Y. Ant Hudaon 

Valley geležinkelio, netoli Calda- 
vill, eusimuszė du trukiai. Prie 
to viena ypata likosi mirtinai ap
kulta; sunkiai bet ne mirtinai ap
kultų yra 16 žmonių.

Isz darbo lauka
Balttmorb, Md. Susztrai- 

kavo ežia 500 darbininkų darban- 
czių prie triobų statymo ir 600 
kriauezių.

5 Baltįmore, Md. Pasibaigė 
sztraikas esianykssezių kelionę 
siuvėjų ir 400 darbininkų sugrįžo 
prie darbo.

Omaha, Nebr. Union Pa- 
c fic geležinkelio kompanija pra
neszė sztratkuojantiems czia- 
nykszczių varstotų darbininkams, 
kad jie turi grįžti prie darbo, jei
gu ne nori jo ant visados nusto
ti.

5 Bulta, Col. Darbai eina 
ežia gerai, bet darbas sunkus ir 
uždarbiai maži: galima uždirbti 
vos ant maistu. Lietuvių ežia 
dabar nėra, likau tik asz vienas. 
Metai atgal buvo atvykę keli, bet 
darbai ne patiko ir tie iazsineszdi- 
no kitur. V. L.

5 Hocston, Tex. Maszinų 
dirbėjai varstotuose Golf Colora
do & Santa Fe geležinkelio ežia, 
teiposgi Galvestone, Somervillej 
ir Beaumonte pakėlė sztraik?, ka
dangi geležinkelio kompanija su
laužė padarytus su darbininkais 
kontraktas.

Marion, Oh. CziaByksz- 
cziose geležies liejinycziose užgi
mė sztraikai.Kompanija panti rau
kė isz Clevelando lenkiszkus seab 
sus (lenkai mat. kaip nu&zaszu- 
sios avys, kenkia kitiems darbi
ninkams). Dalį lenkiszkų seabsų 
iazvijo pats miesto gyventojai.

5 Johnstovtn, Pa. Užveižė- 
tojai Cambria (Jo. kastynių, ku
riose pereit? sanvaitę atsitiko 
baisi expliozija, kurios 115 kal
nakasių likosi užmusztų, ap r ei sa
kė, jog darbai tose kastynėse gali 
vėl prasidėti, iszėmus 
Klondikė olos, kur buvo explio- 
zija.

5 Cincinnati, Oh. Tarnaujanti 
ant czianykszczių sztritkarių, ka
dangi kompanija ne pripažįsta u- 
nijos , nutarė sztraikuoti. Kom
panija vienog, matomai nuo men
kos doriszkos vertės tarnaujanezių 
apie tai dažinojo ir sutraukė pakak 
tinai seabsų. Todėl rodosi,kad se- 
niejie tarnai sziuom kartu ne kels 
sztraiko, kadangi nėra vilties,kad 
ji galėtų laimėti.

Redakcijos atsakymai.
Savamjam isz Worcester,Mas. 

Pseudonymiszkų korespondencijų 
talpinti ne galima. Redakcija 
turi žinoti, kas raszo ir raszantis, 
reikalui užėjus, turi atsakyti už 
teisingam? savo raszto, kadangi 
redakcija juk ne gali pati visos 
teisybės žinoti.
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Lietuviszkn dirva.
Iaz Brooklyno, N. Y.

Lietuvos Sūnų Dr-tė laikė an
tį? metinį piknik?. Žmonių bu
vo apie 500. Ant tokio lietuvių 
akaitliaus, kiek jų yra Brooklyne, 
rodosi per mažai; bet kad susi
rinkę linksminosi gerai ir pinigų 
nes:gailėjo, tai Drau
gystė ne tik uždengė visus gana 
didelius kasztus, bet surinko 
dar gryno pelno 54 dol.

Ant pikniko buvo užpraszytos 
czianykszczios draugystės, bet ne 
visos pribuvo; pribuvo sekanezios 
draugystės: Szv. Kazimiero, Szv. 
Juozapo ir Simano Daukante Te- 
atraliszka ir Giedonų Dr-stė. 
Paskutinė Draugystė padainavo 
kelias lietuviszkas dainas, už ku
rias susirinkę dėkavojo giedo- 
riams.

Lietuvos Sūnų Dr-tė į trumpę 
laikę sustiprėjo. Dabar Ji turi 
154 sąnariu*. Kadangi ji neuž
siima tikėjimu, tai nėra nė vaidų, 
kadangi nėra už k? py k tiesi. Į 
draugystę priguli lygiai tikinti 
kaip laisvamaęiai ir socialistai, 
bet kad ji ne kelia tikėjimiszkų 
klausymų, tai sanariai gali susi
taikyti ir nereikalauja pyktieai. 
Draugystė įsitaisė knįgynę; sa
nariai, jeigu tik nori skaityti, ga 
Ii naudotiesi isz visų knįgų. Ne
seniai sanariai socialistai^ buvo 
užmanę mokėti po 1c. ant mėne
sio nuo sąnario ant tautiszkų rei
kalų, bet nesuprantanti naudos 
isz tautiszkų darbų neseniai pri
stoję pasiprieszino tokiam užma
nymui. Tikimės vienog, kad su 
laiku ir tų protas prasiblaivys, 
kad ir jie nesiprieszįs geriems 
užmanymams.

Ant politiszkos dirvos teipos
gi ne galima daug nuveik
ti, kadangi į draugystę priguli 
sanariai ne vienos partijos: kiek
vienas norėtų patarnauti vien 
sovo partijai, o nė visuomenei, 
per tai partijų szalininkai stabdo 
darbus ant visuomenės labo. Prie 
draugystės, ypacz daug priguli 
demokratų. Tie mat ne gali su
prasti, kad lygiai republikonai, 
kaip demokratai yra tik kapitalis
tų tarnais; darbininkams jie nie 
ko gero ne gali padaryti, kadan
gi turi daboti tas partijas palai 
kanezių kapitalistų reikalus; o 
lietuviai juk visi darbininkai! 
Lietuviai politikieriai rėkia, kiek 
jų geralė gali, iszgtrdami kapi
talistų partijas, bet daro t? J ne 
ant gero lietuviams, tik kad už 
t? rėksmę kaip kada nuo kapita
listų stalo uubyra koki trupiniai 
į isztroszkusių lietuviszkų politi
kierių burnę.

Lietuvos Susų Dr-tė rengė pra
kalbas, ragino balsuoti už darbo 
partiję, o kad daugelis lietuvių 
ne tun ukėsyetės popierų, tai 
kalbino visus jas iszsiimti, kadan
gi tik kraszto ukėsai turi įtekmę 
snt valdžių, turi ties? rinkti u- 
rėdninkus. Todėl visi lietuviii 
privalo iszsiimti ukėsiszkas po- 
pieras, kad per rinkimus galėtų 
paduoti bals? už savo ir savo bro
lių reikalus, kad galėtų balsuo
ti už Darbo Partijos kandida
tus. ,

Brooklyne ir New Yorke kriau
ezių darbai prasideda, bet, rodo
si, be nesutikimų neapsieis. U- 
nija szįmet yra daug tvirtesnė, 
negu buvo pernai, bet visgi ka
pitalistai vargiai to panorės su
tikti be pasiprieszinimo ant uni
jos kontraktų. Jeigu užgimtų 
sztraikai, visi lietuviai kriaucziai 
privalo eiti isz vien su darbinio- 
kais kitų tautų, nes tik eidami 
isz vien visi, darbininkai gali pa
sekmingai kovoti su isznaudojan- 
cziais be jokios gėdos kapitalis
tais.

K. Balcziunas.

Im So. Boston, Mass.
Kiekvienam pribuvusiam į So. 

Boston? lietuviu pirmiausiai puola 
į akis puiki mūrinė betuviszka 
bažnyczia, kuri, kaip girdėjau, 
kasztuoja 40000 dol. Kaip gi 
lietuviai į teip trumpę laik? galė
jo tiek pinįgų sudėti (pasirodo, 
kad pne gero noro, jeigu reikti? 
suprastų, sudėtų ir ant kitų ne 
mažiau už bažnyežias mums rei
kalingų įtaisų. Rodą supratę,gal 
ne teip puikias bažnyežias staty
tume, bet neužmiraztume apie ki
tus svarbius musų reikalus. Rd.)? 
Galėjo t? padaryti tik sujungtoms 
visų pajiegoms,ne per dalinimas! 
į terp savęs besiėdaocziaa parti
jas.

Bažnyczi? Bostono lietuviai pa
statė pats; dvasiszkas vadovas ne 
tik ne padėjo, bet stabdė ir kei
kė, kiek tik jo dideli nasrai įsteu- 
gė,bažnyežios statytojus, kadangi 
ji jam jo loco? biznį gadino. Jis 

rinko aukas ant bažnyczios staty
mo per metų eiles ir dar renka, 
jeigu kas duoda, bet statyti baž- 
nyczioe dar vis ne pradėjo, diev- 
maldyst? laiko vokieczių bažny
czios- skiepe; žinoma, teip bus 
tol, kol jo vokieczsiai ne iszmes 
laukan. Kur todėl dingo žmonių 
jam ant bažnyczios sudėtos au
kos? Jeigu žmonės įstengė be 
kunįgo pastatyti bažnyczi? vertę 
40000 dol. į por? metų, tai kuni
gas per dusyk ar trissyk ilgesnį 
laik? rinkdamas ant tokio jau 
mierio pinįgus nuo žmonių,galėjo 
jų dar daugiau aurinkti, o vienog 
bažnyczios statyti nė nepradėjo.

Tautiszkas supratimas czia
nykszczių lietuvių ne augszcziau- 
siai stovi. Nors ežia gyvena apie 
12000 lietuvių,nuveiktais ant lie
tuvystės labo darbais jie ne gali 
girtiesi. Apart Susiv. Liet, kuo
pos, yra ežia dvi pagelbinės drau
gystės; apart szelpimo savo sąna
rių ir posmertinės, ant tautiszkų 
darbų, ant lietuvių apazvietimo 
nėra nieko padarę.

Bostone yra gana didelis knį- 
gynas, kuriame yrajr lietuviszkoa 
knįgos. Jeigu lietuviai reikalau 
tų, miestas partrauktų ir daugiau 
lietuviszkų rasztų, bet, ant nelai- 
mės,lietuviai knįgyno ne lanko, o 
kur musza bolę, visada pulkę 
vėpsanezių lietuvių gulima rasti. 
Jeigu su lazda į bolę ne pataiko, 
tai bando szale stovinėsi am i smil
kinį pataikyti; tas gimdo paskui 
provas guduose ir tokiu b jdu sve- 
timtaueziama tenka sunkiai lietu
vių uždirbti pinįgai. Mokanti 
pinįgus avetimtaueziams ne mėgs 
ta nieko aukauti ant lietuviszkų 
tautiszkų reikalų. Argi tai ne 
gėda! G. T.

Isz Pitteton. Pa.
Wilkes Barres kalėjime sėdi 

du lietuviai.: P. Lenauckis ir M. 
Zaremba ir laukia bausmės už 
užmuszimę treczio lietuvio, Seni- 
ko. dar pereit? rudenį vienoje 
isz czianyksaazių anglių kastynių. 
Niekadėjai prigulėjo prie žemiau
sios žmonių vertės, užsiėmė vien 
girtuokliavimu ir kitais negra
žiais darbais.

Liepos 6 d. czianyksztis vieti
ninkas klebono, kun. Servetka, 
stengėsi žmonėms įkalbėti, jog 
viskas piktas paeina isz skaitymo 
rasztų; vis? pamoksi? paszventė 
nsztams, draudė lietuviams skai
tyti knygas ir laikraszczius ir tai 
be jokio skirtumo (gaila,kad kun. 
Servetka nepasiliko Italijoj. Ten 
nieko neskaitanti yra didesnėj 
garbėj negu Amerikoj. Rd.).Mu
sų kunigėlis pasakė, jog tie,“kurie 
skaito knygas ir gazietas, tai visi 
papuola po smertelnu grieku ii tu
ri neatbūtinai spaviedotis! O tie, 
kurie platina knygas ir raszo | ga- 
zietas,yra girtuokliai “farizeuszai” 
ir velnio tarnai "Pastariems, rodo
si, nė“spavednis”nieko negalėtų 
pagelbėti. Tėvams liepė saugoti 
savo vaikus ne kad jie k? pikto 
nedarytų,bet kad jie neskaitytų ir 
ir neklausytų kaip kiti skaito 
knygas arba prakeiktas gazietas, 
kad iszsižadėtų negerų mokslų, 
kurie apkalba * neteisiai
kunįgus (Mat yla isz mai
sto ir iszlindo. Kunįgai pavertė 
Dievo mokti? į savo asabiszkę 
įnagį.Rd.) ir tikėjim? (jo musų 
laikraszcziai ne užkabinėja. Rd.). 
Ant galo, dėl didesnio pažemini
mo lietuviszkų rasztų, pridūrė, 
jog lietuviszkas knygas ir laik- 
raszczius spaudine žydai (kasžin 
ar ir“2vaigždę” su “Tėvynės Sar
gu?”) “Žvaigždes”rasztininkai sa
ko, buk socialistai ir laisvamaniai, 
prisigėrę Szliupo mokslo kalba, 
kad musų kunįgai stengiasi truk
dyti lietuvių apszvietimę, nesi
stengia savo paveikslu ir pasiel
gimais vesti žmonis dorais keliais. 
Argi paveikslai tūlų musų kunįgų 
ne rodo, kad laisvamaniai turi 
ties? tokias užmetinėjimus dary
ti (Turime ir geresnę medegę 
negu pamokslai, kuri? savo 
laike sunaudosime. Rd.)?

J.

Isz Stonghton, Mass-
Lietuviai naudojasi isz svetim- 

tauezių apvaikszcziojimų; gaila 
vien, kak tokias svetimtauezių 
szventes’apverczia ant blogo, tan- 
.kiausiai ant girtuokliavimų. Ir 
amerikonų apvaikszcziojam? 
szventę 4 d. liepos daugelis lietu 
vių apvertė ant girtuokliavimų. 
Vienas lietuvis, begirtuokliauda
mas t? dienę, pasigedo 33 dol. 
Nužiūrėjo savo draug?, su 
kuriuom girtuokliavo ir ant jo 
iszėmė varant?. Tas likosi sua- 
resztuotas ir sėdi kalėjime, kol ne 
pastatys 200 dol. kaucijos. Bet 
skundėjas davadų ne turi, kad 
apskųstasis butų pinįgus'pavogęs; 
nežinia todėl, kokį nusprendim? 
iszduos sūdai.

Nėra dyvų, jeigu girtuokliauja

koki ne mokanti skaityti tamsu- 
nai, bet snt nelaimės t? daro ir 
mokanti skaityti, kurie galėtų, 
rodosi, laik? praleisti ant skaity 
mo ir apsiszvietimo; terp tokių 
yra net toki, kurie už gėrym? no
riai parsamdytų visokiems paleis
tuviams savo paežius ir dukteris. 
Moterys ir dukterys girtuoklių 
isz tikro eina nedorais keliais, 
pripranta prie blogo, puola į 
dumblynę, isz kurio ne teip len
gva pasikelti. Liūdna tai labai, 
kadangi moterys yra juk pamatu 
azeimynot; nuo jų gero ir blogo 
mokinasi vai kak

M.

isz Grand Rapids, Mich.
Darbai sziuom kartu eina ozia 

gerai.
Musų kunigėlis Pangonis jau 

neįstengia iszriszti musų lietuvių 
nuo nuodėmių, todėl, pasikvie
tęs į psgelb? Szv. Petro ir Povilo- 
Dr-tę, 6 d. liepos parsitraukė isz 
Chicagos kun. Kravczunę, kuris- 
po dievmaldystai pasakė lietu
viams pusiau lenkiszkę, puriau 
lietuviszk? pamoksi?, taigi mai- 
szė žodžius lietuviszkus su len- 
kiszkais. Nežinia, kodėl jis į 
lietuvius ne kalbėjo grynai lietu- 
viszkai? Ar jis ne moka, ar gry 
n ai lietuviszkai kalbėti ne velyjo 
czianyksztis sulenkėjęs kunįgas? 
Mažai buvo bažnyczioj žmonių, 
kurie suprato pamoksi?, kadangi 
jame buvo vien žodžiai ir szauks 
mai be jokios mislies ir tvarkos.

Grand Rapildso lietuviai per 
ilgę laikę vargavo lenkams, pa
dėjo lenkams užlaikyti parapij?,ne 
turėdami isz to didelės naudos; 
dabar užsispyrė atsiskirti nuo 
lenkiszkos parapijos ir uždėti sa
vo locnę. Dieve padėk! t

V Pr.
V

Isz St. Louis, Mo.
Sztraikas czianykszczių knau- 

czių pasibaigė- Per sztraik? jie 
privertė darbdavius \ parengti 
sveikesnes darbo vietas. Laike 
sztraikų ir vienas lietuvis, S. V., 
kada stengėsi ne leisti seabsų prie 
daito, muaztynėse su policija,už- 
stojanezia už kapitalistus, likosi 
sužeistas.

Szitame mieste ne daug lietu
vių yra, jeigu atkanka isz kitur, 
tai ne ilgai užsilaiko. Czianyksz- 
caiai lietuviai su ta u tisą kais dar
bais ne pasirodo: vieni jų ne su
pranta, o kiti, nors ir supranta, 
bet tingi griebtiesi tautiszkų dar
bų. Laikraszczių skaitytojų ežia 
ne daug, daugiausiai, rodosi, a- 
teina “Lietuvos”ir “Saulės."Ver
tėtų kibti prie skaitymo ir kitus 
prie to raginti.

Uetuviszka draugystė ežia tik 
viena p. v. “Szv. Kazimiero Dr.” 
Laikosi ji vidntiniszkai; sąnarių 
tun ne per daugiausiai. Biznie
rių nėra; yra tik vienaslietuvisz
kas saliunas Mykolo Baladins- 
kio.

V uosis.

Isz Philadelphios, Pa.
28 d. berželio Kaulakio tarnų 

Kliube užgimė,turbut, dar dides
nės musztynės negu lapkriezio 
mėnesyj lietuviszkoj bažnyczioj, 
kadangi prie bažnyczios szaukė 
tik vien? patrolės veži m?, o prie 
Gedimino Kliuto pribuvo net du 
ir policijantų reikėjo net isz kelių 
distriktų. Pesztukai, pamatę po- 
licijantur, szokinėjo per langus. 
Durys ir langai Kliuto ruimuose 
likosi iszdaužyti. Du atsiųsti 
iaz policijos patrolės vežimai turė
jo k? vežti.

31 d. gegužio iszgamos kėlė 
piknink? Mapple Grove darže. Ir 
ežia neapsiėjo be daužymosi per 
galvas.

Toki darbai ne gražus,o vienog 
pesztukai drysta doriau už sarę 
besielgianczius pravardžiuoti be
dievių ir kitokiais vardais. Mat 
jie nori savo kaltes ant kitų spran
do sukrauti. Mylintis Diev? ir 
besielgiantis pagal Jo prisakymus 
nekels mutzlynių; t? gali daryti 
tik bedieviai!

Aleks. Jocis.

Isz Coal Dak, Pa.
Besitraukianti ežia nuo 10 d. 

gegužio kalnakasių sztraikai vi
siems įgriso. Nežinia, kada 
sztraikai pasibaigs. Žmonės liūd
ni, darbininkai iszvažinėjo į ki
tus krasatus; kiti, iszkeliavę kitur, 
atgal sugrįžo. 800 žmonių isz- 
keliavo į Europ?; kas ne turėjo 
užsiezėdyjęs pinįgų, tam reikia ir 
bado pakęsti. Daug yra caia to
kių besmegenių, kurie eina seab 
šauti. Kiekvienam brekeryj yra 
seabsai, kurie dirba be jokios bai
mės, kadangi juos saugoja kompa
nijos sargai. Teisybė, jeigu toki 
darbininkai patenka į sztraikierių 
nagus, tai gauna tiek, kad t? ne

greitai užmirsz. Gauna kaip ka
da ir seabsų apginėjaL Kompa
nija apskundžia visai ne kaltus 
žmon:s. Dabar antai j Pottsvill? 
nugabeno kelis darbininkus, bet 
užstaežius kauciję 800 dol., jie 
tapo paleisti.

A. M.

Isz Orange, N. Y.
Neperseniai sudegė ežia di

džiausios skrybėlių dirbtuvės F. 
Berg & Co. Isz krautuvių ne i,z- 
gelbėjo nė vienos skrybėlės; vi- 
sos supleszkėjo. Minėtose dirb
tuvėse turėjo darb? 1000 darbi
ninkų. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 300000 dol. Bergo 
Co., kol neatatatys sudegusių 
dirbtuvių, pasamdė Mayer Merce 
& Co. dirbtuves ir jose pradėjo 
jau dirbti.

Darbai szįmet eina protai; 
daug darbininkų vaikszczioja be 
darbo. Mat dirbtuvės įsitaiso 
vis naujas maszinas ir per t ii ma
žiau reikalauja žmonių. > Darb? 
ežia dabar labai sunku gautu

Zoromski.

AiiBzroa Dr-tės reikaluo- 
/ se-

Ant paskutinio “Auszrcs Dr- 
tės” susirinkimo likosi padaryto? 
tūlos permainos jos konstitucijoj. 
Kadangi daugeliui, rods nepri- 
gulinczių prie “Au-zio-*”, keistu 
iszrodė priėmimus su lygioms tie
soms sąnarių dviejų skyrių ir 
dėlto jie nenorėjo prisiraszyti, tai 
likosi nutarta padaryti tik vien? 
skyrių, su moke^eziu tokiu, koks 
buvo paskirtas sąnariams antro 
skyriaus, bet galinti ir norinti, 
gali mokėti ir daugiau, taigi po 
tiek, po kiek pirma buvo paskir
ta sąnariams pirmo skyriaus,arba 
ir dar daug' a u. Sana riai juk asabisz • 
kos naudos ne turi,k? jie įmokės, 
tas bus apversta ant naudos besi- 
mokinaneziofl lietuvūzkos jaunuo
menės: mokės.'is yra auka ant 
tautiszkų reikalų, o aukoms nieks 
ne gali aprėžti rubežiaus.
“Lietuvos” redakcijoj yra nuo se

niau sudėtų aukų ant naudos be- 
simokinanezios jaunuomenės 
120.17. Ant to mierio velionis 
Sabonio, Lanrence, M a ss.,surink o 
$7.20; p- Rutkauskas paaukavo 
40c.; Philadelphioj laike Dilio 
nio prakalbų surinko $1.00 4 A 
Single paaukavo 25c., LelewiA 
Dr-tė Scrantone $5.00; p. Berna- 
lav cze $1.00, J. Kazakevicze 
$100; Kuo. Dembskis $1.82; p. 
Vakrina 50c.; S. Mac k $2,00- 
Atsiliepiame todėl į aukautojus, 
praszydami praneszti. ant ko ap
versti tas aulus? Ant paskyrimo 
kam nors kaipo paszelpa pinįgų 
per mažai. Mums rodosi, geriau
siai tuos pinįgus pavesti Ausz- 
ros Dr-tei, turi n ežiai už mierį szel- 
vim? besimokinanczios jaunuo
menės. Laukiame todėl atsilie
pimo, ar aukautojai ant to sutin
ka.

Seniausi žmones Ameri
koj.

Kur ant žemės atsirado pir
miausiai žmogus,tikrai nežinome. 
Szventrasztis sako,kad rojuje bu
vo pirmutinė žmonių ponuTas tei
sybė, kadangi turėjo kur nors at
sirasti pirmutinis žmogus, o nuo 
tos poros, per tukstanezius am
žių, prisiveisė iki aziol pusantro 
milijardo žmonių. Klausymu? 
tik kur buvo ta vieta, kur atsira
do pirmutinė žmonių pora; kur 
buvo tas Szventraszczio “Tojus? 
Vieni mena, kad pirmutinė žmo
nių pora atsirado karsztuose že
mės krasztuoee, kiti gi prisilaiko 
nuomonės, kad žmogus galėjo at
sirasti tik szaltuose krasztuose, 
kurie pirmiausiai ant tiek atauszo, 
kad ežia žmogus gyventi galėjo. 
Kada vienog atsirado ant žemės 
žmogus, jau ji visa ant tiek buvo 
atauszusi, kad žmogus visur gy
venti galėjo, be abejonžt' vienog 
szi zurini ai krasztai, szi?dien ledu 
uždengti, t?syk buvo szilteeni 
negu dabar.

Kad Europoj žmogus gyveno 
drauge su isznykusiais žvėrims, 
kaip antai: su mamntai«,plaukuo- 
tais rinocerais ir kitais, tas liko
si jau isztirta, bet ir tie žmonės 
ne stovėjo ant labai žemo kultu- 
riszko laipsnio, k? rodo iszpiau- 
styti ant kaulo paveikslai. Jei
gu todėl tie žmonės mokėjo isz- 
piaustyti tokius paveikslus, tai jie 
ne buvo k? tik atsiradusiais, jie 
buvo jau civilizacijoj gana augsz
tai pasikėlusiais.

Ir Amerika, kaip rodo randa
mos visokios liekanos, buvo apgy
venta nuo labai senų laikų. An' 
tai Patagonijoj žmonės gyveno 
dar prieaz užstoji m? didelių szal- 
czių,priesz užstojim? ledo laikų; 
taigi gyvena nuo kelių szimtų tuk



stanczių metų. Ir t e vienoj ne 
stovėjo ant labai ietuo kulturisz- 
ko laipsnio, kadangi laikė jau pri- 
savintus žvėris ir juos augino.

Olose [Iltimi Esperanzi Hent- 
hal rado žmonių kaulus, o drauge 
su jais ir kaulus tūlų jau isznyku- 
sių žvėrių, su peiliu supiaustytus, 
kas rodo, kad žmo
nės tų laikų turėjo jau prisavin- 
tus žvėris, ’»z kurių didesnė‘dalis 
priguli prie isznykusių sutvėri
mų, kę rodo, kad oloj drauge bu
vo sukrauta sz»le kaulų ir 
iszdžiovinta žolė; taigi tų laikų 
žmonės, maitinimui prisavintų 
žvėrių, džiovino ir rinko szienę, 
kaip daro ir dabaitiniai gyvulių 
augintojai.

Oloj toj buvo kaulai katės, 
arktoterijaus, szuns, lyncedono, 
grypoterium (žvėries tokio didu 
mo kaip jautis),seniai isznykusio, 
ir daugelio kitų. Kad kaulai tie 
žmogaus suneszti, rodo tę ant jų 
padaryti ženklai su titnaginiu 
peiliu. Kad gyvenę* oloj žmogus 
augino ir pasavintus žvėris, rodo 
tų gyvulių mėszlas, o drauge su 
tuom ir vijoki' akmeniniai darbo 
įnagiai ir szienas.

Į sziaurius nuo (Jltima Espe
rą nza užtiko senę kapinynę. Ka
pai ežia kitokį negu indijonų ir 
kūnai kitaip sudėti ir kaukaliai 
rodo,kad žmonės ežia laidoję savo 
numirėlius ne buvo indijonai, bet 
prigulėjo prie kitokios rasos, pa- 
paszios į tę, kokios liekanas ran
da ir Europoj seniausiuose kapi
nynuose. Reikia todėl manyti, 
kad tuos pirmutinius žmonis Eu
ropoj ir pietinėj Amerikoj isznai- 
kino i8z kitur atėję koki užkariau
tojai. Isznykus pirmutiniems 
žmonėms, isznyko, laikui bėgant, 
ir naminiai gyvuliai, kuriuos jie 
augino. Negalima vienog užgin
ti, kad isznykę nuo žemės pavir- 
sziaus milžiniszki priesztvaniniai 
žvėrys,arba bent tūli isz jų, gyve
no ant žemės drauge su žmogu
mi, o tulus isz jų žmogus turėjo 
jau prisavinę* ir augino naraie- 
je.

Isz visur.
—

| Laike paskutinių žemės dre
bėjimų aplinkinėse Salonikoe, 
Turkijoj, likosi iszgriautas dide
lis kaimas Guvene. Prie to 12 
žmonių likosi užmusztų.

|| Pietinėj Amerikoj,republikoj 
Venezuelėj, pereitę sanvaitę siau
tė žemės drebėjimai. Miestuose 
Guarenas, Guatire, Valmeya ir 
LaGunea drebėjimai tie daugblė- 
dies pridirbo.

H Ant prisakvmo caro, septy
niems Finlandijos pastoriams li
kosi atimtos algos užtai, kad jie 
atsisakė bainycziose .pagarsinti 
caro ukazę apie kareivįazkę tar
nystę fjulandieczių.

B Laike rinkimo miesto virszi- 
ninkų Ryme, ant priemiesezio 
pakilo maisztai. Ant jų suvaldy
mo paszaukė kariumenę. Laike 
vaikymo maisztininkų 40 žmonių 
tapo sužeistų.

|| Antpliantacijų Claudio Vien- 
na, netoli Valparaiso, pietinėj 
dalyj Chili republikos, pietinėj 
Amerikoj, pertrūko vandens 
traukimo įtaisų rezervoaras. ■ Už
gimusiuose nuo to tvanuose 35 
žmonės prigėrė.

| Szveicanjoj užtvino visa u- 
pėa Rhonos klonis. Tvanai tie 
labai daug blėdies pridirbo lau
kams ir kaimams: yra vandens 
užlieti czieli kaimai.

Berlyne perkratinėja provę Leip
cigo banko. Bankas turi skolų 
net 200 milijonų markių. Į sko
las įstūmė ir nupuldė bankę pats 
jo direktorius Schmidt, kuris li
kosi suareaztuotas.

|| Amerikos konsulius Odesoj, 
pietinėj Maskolijoj, praneszė į 
Wa.-hingt(^ę, jog terp porto dar
bininkų Odesoj apsireiszkė azija- 
t’ezkas maras. Kas jį atvilko ir 
kiek žmonių apsirgo, to konsu
lius ne paduoda.

II Amerikoniszkas konsulius 
McVVade praneszė, jog pietinėse 
Chinų provincijose pasibaisėtinai 
siauezia cholera; ypač z smarkiai 
ji eiauczia Kvelin paupiuose. 
Mieste Pinglok nuo choleros pa

simirė 3000 žmonių, o Kveline 
'net 10000.

|| Iszpanijoj, provincijose Lu- 
go, Pontevedra ir Orense puolė 
dideli ledai, kurie ant didelių 
pktų viskę ant laukų isznaikino. 
Chantadoj ledai užklojo žemę ant 
4 pėdų storai. Ledai užmuszė 
daug žmonių ir naminių galvijų, 
ypacz daug avių.

|| Isz vulkano Pelee, ant salos 
Martmiųue, vėl pasikėlė su žai
bais ir perkūnais juodas debesis 
su žibanezioms žvaigždėms. Gy
ventojus apėmė baimė, kad tas 
juoias debesis nepagimdytų pa- 
naszios nelaimės, kokia atsitiko 
mieste St. Piene. .

Ii Mieste Eger.Czekijoj, vokie- 
cziai parengė didelį savo vien- 
tauezių susirinkimę. Ant vokie- 
czių užpuolė pulkas czekų. Re- 
volvieriai buvo daibe. Susimu 
szime daug žmonių likosi sužeistų, 
o terp tų yra ir vokiszkos parti
jos parlamento pisiuntinys Iro.

|| Laike paskutinių terptautisz- 
kų valczių lenktyn ų ties Kiel, 
Vokietijoj, kokiam ten ameriko
nui į jūres iszpuolė maszuelė su 
30000 markių pinįgų, kuriuos 
jis laikė už pražuvusius. Masz- 
nelę tę jūrių vilnys priplakė pas
kui priekranto rado ję koksai dar
bininkas. Jis sujieszkojo pametusį 
pinįgus amerikonę irjam jo masz- 
nelę atidavė.

U Pagarsėjęs vulkanas Pellee, 
ant salos Martinique,vėl su ne ma
žesniu smarkumu negu pirma,pra 
dėjo mesti ugnį, pelenus ir dide
lius akmenis. Griuvėsiai vul
kano isznaikinto miesto St Pierre 
vėl užsidegė. Kaimus Morne 
Rouge ir Fonds St. Denis iszgrio- 
vė vulkaniszkų pajiegų iszmesti 
akmenys. Žmonės vienog į laikę 
spėjo pasitraukti, todėl nors su 
žmonėms nelaimių sziuom kartu 
ne buvo.

H Prancūzijos randas iszsiunti- 
nėjo visiems departamentų virazi- 
ninkams prisakymę praneszti dva 
siszkijai užlaikanczia įtaigas, kurios 
nenori pasiduoti rando kontrolei, 
kad į dvi sanvaiti arba pasiduotų 
kraszto t esoms.arba kad uždary
tų įtaisas, kadangi jos paskui pri
verstinai bus panaikintos. Tokių 
įtaisų, mokyklų ir ligonbuezių, 
yra Prancūzijoj su virtzum du 
tukstancziai.

Pietinėj Prancūzijoj, užtvi
no kalnuose vandens užne 
szė dumblu ir akmenims upės La 
Vench klonį. Vanduo ant savo 
kelio viskę nuneszė: vynyczias, 
triobas ir namus. Kaimę Villard 
užneszė dumblų ant 6 pėdų sto
rai, isz kurio kaip kur kyszo tik 
triobų stogai. Pražuvo ežia tik 
du žmonės, kadangi nelaimė atsi
tiko dienę, todėl žmonės spėjo 
į laikę pasitraukti isz kaimo.

| Austrijos konsulius mieste 
Scutari (Albanijoj),Ippen, apdir
bo nauję alfabetę albaniecziams 
ir v'sokius pradinius rankvedžius 
su pritaikymu naujo alfabeto. 
Knįgas tas vienog ir patį alfabe
tę atmėtė stacziatikiszki ir kata- 
likiszki Albanijos vyskupai, ne
žinia dėl kokių priežasezių. Da
bar savo rasztams albaniecziai 
vartoja grekiszkę alfabetę ; Ippen 
pritaikė vartojamas visame civi
lizuotame sviete lotyniszkas lite
ras.

| Prancūzijoj, aplinkinėse Ly- 
ono dideli ledai daug blėdies lau
kams pridirbo. Ledai puolė ba
landžių kiauszinių didumo. 
Karezcziai pietinėj Prancūzijoj 
neiszpasakytai dideli. Aplinki
nėse Castres 10 d. liepos buvo 
139° karszczio pagal Fahrenheito 
(vartojamę Amerikoj) termome- 
trę. Ant lauko dirbanti 5 darbi
ninkai likosi karszczio užmuszti. 
Nuo karszczio pastipo daug ark
lių ir kitokių naminių gyvulių. 
Naktys teipjau k arsl tos kaip ir 
dienos.

U Berlyne, Schillerio teatro 
vedėjas Loewenfeld ir Leipcigo 
knįgų iszleistojas Diedrichs pate
ko po sudu už iszleidimę ir plati- 
nimę raszto grafo Tolstojaus i 
stacziatikiszkę' si n odę, Prūsų 
prokuratorija rasztę Tolstojaus 
palaikė ui prieszingę krikszczio- 
niszkam tikėjimui, todėl apskun
dė į sudę jo iszleistoję ir platin- 
toję. Sūdąs vienog abudu ap
kaltintu iszteisino. Prokuratori
ja ne pasiganėdino žemesnio sūdo 
nusprendimu, bet apeliavo į 
augsztesnį. į

| Popiežiaus sekretorius,kardi
nolas Bampola uždraudė minysz- 

koms ligenių dabotojoms daboti 
serganezię kuuįgaiksztienę Rospi- 
gliosi, moterį popiežiaus gvardi
jos vadovo. Kunįgaiksztienė y- 
ra amerikonė, ji ne ėmė bažny
tinio ezliubo bet vien civiliszkę ir 
užtai popiežiaus valdžių uždraus
ta likoei minyszkoms sergėti ir 
gelbėti serganezię moterisz- 
kę. Kunįgaiksztienė yra protes- 
.tonė, o jos vyras katalikas. Ka
dangi jiems bažnyczia ne davė 
ęzliubo, tai jie turėjo pasiganė- 
dinti vien civilUzku.

| Pereituose metuose,Christaus 
grabe bažnyczioj-Jeruzolime, už
gimė musztynės terp katalikų ir 
etaczi tikiu zokoninkų, kuriose 
isz abiejų pusių buvo užmuszti ir 
sužeisti. Dabar sūdąs iszdavė 
nuspreneįimę apie tas musztynės: 
sūdąs nusprendė 34 staeziatikius, 
o tame skaitliuje 12 popų,ant ka
lėjimo. Matyt musztynės buvo 
stseziatikių pakeltos. Kadangi 
apgynimas katalikų Turkijoj pri
gulėjo Prancūzijai, o kad tojė su
si riszo su Maskolija, tai sticzia- 
tikiai, žinodami, kad Prancūzija 
ne drys reikalauti patraukimo 
po sudu caro numylėtų staezia- 
tikių, bandė susiaurinti tiesas ka
talikų bažnyczioj Christaus gra
bo. Prancūzija rods neužtarė 
už katalikus, bet už juos užtarė 
Vokietija ir Italija ir tik dėl įsi- 
kiszimo paskutin'ų vie-zpatys- 
czių staeziatikiai patėko po su
du.

Nauji iszradimai.
Vokiszkas fizikas Rhuh- 

mer iszrado budę telefonavimo 
be jungimo vietų vieloms. At
liktos bandavonės buvo su visu 
pasekmingos. Budas tas nupi- 
gįs sunneszimus per telefonę ir 
suteiks galėjimę kūmų gyvento
jams susineszti su miestais.

Vietines Žinios.
— Per vienę tik nedėlios dienę 

Michigan ežere prigėrė trys vy- 
riszkiai, netyczia nuo kranto į e- 
žerę įpuolę.

— Kunę pasimirusto Chicagoe 
archivyskupo pereito utarninko 
dienę pergabeno į katedros baž- 
nycz'ę; kūnas gi likosi palaidotas 
ketverge.

— Chicagoj yra 48 paeito sta
cijos ir 200 sub stacijų. Pacztas 
per metus turi įplaukimų 8 mili
jonus doliarių. Gromatnesziai 
kas dienę iszneszioja po vienę mi- 
lijonę laiszkų.

— Pereitos nedėlios dienę su
degė popieros dirbtuvės Chicago 
Coated Board Co. pn. 547 N. 
Wabash str. Blėdy s ugnies pa
darytos nemažos. Nuo ko užgi
mė gaisras,tikrai nežinia.

— Apsistojo jau Chicagoj 
szalcziai ir lytus, bet to vietoj už 
stojo nepakeneziami karszcziai: 
pereitos nedėlios dienę 2 vai po 
pietų buvo 98’ azilumos. Nuo 
karszezio Vienę tik dienę net ke- 
liolikas žmonių apsirgo.

— Netoli savo namų, ties nr. 
146 Canalport avė. pereitos nedė
lios dienę likosi saulės karszczio 
užgautas lietuvis Adomas Silikas 
ir be žado puolė ant ulyczios. 
Neiszmiotinga jo pati ne sutiko, 
kad sergantį gabentų į ligonbutį, 
o ji pati, žinoma, gelbėti ne mo
kės, nors daktaras ir kuo aisz- 
kiausius suteiktų pamokinimus.

—- Per sanvaitę nuo 5—12 d. 
liepos Chicagoj pasimirė 506 žmo
nės,arba ant 34 daugiau negu per 
tę paczię sanvaitę pereitų metų; 
iazpuola po 14,48 mirezių ant 
kiekvieno 1000 gyventojų. Terp 
pereitę sanvaitę pasimirusių būvu: 
298 vyriszkięi ir 208 moterys. 
Daugiausiai žmonių, nės 59, pasi
mirė nuo žarnų uždegimo. Ui 
muszystų buvo 46, patiudysezių 
8. Nuo karszczio pasimirė 8. 

Prlvatiszkas atsiliepimas.
Paraginimas prie dėjimo aukų 

ant naudos Gavėno, patilpęs savo 
laike “Vienybėj”, daug triuksz- 
mo padarė. Asz ne misliju Ga- 
venę perstatyti ui visuomen;szkę 
veikėję,kadangi jo darbų ant mu
sų tautos labo ne paiįstu, bet kad 
jis yra dietų vis ir serga, tai 
atsiszaukiu į lietuviszkę visuome
nę, praszydamas suszelpti nei ai
ni ingę sergantį imogų. Sveika
ta jo menka. Buvo jis keliuose 
ligonbueziuose, bet nė viename 
ne laiko ilgai. Asz pats pasini- 
pinau, kad jį priėmė į žydiszkę 
ligonbutį, bet ir ten ne laikė il
giau kaip 3 ša n vai tęs; matyt 
imogus ne iszgydomaa; sunkesnį 
darbę dirbti negal. Jeigu žmo

gelis turėtų kiek pinįgų, Ui už 
užmokesnį laikytų ligonbutyj.bet 
Gavėnas neturi nė cento. Phila- 
delphios draugystės sudėjo po 
kelis doliarius, bet ir tie jau pasi
baigė ir sergantis žmogus isz 
n ekur neturi pagelbos. Phila- 
delphios lietuviai ne rali suazelp- 
ti, nės mes turime daugybę pinį
gų iszmesti ant provų su Kaula-' 
kiu ir archivyskupu už musų sa
vastį. Todėl atsiszaukiu į lietu
viszkę visuomenę, melsdamas su- 
azelpti nelaimėj esantį tautietį. 
Neduokime jam bent badu nu
mirti. Aukas siųskite į laikrasz- 
czių redakcijas.

Aleks. Jocis.

Draugyscziu Reikalai
Pirmas metinis Plkninkas.

Chicago. Dr-te D. Liet. K. Zigmanto 
ture* savo pirma metini pikninka nede
lioj, 37 d. Liepos. 1002 m , darže Povilo 
Karecko, 758 123-eaia ul.,We«t Pullman, 
III. Prasidės 10 va), ryto. Inienga vy
rui su motere 25c.

Bus tai gražiausias pikninkas pietinėj 
miesto dalyj. Daržas gerai parengtas, 
didele ssokiams pllaferma, grajys p. J. 
Valantanavicziaus pirmaeline muaika, 
prie kurios bus galima gerai paaisroktl 
ir pasilinksminti. Darže yra parengtos 
visokios šabo vos. To<|ė! ant teip pui- 
kaus pilininko užpraszo visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti.

Chicagiecziai imkite West Pulhnano 
streetkarius nuo83-czios ir South Park 
avė., kurie už 5c. davež iki pat daržui, 
tik per 2 bloku. Su guodone

Komitetai.

LletuviszkAs Pikninkas.
Chicago. Dr-te Sz. Kazimiero Kar. tu

rės savo pikninka nedelioj, 27 Liepos 
darže Rsising's G rovė, Riverside, IU. 
Prasidėt 10 vai ryto. Inženga vyrui su 
motere 25c.

Reissig's Grove daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elekrika apszviestas, gražus takai 
pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti.lai
veliai pasiplaukineti ir viskas kas tik ant 
zabovos reikalinga.

Imkit Meropolitan Elevatori Iki ' W. 
58 ava. isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti. Su guodone

Komitetas.

Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu
rės savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
20 Liepos, 12 vai. dienos. K. Liaudans- 
kio saleje, 3301 8. Morgan St., ant kurio 
visi sanariai privalo pribūti, nes yra 
svarbus reikalai ant atlikimo. Nau
jiems instojimas SI.00.

J. K. Chmieliauakas, raszt.
880 W. 33-rd St.

Chicago Dr-te Sz. Franciszkaus Ser. 
turės savo 3-ezia metini balių subatoj, 
30 Rugpjuczio, National saleje, 585 8. 
Centre avė. kerte 18 ui. Todėl meldžia 
visu kitu draugyscziu toje dienoje neda
ryti balių ne teatru idant vieni kitiems 
neužkenktumem. Komitetas.

Pajieszkonmal.
Pajieszkau savo szvogerio. Kazimiero 

Kaalauskio, neseniai atkakusio isz Lie
tuvos Amerikon. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Szimas Karlanas,
Boz 10&4, South Manchester, Conn.

(25-7)
Pajieszkau Tsmoeziaus Damaszausko, 

3 metus gy venusio Rygoj, 1 metas kaip 
Amerike. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jos. Paszkevicz, 
1013 Hallkett Sk, Braddočk, Pa.

Mes, tėvai, Juozapas ir Anastazija Pe
trauskai pajieszkome savo sunaus. Jono 
Petrausko, kuris Jau 2 metai kaip nuo 
mus pasitraukė. Jau 2 menesiai kaip 
jis atvyko Amerikon, pas mus in West- 
ville, III. ir isz ežia ve) pabėgo. Ang- 
liszkos kalbos nemoka, 20 metu senas. 
Kas ji kur užtėmy tu teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jos. Petrauskas, Westville, III.
(18-7)

Pajieszkau Juozapo Rindoko,kursper- 
eita meta iszvažiavo isz Chicagoe in 
Racine. Wie. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso: ,

Jos. Būdvietis,
864 34-th Place., , Chicago, III.
Pajieszkau savo brolio, Stanislovo 

Viltrakio, 4 nedeliot atgal kaip jis atva- 
ževoisz Anglijos in New Yorka ir tenai 
tapo komisijos sulaikytas. Jis pats ar 
kas kitas teiksi 1 duoti žine ant adreso:

Jos. Viltrakis,
Boz 7, Courtney, Pa.
Pajieszkau Ant. Bakevicziaus, Kauno 

gub., Raseinių pav., isz Varlaukio mies
telio. Jis pats ar kas kitas teiksisduoti 
žine ant adreso:

Povilas Bakeviczia,
• Marquette, III.

Pajieszkau Tekles Gabsslukes, isz kai
mo Bitaicziu, Ligumoe parap., Sziauliu 
pav., Kauno gub. JI pati ar kas kitas 
teiksisduoti žine ant adreso:

F. Sidor,
344 Hamllton St., Grand Rapids.Mich,

Pajieszkau savo draugu: Franciszkaus 
Lipszto, J. Girdžuno ir A. Szulco, isz 
Kauno gub., Sziauliu pav. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Banzczauskas.
293 Anarry St., Grand Rap(ds,Mich.

Kas kur-užtemys Stanislova Seimeliu 
paeinanti isz Paszyles parap, Krežiu 
vol., Raseinių pav., Kauno gub., teiksis 
greitai duoti man žine ogaus 12.00 atll- 
ginima.

Jos. Koszis, «-
Box 151, Bridgeville, Pa.

(7—25)

Pigiai ant perdavimo vienas isz dvie
ju saliunu. Asz turiu du ir todėl viena 
noriu parduoti. Atsiszaukite pas:

M. Gabris,
III Union St., Kenosha, Wia 

(8-8)

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
arti dideliu fabriku, aplink dauguma 
lietuviu gyvena. Atsiszaukite pas:

Stany Orpik,
823 Blue Islsnd avė., Chicago.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? Ta vieke gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szi f kortos? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

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

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEW8KI, 

924 33-rd St. Chicjųro IU.
Sub Sta. 60.

Naujausios Knygos.
Atminimai už motinos dusais. Apsa

kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva.*.......... -5c.

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

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

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

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas. Politiszkos 
partijos C^ekijoje; Dabartine Lenkija 
ir Jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszurnas, skolos, gyventojai, 
pramones irt.t........................ 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze S. M. įsileido Tėvynės M. Dr-te. 
Yraapraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes.................................................

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveisiais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme..... ,15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.... . ......................... 5c.

“Ne Gadai" arba baisus sapnas.. ..5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuviu gyveni

mo...... .........................................10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas........................ 5c.
Szunadvokatis..................................... 15c.
Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.

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

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau
dos. Preke.....................................81.50
Gražiais drūtais apdarais.............82-00

Lirruvos mkdakcijoj dąb t ra ualma- 
MOe IR eKKANOflOS ZNTGOe:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis.............................................. 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis..................................................5c.
Bestiality of Russian C žardo m......... 5c.
Ausi ra 1884 metu........................ 81.00.
Aussra 1885 metu............. . ...........81.00.
Kalendorius 1893 metu..................... 15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos.... 5c. 
žirgas ir Vaikas................................... 30c.

Grand Openlupt
Chicugo. Subatoj ir nedelij, 19 ir 20 

Liepos darome balių atidarymo savo 
naujo saliuno, ant kurio kvieczlame vi
sus aplinkinius ir pažystamus atsilanky
ti ir nauju gerymu pabandyti.

J. ir F. Papausku broliai, 
3400 Auburn avė., Chicago, IU.

Chicago. Subatoj ir nedelioj, 19 ir 20 
Liepos darau dideli inkurtuviu balių sa
vo naujo saliuno, ant kurio grajys gera 
muziku, prie kurios svecziai susirinkę 
gales gerai pasiszokti ir gražiai pasilink
smini!. Visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti.

8. Vedluga.
471 S. Canal St., Chicago, 111.

Reikalauja operatorių prie kriaueziu 
darbo ant “Walking Skins’'. Gera mo
kestis.

Danziger Bros, 
Central Union Block

Kerte Mancet ir Madison ui., Chicago.
(»-7)

Reikalauja prie kriaueziu maszinos 
aperatoriu prie moteriszku“Dres skins“ 
darbo. Gera mokestis (8—1)

Dernburg Mfg. Co.
222 Adams SL, Chicago, III.

ETHNOLOGIJA. arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

mokyklos, nors tūlą laiką buvo garsios, 
laikėsi ne ilgai, kkdangi kalifai, užkariavę 
naujus krasztus, tankiai kilnojo savo rezi
dencijas, naujose rengė naujas mokyklas, o 
senosios, apie kurias nebuvo kam rupintiesi, 
puolė vis žemyn; geriausi profesoriai kėlėsi 
į naujas kalifų rezidencijose parengtas mo
kyklas. Bagdade buvo parengta astrono
miška tėminyčia. Kordovoj, 976 metuose, bu
vo parengtas knįgynas, kuriame buvo 600000 
knįgų visokiose kalbose; čia buvo teiposgi 
parengta pirmutinė mediška akademija ant 
pavidalo esančių Europoj.

Praslinkus metams po užsidėjimui da
bartinės Egipto sostapilės, miesto Cairo, 970 
metuose, likosi uždėta augėlesnių mokslų 
arabiška mokykla, kuri laikosi iki šiai die
nai. Profesoriai gauna čia algas. Kituose 
miestuose, neišskiriant Mekkos, augštesnės 
mokyklos išnyko.

Cairo mokykloj yra net 314 profesorių. 
Jie mokina, kaip jiems patinka, nieks juoki- 
nimo budo ne kontroliuoja; mokykla yra 
bažnyčioj, kur mokintiniai ne tik klauso lek
cijų, bet ir gyvena, valgo ir miega. Moky
kla ta vienog yra tikėjimiška, paskirta išla
vinimui žemesnių mokyklų mokintojų, ties- 
darių ir muilų arba kunįgų. Apart tikėji- 
miškų mokslų, mokina čia truputį geometri
jos ir astronomijos. . Arabiškos mokyklos 
ne išdirba protaujančių žmonių, bet 
išdirba vien atmintį ir su tuom ištikro ste
buklus daro; gaila vien, kad iš atminties, be 
sveiko protavimo, ne daug yra naudos.

Šiądien arabiškas mokslas stovi žemai, 
bet užtai pirmuose amžiuose po Mahometui 
žydėjo terp arabų ne tik mokslai, bet teipos
gi literatūra ir dailė. Ir mokinimo būdas ir 
mokyklos tąsyk stovėjo augšeiau negu dabar. 
Tąsyk nuo mokintojų reikalavo daugiau ne
gu pažinties korano, jie turėjo pažinoti ara
biškus padavimus, legendas ir istoriją savo 
tautos. Valdonai, iszpradžių, ne stabdė 
liuosybės proto, ne aprėžė jam rubežių, to
dėl ir mokslai tąsyk stovėjo augščiau.

Užkariavę-Siriją, Persiją, Egiptą, visą 
šiaurinę Afriką ir pietinę Išpaniją, arabai ne 
pažinojo nė jokių mokslų, jie ką tik buvo 
persi keitę iš bandų ganytojų į užkariauto
jus, bet užtai liuosi buvo Uuo tikėjimiško 
fanatizmo, kuris juos tik vėliau apėmė. At
siradę terp tautų labiau apšviestų, jie iš syk 
ne niekino mokslų kitų tautų ir stengėsi su 
tais mokslais susipažinti; kalifai arba valdo
nai ne tik ne stabdė besiplatinimo mokslų, 
bet stengėsi juos pakelti ir platinti: jie laikė 
už svarbiausią savo pareigą šelpti ir padėti 
mokslo vyrams. Jie atiduodavo svarbius 
urėdus atsižymėjusiems moksluose vyrams. 
“Juodytas daktaro, kalbėjo tąsyk, yra teip
jau brangus kaip ir kraujas kankintinio už
tiksimą , “svietas stovi ant keturių svar
biausių dalykų, sako arabų priežodis: ant 
mokslo mokslinčiaus, teisybės, maldos gero 
žmogaus ir ant narsumo teisybės apginė jų”. 
Garsus kalifas Harun •- ai - Rašid tankiai 
keliaudavo, ant susipažinimo su valdomu 
kraštu ir prie jo būdavo po šimtą, o daugiau 
mokslinčių.

Sevillej, Išpanijoj, 1196m. arabų buvo 
Įiarengta astronomiška observatorija. Ma
tematika ir astronomija stovėjo gana augštai 
ir arabiškiems tėmytojams ištikro pasisekė 
padaryti gana svarbius astronomiškus patė- 
myjimus; observatorijoj buvo visokį astro
nomiški instrumentai, bet jie ne arabų buvo 
išmislyti ir padirbti, tik perimti nuo chal- 
deiškų astronomų, kurie tuos instrumentus 
turėjo ant kelių šimtmečių ankščiau, negu 
arabai griebėsi užkariavimų; arabai su dau
gelio mokslų, nuo kitų perimtų, tik supažin
dino jų nepažįstančius kaimynus. Algebra, 
nors turi arabišką užvadinimą, bet ji ne 
arabų išrasta, tik perimta iš Indijų, arabai 
su tuom mokslu supažindino kitas tautas, 
bet jo neišrado. Algebra ir trigonometrija 
buvo nuo seniai pažįstamos arabams, bet jie 
tų mokslų ne sutvėrė. Užkariavimai mažai 
pažįstamų kraštų davė arabams progą patai
syti klaidas senovės grekiškų geografų ir ta
me arabai ištikro turi ne mažus nuopelnus. 
Darbavosi jie ant pakėlimo alchemijos, iš ku
rios su taiku užgimė vienas iš svarbiausių 
mokslų — chemija. Besidarbuodami ant 
tos dirvos, surado alkoholių, azotinę rūgštį 
ir daugelį visokių esencijų.

Arabai mokėjo padirbti visokias rūgštis: 
azotinę, aierinę; jie pažinojo ir fosforą. Jau 
Avizenna tvirtino, kad esanti ant žemės kal
nai likosi vulkaniškų požeminių pajiegų pa
dirbti, kurios iškėlė žemės žievę. Avizenna 
tame ne klydo. Daugelis vienog pagarsėju
sių visokiais išradimais ir moksliškais ištiri- 
mais neva arabiškų mokslinčių ne buvo ara
bais. Garsiausias arabiškas mokslinčius 
Avizenna gimė Buchanjj (vidurinėj Azijoj), 
Averoes — Cordovoj (Išpanijoj), daugelis 
kitų buvo teiposgi ne arabai, bet sirijonys 
arba kitokį.

Arabus taiko už išradėjus ėdančių rūgš
čių, algebros, visur civilizuotuose kraštuose 
vartojamų skaitlinių— bet tą viską, neišski
riant mokslo algebros ir dabartinių skaitli
nių, prieš arabus pažinojo Indijose; taigi ara
bai ne buvo išradėjais to visko, bet jie vien 
tas žinias ir mokslus perėmė iš Indijų ir su 
jais supažindino kaimynus. Arabiška filozo- 
fija teiposgi ne originališka, bet perimta nuo 
senovės grekonių.

Jeigu todėl atmesti viską, ką arabai per 
ėmė tik nuo kitų ir ką ant pakėlimo jų 
garbės, radę pas j uos prieglaudą, svetimtau
čiai nuveikė, tai pasirodys, kad arabai pats 
ne daug ant pakėlimo originališko mokslo 
padarė, bet mokėjo naudotiesi iš mokslo ki
tų ir to mokslo ne slėpė, bet su juom supa
žindino ir kaimynus. Tame nieko įstabaus 
nėra, kadangi iš bandų ganytojų, nesirūpinan
čių apie mokslus, ne pasidaro ant syk mokslin
čių tauta; tas atsibūva tik iš palengvo, o ne 
ant syk. Mokslai, koki per trumpą taiką 
žydėjo terp prabų, buvo svetimtaučių atga

Fondas T. M. Dr-tes
Ant besimokinanezios jaunuomenes

New YorkoT. M. Dr. kuopa... .81.80
Buvo........... .  .5.00
Sykiu...80

$23.00 nagradon
Kas užtemys 2 maskolių, vienas vadi

nasi Joachim Buleva 6 pėdu ir 2 coliu 
augsztas, juodu plauku, usu ir akiu, ki
tas Alekaander Buleva 5 pėdu 7 ooliu 
augsztas šviesesniu plauku ir usu, pail
go veido. Kitaip szneket nemoka tik 
ruskai. Kas tokius kur užtėmy s ir 
duos man žinia gaus 825 00 nagr&dos.

Jie mane apvogė ant 8700.00.
Peter Kazlov^ki.

115 Salem St., Boston, M am.
(25—7)

Užnuodinti.
Ludnu atsitikimas turėjo vie

ta Chicagoje. Linksma Susiedu 
draugija bovyjosi linksmiai ir 
valgė socaius pietus. Ant nelai
mes linksmybe persimainė in 
liūdnumą, svecziai gavo viduriu 
skaudėjimus, traukimus, pasirodė 
kad valgiais uisinuodyjo. Kele
tas ju numirė, o kiti dar laukia 
myrio. Panašaus ateitikimai va
saros karssešiuose taikosi labai 
tankiai. Kiekviena szeimyna 
privalo turėti savo namuose toki 
vaista, kurs veiktu prieezai pasek
mes negeru valgiu arba gerymu. 
Viena doza Trinerio Karczioeios 
Angelikos, imta po valgiui,iszgel- 
bes jus nuo virez minėtu paoju,pa
budins ilebcziojimo organus, su- 
drutins vidurius ir atstums szalin 
nereikalingas maisto dalis, sudru- 
lins apetitą ir visa pilvo sistema 
taip, kad imogus galės pasiprie- 
szinti vasaros karszcziu ligoms. 
Imk viena doza sziadien tuojaus. 
Galite gauti visuose goresniuose 
ša liūnuose arba ir pas pati fabri- 
kanta, Juozapa Trineri, 
799 S. Ashland avė., Chicago.

benti. Mokslai žydėjo tol, kol arabiški už
kariautojai protegavo ir šelpė svetimus 
mokslinčius, bet kada tokius užkariautojus 
ir j ų padėtoj us apėmė tikėjimiškas fanatizmas, 
o drauge su tuom atėjo neužkanta svetimų, 
kitaip tikinčių žmonių ir svietiškų mokslų—ir 
garbė arabų,kaipo palaikytojų ir protektorių 
mokslo, nupuolė, nupuolė ir pats mokslai, 
koki per trumpą taiką žydėjo rezidencijose 
arabiškų kalifų. Tikėjimiškas fanatizmas, 
raišiojantis liuosą protavimą, niekur ne pri
sideda prie pakėlimo mokslo, bet jį užmuša; 
ne galėjo kitokių vaisių atgabenti ir terp 
arabų.

Kita tauta Terpžeminių jūrių rasos, tu
rėjusi įtekmę ant kitų tautų, ypač ant krikš
čionių, buvo žydai, nors jie ištikro savo civi
lizacijos ne sutvėrė savistoviai, bet perėmė ją 
nuo kaimynų; daugiausiai mokslų ir prak
tiškų žinių perėmė jie nuo daug augščiau už 
žydus stovėjusių egiptijonų, kurių nelaisvėj 
išbuvo gana ilgą laiką, kol Maižiešius ne 
išvedė į Pažadėtą Žemę; čia gi jiems antru 
kartu atsėjo mokintiesi nuo stovinčių už juos 
augščiau chaldėjonų, bet tikėjimiškas fana
tizmas nedaleido išnaudoti priderančiai nė 
nuo kitų pasemtų mokslų: žydai buvo dardi- 
desniaįs tikėjimiškaiš fanatikais negu arabai; 
tokiais buvo jie visada, nuo fanatizmo jie ne 
pasi 1 iuosavo ir dabar,gyvendami terp kitaip 
tikinčių tautų. Baimė vien Dievo ir nesi
rūpinimas apie kitus reikalus apart tikė- 
jimiškų apeigų, kaip kiekvienas supranta, 
ne pakelia proto, bet stabdo jo išsilavinimą. 
Tikėjimas žmogui reikalingas, rekalingi do
riški jo prisakymai, bet jeigu jis pereina 
vien į pildymą formų ir niekinimą visko,kas 
ne ant tikėjimo paremta, jo per didelis gar
binimas niekur neišduoda gerų vaisių. Žmo
gus, turėdamas daugybę visokeropų reikalų, 
turi apie visus lygiai rupintiesi; jeigu rupį- 
sis tik apie vieną, ir tą patį sudarkys, o visi 
kiti reikalai bus apleisti ir žmogus ir čielos 
tautos, tokios metodos besilaikančios, ne galės 
normališkai išsivystyti. Garbinimas formos 
suvysto protą, nedaleidžia jam priderančiai 
išsilavinti.

Visuose tikėjimuose, koki jie ne butų; 
per mažai yra medegos ant visopusiško išla
vinimo proto. Visas mokslas žydiškų kunį
gų ir hpyitų apėmė vien Maižiešiaus prisaky
mus ir Šventraščio tekstus, o to juk ne gali 
užjekti žmogui, tas ne gali jo protą pakelti. 
Per tai visuose žydų raštuose yra mišinys 
visokių teisingų ir neteisingų, fantastiškų 
žinių.

Žydai ne įstengė teisingai surašyti nė 
savo tautos istoriją, bet joje sumaišė teisin
gas su negalimoms, fantastiškoms žinioms; 
buvusius atsitikimus su tautiškoms le
gendoms ir mythologija. Visi apsakymai ‘jų 
istorijoj sudėti ne pagal laiką, kada atsitiko, 
bet sumaišyti be jokio sistemo.

Geografiškas padėjimas žydų viešpatys
tės davė jiems progą pažinti tris žmonių 
rasas,paeinančias nuo trijų Noės ąjinų: Šerno, 
Jafeto ir Chamo, bet berberiškos rasos, nors 
su ja turėjo progą susipažinti būvant Egipte, 
nepatėmijo ir apie ją Šventraštyj arba žydų 
istorijoj nė jokio paminėjimo nėra.

Žydai tikėjo, kad žemė yra tai didelė 
lyguma, turinti rato pavidalą, ties kuria Die
vas išpliekė dangaus ploščių. v Jeruzolimas 
gi yra viduryj to žemės rato; egiptiški gi ku- 
nįgai, nuo kurių žydai sėmė tūlas žinias, tu
rėjo jau visai teisingas žinias apie žemės pa
vidalą ir apie dangų.

Šventraštyj, kuris yra šaltiniu žydų 
mokslo, mažai yra teisingų žinių apie dan
giškus svietus ir jų krutėjimus. Metai $y- 
dų remiasi ant mėnulio atmainų. Para pra
sideda vakare, nuo kada pasirodo mėnulio 
šviesa. Maižiešiaus laikuose para dar ne 
buvo padalinta į valandas: pažinojo vien 
rytmetį, pusdienį ir vakarą; mėnesiai skaito
mi buvo nuo pasirodymo jauno mėnulio ir 
turėjo po 29 — 30 dienų. Pirmutinis metų 
mėnesis prasidėdavo pa vasary j; jeigu pabai
goj 12 mėnesio kviečiai ne buvo nunokę, pri
dėdavo po vieną mėnesį viršaus. Žydai 
apart mėnesių, skaitė laiką sanvaitėms, ko 
ariškos tautos ne pažinojo. Šventraštyj rods 
paminėtos tūlos žvaigždės, ir plianetos, bet 
vardai jų paimti nuo chaldėjų. Astronomi
jos žydai, galima sakyti, ne pažinojo.

Matematika pas žydus stovėjo teiposgi 
žemai: jie ne mokėjo išskaityti nė rato pa
viršiaus. Apie šiokią tokią gamtos pažintį 
ne gal būt nė kalbos.

Pažindami teip mažai mokslų, supranta
ma, ne daug žinių (galėjo suteikti ir vai
kams: jeigu mokino ko vaikus, tai vien tikė
jimo ir maldų. Tą patį daro juk ir dabar 
ir Lietuvos miestelių žydiškose mokyklose 
arba chederuose.

Bibliškuose laikuose žydų viešpatystėj 
sistematiško vaikų mokinimo ne buvo. Vai
kai mokinosi šeimynoj.

8 dieną po užgimimui, vaikus nešė api- 
piaustyti ir tai ne tik vyriškos lyties, bet ir 
mergaites, kurioms išpiauja mažasias lupas 
gimdymo organų, Tas žydų perimtas nuo 
egiptijonų.

Iš pradžių vaikus mokino, ko pačios mo
kėjo, motinos, o paskui jie perėjo po valdžia 
tėvo. Tėvai turėjo pilną valią, niekuom ne 
aprubežiuotą, ant savo vaikų, j Neklausanti 
tėvų vaikai galėjo būt akmenimis užmušti ant 
paliepimo valdžių. Šventraštis sako: kas 
gailisi rykštės ir lazdos savo vaikams, tas jų 
nekenčia”. Šventraštis liepia tėvams mušti 
vaikus su kuom gali, tik jų neužmušti.

Vaikai su tėvais ėjo prie taukų darbų, 
kur jie išmoko apbirbti žemę; mergaites mo
kino motinos: verpti, austi, mėgsti, siūti 
drabužius ir virti valgius. Apart to mokino 
juos: muzikos, šokių, kurie buvo pritaikomi 
ir dievmaldystoj, teiposgi skaitymo ir rašy
mo; svarbiausiu gi mokslu buvo tikėjimo 
mokslas.

Per visą laiką savistovystės žydų viešpa-

g (Tolinus bus.)
• I .



LIETUVA

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszką į “Lietu 

"os” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo verda ir adresu.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancziam, 
PMaszyti. _____

3) . Jeigu *iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balta koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį” siuskie 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”. Siunciiant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri-

i m tos.
Meldžiame raszeju temyti ant virsz 

paduotu pasargą, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Spėka ir Bedega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morallszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para- 
azeprof. DrasL. Buecbner, pagal XIX voicisz- 
ka laida, su mažais pridvczkais isz senesnių 
laidų Uetuviszkai pergulde Dras J. Szllupas, 
tšu paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdvmu..81.50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. 8— 00 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelę lOc 
Senu Gadynių Isznyke Gygt Sutvėrimai. Pagal 

Hutchinsona: sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių isalrius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimą. Bzlandien tu sutvenmu kunus' 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
Imdami iaz žemes anglis, randa giltai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozto- 
luz, nesugadintus, kunus, užklotus eila ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra szzandien iszatatyti ivai 
riuose niuzejuoae. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllnozlai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip Ir kokiu 
budu gjrvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsrtęsnes veisles, ir pagal storuma ir

I>t*KHkoat. .Bomnnal, Novelion. 
ĮMytiuai-

V-įtinus galas Ponsko Piloto, kurs buvo au
džia Vieszpatiea Jėzaus........................... 5c

Vuuua Vills, naujausia ir grsžiausu pasaka, 
kuris (kaitytoji* atsidžiaugt negales ....76c

l pleką Dievo, pasaka......... ................................50c
tudsraono pasako* P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knvgeieje............................. 15c
Apie Joną Tvardauck* r ar* u burtinyka 

Ir J-.darbu* sykiu su apraszymai* apie o“'- 
..... ............................ - < > "C 

newaitls, apysaka suos gedyuoa. *ra ui 
gražiausia pasaka, kurios UetuwUl dar 
negirdėja....................... “ " * 6f

Duonos jirszkotojai. apysaka H. Senkievi-

Du puikiu apra*zymai apie nedorybe žydu ir 
piku auginimą valku.............................MM

Ivvrnimas Stepo Rnuunosu-, pasakos 15c 
jwenimss Genavaltes (Gcaoeefoz). Yra 

lai laitai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu glr-

Aukauja broliam* lietuviam* Mvsn.
Istorija gražio* Magelonos
Istorija septynių Mokytoju • “

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

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. snt psezto kssztu. J

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

Knygos sawos spaudos.
ASyw! Apsireiszkimal Sviete, ant kuriu Zmo 

nes nuolatos Žiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingiau** knygele ant 
ssvietp dsaižioojimui isz ko darosi Zai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai 13 ant ko Jie laikosi............ 3Oc

rimu kanas randa, gali be apsirisimo sprens- 
U, kaip seniai ir Smogas ant masu žemes at
sirado. Knyga tart 370 puslapiu stambaus 
druko, ant graž.oa popieros ir apie 150 pa
veikslu invairin sena gadynių istnykuslu su
tvėrimu. Preke................................  81-00

Tikyba ar mokslas? TyrtneJlmM tlkejlmlszkl
moksllszki Ir draugijiszkai pozztlszki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu............. ... UOt-

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gywu lu ir 
medžiu. Tlnkamlzuse geografija in pradine 
mokalainj............................................ 85c

Vanduo ant žemes, požeme ir viražu Je žemes. 
Ruslszkai parasze Rubakin’s. Verte Drugys. 
Isuleido T. M. Dr-te. Sz> knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas 
permainas Ir veikmes: kaip ils peraikeiosU 
in gare, kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangose atves;, ksieziasi 
in vandens lassellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurtos buvo pakil{. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k'-rtais uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuliu* paskui 
Gr>dama nuo saules keicziasi m vandeni ir 
uit.ėja laukes, iszrežo ravus. upes ir upelius 
ir kavojssi po žeme, kur vėl veikia 41“?** 
darbų kaip Ir ant virszaus žemes ...W.1O«

Žmogus N'eplluszkls Verte iss szvediszko Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gjrveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Ssita apysakėlė užima kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gisskos dorybes.... -................................. lOc

Juoaupas Koniuszevskl* arba kankinimas 
Unijom po valdžia maskoliaus 

Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius 
Ir du gražus straipeniai įsa ukinjkystes

MM

■ sav —- ■ — - . v r- v ' ‘ - -
įsa lietuviu gyvenimo ,. lao

Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10. 
Kunigas, puikus apraszymas isz gyvenimo 

lietuviu......................................................... 50c
A Bubos Proiaiszki Rantai Sziojekny- 
KJe telpa 12 gražiu paseku, psraszytu 

. Burbo* buvusio kleboną lleluvisz- 
kos parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szltokios: “Tirmiazkiu Andriu* ’, 

■ Szvleaule'',' Drąsybe Ir įsiminti* žmo- 
iraiit” “Anihurt* awil” “TeWO DAšku-

Kn

vartos", -Sesuo", "Už levynet meile ’, 
“Burtininkas Įsa Cucugvano Austrijos“. 
"Sodžiaus elgeta ", "Welnie iszpažinUs“, 
• Smertis snt nosies"....................................... MM

Keksztu Simas u kinka apysaka. Szl yra

Medical Dispensary oall.lus iszooOiiill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuoja!

jeigu esat iszegzaminuoti
’ Per specijalistus “State Medical Dis
pensary’’. ant pietvakariuio kampo Šu
to ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaule* Jie nieko 
neima už egzamiuavim* ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. Ui bus gydo
ma po užtikrinimu; Ui reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate lazgydyti.

Farmeriai

Aritmetika. Kniga tszsimokimmul rokundu.
Preke .77..........  8So

įjYGIENA. Daktariszk* knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas jų su atvda perskai
tys.pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys uZlaikytiozielybeje savo 
sveikata, pailginti savo amZi ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai, savo vaikelius 
Pleke..................................................... 35c

Ar vyskupas Valanczlus (Valanczauskas) nebu
vo vilingu Jie tu vys tęs? Paraszyta kn. Demb- 
skio. įsileista kainais Susivienyjimo Liet. 
Laisv. Am 17 puslapiai.......... . ..........13c.

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.kstalikiszka maldų kny

gele. Maldoe yra rytmetinee. vakarines, prie 
spavlednes. komunijos misziu, miszparu Ir 
daugybe kitu; misziu maldos su abrozelials, 
muzparai giedami lietuvUzki is lotlmszkl 
daug totynisJtu giesmių giedamu prie uzsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
moirtt. Yra 8 litanijos: psalmes S* Marijos 
P. Ir Karaliaus Dovido; aktai, ražancziai. 
stacijos, karunka, keliolika szventu giesmių 
ir tt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wisu lietuviszku maldaknygių, daili, kal
ta, slidi popiera. stambus, auzkus drukas 
Miera S1gz4H coliai. Szitu knygeliu aįSUarai 
Ir prekes yra sekancrlos;

aimas pr>e uklnlnkystes................................ KM
Lletuvltzkos Pasakos, nedega lietuviukai my- 

tologijai. Surinku Dro J. Basanaviczlaus 
Czia telpa 14 senUusiu lietuviszku m v tolo 
Raku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnią*;

rkunasir velnią*. Žmogus ir minia*; Apie 
raganas ir raganių*; Apie Deives, Laima ir 
Laumes; Apie Dali: Apie Giltine; ApieStal- 
nųir szalti: Apie veju*. Apie milžinus; Apie 
žalczlus ir smakus; Apie vilkukius arba 
vllkaloku*. Yra Ui Juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo senuusiu laiku in kuras dar 
ir sziųdlen daugybe lietuviu tiki buk Ui wls 
buvus teisybe “ ““

Maskoliai 1612 metuose arba Jurgis Mllos- 
lavskis...........................................................40e

Medėjo pasakojimas Szl knygele yra usudinga 
kiekvienam knt perskaitymo, nes czU ap- 
rasso atsitikimu* vieno Medejo su visokiais 
žvėrimi* po smtimus krasztus svieto. Yra 
Ui akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozelials . . . KM

Markus ir Aurelionat. apisaka isz pirmu am
žių kriksaczionystes..................................MM

ir žmones iiz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgjrdytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
Mzgydyma kiekviename dalyke.

31.50c

<kpie turtu tszdirblma Paraižė Schram; verte
S. M Veikalas gvildenantis politi*zkųjų eko
nomija. Kokiais keliais issidirbs turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijas gyvenimo......................................35c

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal pro f. Nusbaumų. Sutaisė Szernas. Chi- 
oago, TU. 1901. Puslapiu 1T7. Mokslas kokiu budu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliai *< 
daejo iki pauksscziuAvieriu ir paties žmogaus. 
Su pavelksleis.............................................. -lOc.

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

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskis. Isz 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje, 
Su autoriaua-pSJsMrslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupes. ' Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės’ Ji nurodo priežastis delei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyTiszki ir 
paduoda rodykles ant jos pakėlime..85c

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonių 
sekanczių gražių pasakaieziu; Atsisveikini
mas ; — Vagis; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai. — Papu rėžia Žiedas: — Miszko Sargas;

I
No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū

tais apdarais. aukelntaU krasztaU.be ap 
kalimo.......................... .......................... 5O<

Mythai. Pasakos ir Legendos Žsmaicziu. su
rinktos Ed. Veckenstedt'o, verte J; Bzliu- 
pas M. D. D. I. Yra uiakyvlausios ir 
juokingiausios senovlszkps pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius, Vilkalokus ir tt . in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir ezla- 
dien dar nekurir tiki. Kas vienų isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke.............................................. SOc

Nedorybe Rymo Ciecoriaus, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

tgzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie visk* daro su pagelb* 
tikrumo instrumentu, kaip Ui: M i - 
eroseopa, H armzocytome- 
tero, Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. SpecijalisUi gali at- 
rastie lig* szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinU 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu. Ui stsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo Šute in Van Buren ui. 
ty Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adrese.

URAH VYRAUJI
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

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

kurie iszgydo nervisska nusilpnėjimą 
ir vi*ps dalykus prie to prisidedanesius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, -silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurusio, nemi
go* fizistko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu Um panašiu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
Ju mislis ir mansvimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
I*er kita daktare ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
"State Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
Užgydyti Jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty j. Szitie *pe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos Ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, ne* szlapuma* 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gime* nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. Ui pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispenaary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalisui 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imu ant gydymo, bu* užtikrinta.

YARICOCELE«Hr
Nusilpninanti rezultatai szitoa ligos 

yra per gerai žinomi,- idant insigilinti in 
tirinejimus. Y ra gana šaky tie, Jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
slszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jiojums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusistebesil Jog Jieiszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; krauja* susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir Jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
[F Freken yra pigiausios.

Tolymi ir Fanneriai,
serganti szita liga, kuri spevijalistams 

Dispknsartj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir Jeigu Jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, Jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UŽNUODYJIMAS
SziU liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, dėlto jog yra baisiau** 

savo pasekmėse. Liga to gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stem* yra užnuodinto, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmu* sustingime ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemin ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudėj ima gerkle* atoiradima guzeliu, 
puolime plauku ir paprasui užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito
kiu* arbatom panaszius symptomu* Ui pasirodavyk su specijalistois tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, Ui jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikra* greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydyta,
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangu* Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 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 prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 

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

Jum* dėkingas,
J. c.

Sut« of Illinois Į
County of Cook f *'

Asz, Jurgi* Sterlin, “Noury Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “SUte Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
V an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
ir paliudyto, pog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(Seal) 

George Sterlin, Notary Publie.

State Medical 
Dispensary 

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

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

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

Gyduoles dykai

terelums „ 6c
ee*rgeis ir kaip gyvena Kynal (Chinai) 

dvi labai akyvos pasakaites .... 10
‘atkutinęs misz<os. (isz lenkiszko). Pasaka 

isz atsitikimo mluyszku kllosztoriuje.... 10 
‘ajuuinkime vyr*i žemį. Lab*i graži pasaka 20 
'avogtl arkliai ir Mendella Didgalvis Dvi 

gražios paeakeles - Kh
'lunksnos abruzelial. Szeszlos naujos,labai 

gražios pa.-akos , , , , , 20>
’ajnuta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•zimtmstyje. labai graži pasaka...........76
'smukliai Gražiu Žmonių., para-zyti ko. 

Totoriaus (Taures) Yra gražios ir la
bai pamoklnsocziua pasakos ., 60c

Skaitykit visi.
Norinti važiuoti Lietuvon, galite par

važiuoti už dyka ant darbiniu laivu. No
rėdami pasiklausti per gromato indekile 
marke už 2c.

Je*Ross^ll,‘ (18-7)
4 No Washington SL, Boston.Mas*

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyyenancziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

— Signalas. — Keleivis, 
eografija arba žemes apt----,------ --- --------
kie, Naikovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu suiygsziol Užėju
siu lietuviszku knygų. Aiszkial ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma irrflatuma. jos kalaus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanezius iszsavęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apla
užyta dalimis, iszskaitytos visOs vieszpatys- 
tea, karalystes, kunigaikszirstės, respubo- 
kos ir tt. 'Kiek kurioje ZemeJe yra gyvento
ju: koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
meniu: kur koki orai: szalcziai ar karša
čiai. lietos ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi-diena ir nak- 
i 's kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele toliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais; mapu. gjrvu- 
l!u Ir tt......................................................>8-00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para

No- 8. Mažai Akso Altorius, prasteis^lru- 
tais apdarai* aukslntau krasztala, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 

’ bleulemi* su kabote................ .......... 75c.

I»x kur atsirado moša naminiai gyvuliai Ir su-'' 
narni augmenys? Pagal Lunkeviezlu, sutaisė 

Szernas. Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu paveiksMeU............................................8Oc-

Istorija Suvienytu VVaUtlJu Sziaurlnes Amen* 
koa. Apraszo kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada Žmones gyveno, koki 
Žmones pirmiausi.!' isz Europos pradėjo va
liuoti in Amerika, kokios kares buvo. uZ ka 
karevo ir kokiuos? nartuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare salai

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksztais apdarau, apvaleu 
kampais, auksinti krasztal. paraszals 
ir kvietka..................  81.85

Suvienytu '.Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
Ežioje Amerikos ZemeJe gyvenaneziam. idant 
suprastu kokes Jis ozia tiesas turi, kas Jam 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi p^laęiu 

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... 8’ 35
Istorija Chlcagos Lietuviu, ju parapijų irkn. 

Kraucziuno prova su laflcnuzcziu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje, 1899m. 586 puslapiu 
dideto formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
"Lietuvos” Iszleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chlcagos S.Jurgio lietuviszkos bažoyczios. 
Popieros apdarais.............................. 42 00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais............................. 8’8 50.

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
preseion ruaseen Litbuanie supiesze kun. V. 

Dembskls.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. Wehlam. Isz angtis-ko iszgulde kun V. 
bembskte...................................................15c

No. 4. Mažas Aukso Altorius. francuzUz- 
kos gluadnlos skureles apdarais spva 
leis kampais, auksinta kwietka,kryžius ir 
kratytai....................................... ..  81.50

rusze Szveutnilkls Apsakymai Isz tikru atsi
tikimu Isz Lietuvos lūiuwlszku parspi 
lu.............................................................................10c

Paveikslai. Parasae Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunų mergina ir ju susi- 
r*.-7lavimų....................................................15c

Kgležalcziu karaliaus ir Iszgnovimasi Kau
no pilies 1362 m., du pulkus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczlo *i“-

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandlentnlo t 
Lietuviu padėjimo............................

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero. 
su trumpu apsakymu apie pargabenimų 
Dr-te* Atplrkejlstu isz lUlijo* in žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomls va

dinamus. verst* ant lietuviuko Kn. 
PetroSaurusalczio Ka* nori turėti dva- 
ziszka nauju paslskatimu tegul nusiper
ka si; k n ingei; .............................. : ...

Gjrvenima* Jėzau* Kristaus, pagal naujau
sius isstynnejimus suraszytas...........  15c

luranklai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
—Aįjl szlmtmecziuoae dėl praplatinimo ka

taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Doaald Labai akyva knygute........? KM

10c

atjoję. Parasze kn. Dembakis. kni
ga paduoda žvarbiausias Užtrunkąs iaz 

e szventos Biblijos, kuris* perskaitė supra- 
? dt. kas yra Biblija ir kode! kunigai 

draudžia 1a žmonėms skaityt...................

Geolloglszkas Lietuvos isztyrinejimas, 
naudinga moksliszka knygele....... . .......... lOo

istorija Europos sa mapoms MM
Istorija gražios Katrukos “ “ KM
Istorija iszlalko Franousu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . , . • J*Ąo
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos prasi-

Iszganlmas vargdienio. Knig-.e pamoki

(įtekme Socljallstlszku sanlygu snt visu kultū
ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi..............13c

Ka dsrytie, kad būtame sveiki ir ilgai gy- 
......................... ............................................. 1°®

Kankles, lietuviszkos dainos su natomis.

Kristijonas Duonelaitis

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

Lletuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

J’Free Lunch“ kasdien.

įeik pas svetimtauti, bet pas 
Handrel. Mlller.

Aszsiuncsiu pinigus in visas dali* 
svieto: Lietuva. Iloaija ir tt. Turiu išim
tu* padekavoniu už uvo teiainguma. 
Raszydami indekite už 2c. marke ant 
gavimo atsakymo.
Bendre M. Mlller, Easthampton, Mass.

(18-7)

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaiti* 1436 Adam* St.
So. BOSTON, MASS.

Nikod.’ Gendrolis, 291 4-th St.

NEW YORK. N. Y. 
Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h st.

NEVVARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry *L

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislowas Rinkesricsius, 73 Grand st. 
Juozas Matuti* 112 Grand st.
K. Balcziuna* 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA. 
Andriu* Macais, 133 8. Main st.

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauske* 251 S. Beech st.

WATERBURY, OONN.
Jonas Tarei)* 677 Riverside st. <

WE8TVILLE, ILL..
V. 8. Kreivėnas.

DETROIT, M1CH.
M. Mockų*

BALTIMORE. M D.
L. Ga*)t* 2018 N. VVashington st

Duriai kaip
30 mctis iszmcgist*

Dr. RICHTERO

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.
RKumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
I Sirenų Skaudėjimo Ir lt 
tr JRhaamatiota

skKU dėjimu.

^ptlekoriua Krbtt j

F. K*. Rkkter & Co.
215 Ptari Street.

CIGARAI.
Isz geriausio Havana jr Sumatra taba

ko. "mild” Ir “medium”. kvepenti, pui
kiai rukosi. Teip geru cigaru kaip mu
su issdirbimo niekur kitur negalima 
gauti. Pirkite nuo savisskiu. Ant pa
reikalavimo mes siuucziame i visus A- 
merikos miestu* savo kaistais.

Adresas: -

NAUJOKAS CIGAR CO-
334 E. M th St. New York,N.Y.

PHILADELPH1A, PA.
J. Barone* 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 8t.
“Lietuvon” Kclbiulanti agentai.
Jurgis Kaz*kewiczia,
Juozas Petriki*
Juozapas Matuti*
K. Labanauske*
V. J. Ushkuris.

Kurszie vyrai atoilanky* lietuviai 
gili pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumerat) jiem* užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mum* priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti vlsokės knįgas 
už t| paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Liktūvos Iszlkistuvb.

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

ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
viszka ka- 
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame ko
žnam dX- 
kai ant pa* 
praszymo.

Ktlpsch 4 Co. 74 Centre St
t Buce, to Kelpscb, Norriko & Co.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
KLAUSYKIT!

Ar reikia Tamtatai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o I 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur.' 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve Į 
žiedu,lenciugeliu.msszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik-1 
tu. Teipgi visokios i n tai po* istoriszku j 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis j 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu | 
Ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- ■ 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katolioga su pla- 
esiu apraszymu anie viską. Adiesas.

Joseoh Matutia-
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Guodotinoms tautiukoms ir baž
nytinėm* Draugystėms- iudirb*:-1 
Karuaas, Ainerikoalszkas' 
Weliawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszatku^

' Guodotiniems Kunigam: ozdir" 
bar-Kapas, Arnotas, Dalmati
kos, Albas. Stalas ir visus baž
nytinius parėdus. Visoki darbą at- 

'lieka artistiszkai in laiką.
[ Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
urba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneziai atlikus ir.tuom suszelpti savo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietu vai tūd,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, III.

LIETUWIU DAKTARAS

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslisu- 
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 paveikslėliu., 199 pusla
piai .........................  35c.

Kražių Bkerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bMny- 
ezios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo- 
we nekaltus žmonis, tszgriovre altorius Ir už- 
pecse 'jjo bažnyczia. Alszklausial apraszo

. ta wisa atsitikima.........................................15c
I Jetnsriszkas Lementonus su ooterials kate

kizmais ir mlstrautura........................ 15c
Mokslas apie Žemj ir kitus svietus, ju bu vy ir 

pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko Ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
tn kitas žvaigždes; kas yra pilam-os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astrouomiszku abrozeliu, turinti 225 pusią 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsisz*iesti.....75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose............ 8l-OO
Įlenkei Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
Jeista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yr» 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkial yra ap- 
raazyta lenku politilsa kaip jie pasielgė su 
uletuvos kunlgaikszcziais: Keistncziu, Vy- 
autu ir kitai* Isz szios knygeles skaityto

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

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki Jie pateko pi valdžia paršu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojau. Kn/ga turiz=3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. perodanczias vieta* kur 
renoveje gyveno lietuviuprateviai. Apraszo 
‘ietuvin padėjimą dar 800 metu priesz Kris
tus gimimų......................................5Oc

Jio- 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slonlaus kauleliais, su 3 medallke- 
lials, aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletalemis, su kabe, 
auksinti krantai-..........................

kf Indaugls Lietuvos Karalių* Istoriszka* pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkal pa- 
rasze Julius Slovacki, lietuviszkal verte 
Vincas Kapsas <Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. ižSo

Naujausia Lte tu visikas Sapalnykas, surinktas 
ir suredft. isz daugel svetlmtautlszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Kglptlszka sapninyka,—su 310 alszklu abro- 
aaliu,— su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovės Žmones vartojo fnapejimui 
ateitas.—Geriau**! lazguldo visokius 

sapnus ................................................SOc
Apdarytas.......................... ..........................05c

No 0. Mažas Aukso Altorius, baltos oallu- 
lloidos apdarai, Užkilusios kvietkos.au 
kauline kabute, auksinti krasztal.. .S1.5O

Kankles. Uetuviszkoa dainos 4 balsams vy- 
_ riazkiems sulaikytos: parūpino Dr. V.

N^Kudlrka, U dalis............................................. SfM
Keli Žodžiai apie Auginimą, psraszyti J. S. 

Kuokszczto. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglntl savo val
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru...........................................................ifo

Kaip igytie pinigus ir turtą „ KM 
Kaip apsiginti aso koleros ir kiti naudingi- -e--V------- 10b

. KM
10c

Krumpliu Jonas pasaka ,, KM
Keletas žodžiu apie lietu irius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. KM
Kataliku Bažnyczia Ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A. Milukas.. .............................. 15c
Kristijono Donelatozio Rasztai............... .  40o
Kapai Didžiu KunlgaBuzczlu IrKaralls Vil

niuje Pagal A.' Kirkorų, parane N. Yra 
tai Istoriszkas iazaznlpmelimasaple Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunlgalksz- 
ozlu ir Karalių........................................... KM

Krituollal izviesos bei abroral Sutaisė Bevar- 
ū_ dis. Keliolika labai akjrvu abrozu perkra- 

taneliu tulu* tlkejimlazkųs dogmatus.. 5Oo
Kabalas talpinantis savyje visokius užminl- 

mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. KM
Kelios istorlazkoa dainos. Gražios Ir svarbios a- 

pie Lietuvos praeitis, jo* lietuirlszkue ku 
nlgaikszczin*, Kražių akerdyne ir tt..10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru...........MM
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą ..  ....10o
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

ralczio. Aiszkial apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kišk ir koki žmones 
buvo aresztuotl. klek sužeistu, klek už- 
muaztu. kiek nusudv’n ir t*..................15c

Kunlngaa. puikus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lieta- 
via. ... - .... 50c

Lengva* būdas paežiam per save* pramoK 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkos dainos Įsa vlaar surinktos, 
apie keturi azlmtai dalau ** K.00

Dletuvlszkas Albumas. Laida I. Istortszko* ir 
ezeip jau Lietuvos rieto* Parengtas ir isa- 
lelstaa kn. Miluko su pagalba prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraszymal* žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdlrblmu Ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvenczlausios Yllnluje: Griu
vėsiai Mindauglo rūmo Naumiestefyj; Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevopilies, 
Llezkava; Nauji Trakai ; Grluveelai Medini 
ku pilies; Gelgaudtszkls; Griuvėsiai Geda
nt Ino pilies Vilniuje; Perkūno azventinjrozla 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokle Lltevakie; 
Kretinga: Kražiai; Rakiaskio bažnyczia. 
Kapas Blmano Daukanto. Birntoe koplyczta, 
Palanga. Buomas ties klalpeda, Mini jo* de
nis ties Garždal*. Nemunas ties Vilkija, Ti
ks lietuvio Suvaiko gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub.: toliau eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
Ir tt Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—lletuvkazkoj ir angUszkol. Preke.... 00c

„lėtuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožlnsko. Labai gražios dainos »o

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinąs! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kaina 
nuo seniausiu amžių. Knlgele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviai 10o

Literini i Polacy. Lenklazkoje kalboje, lazrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padera ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nno ju 
s zulinti*........................................................ KM

Laisvos Valandos Eiles. Parasze Vincas

■■ KARPOS ant ranku ir 
■ I į _ m* pirsztu pagadina dailumą 
B 11 ranku. Kožnas ju neken- 
K ■ ■ czia ir norėtu ataikratytie 

IB bet nežino kaip. Czionai 
■88 turit tikriausia ir pigiausia

gyduole. Nusipirk uito* mosties o nuo kele
to* patepimu trumpam laike pranyks viso* 
25c už baksuka. Adresas: J. Smalinrood, 
1297 So. Spaulding Avė., Chicago, III.

Laukai Dykai
160 AKRU J

MORTON COUNTY' N.DAKOTA 
Kelios mylios auo Bisinark, 8os- 

ttspiles miesto.

OUtypa, apytaka Isz laiko terpeavlszkos kares 
Indljonu Amerikos...................... .....S5c

Pulki Istorija ape Kantria Alana,kurl per a mo
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu ir vargu kantrai iaakontejo...SOcį

pamokslai Iszminties ir Teisybes iszguldinetl 
Galvocziu visu amZlu. Czla yra putlioj 118 
graliu Juokingu ir iszmintingu pasakaicziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka izlųknln- 
gele, o gardžiai pasijuoks, žmonose turės kų 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmlnting* atsakymu.....-SOc

Rankvedis gromatų raszymnL Pamokinanti 
knygeli kaip raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urtdnln- 
kus. Ir į patį carų. Teipgi meilingi laiszkai 
Jaunikaiczių į merginas ir mergini) į jaunl- 
kaiczlus reikale susipažinimo Ir apslve- 
dlmo.  .....................................................4Oe

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedi apy
saka, pasivesta jaunumėse!................Soc

to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio, D-ro Kudirkos. 8ziose jo ellese kiek
vienas skaltjrtojas ras sau nusiraminimų 
ir dvasiszkų naudų.......................................... 15o

Laima ir Planetoa. Knygele, tinkanti jau 
nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jos gali suburti apie savo laime 
ar nelaimų, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jų vaikinas myli ir tt......................... 25c

Lletuviszkas Szluplavs, II Laida. Konradas
Yallenrodas...........................................   KM

Lietuviszki Dainiai pra tloj XIX szimtme- 
eaio. Kllaslszkai taatisakas perejoddas

Mes turime 60,000 akru lauko jungen- 
cziosi su randevu lanku. Kiekviena 
farma Upe lig rudeniui nupirkto, — 
tad Jei nori sau farma gauti, skubinki* 
greito! in Msndan, North Dėkoto ant 
Northern Pacific geležinkelio, nelauk 
iki pavaaariui, nes Jei lauksi kiti pirm 
tavęs apipirks žeme. Gražia* fermas, 
puikiu* Įsuku* galima gauti, sziame 
kraszte už kasztus ka tik aprassai 
kasztuoja. Pat* ir vaikai galite gauti 
“Homesleads” visi prie vieno* vietos di
deliu* plotus žeme* už kelis szimtus dol.

TIK pamisMkite.
Gera, derlinga žeme. Czysto*sveikas u- 

peliu vanduo.
Czystoaszulniu vanduo gilume nuo 15 i- 

ki 50 pėdu.
Laukai apdengti gera ganykline žole. 
Homestead* už dyka gali būti gauti.

Tad pasiskubinkite pirkti. Žmones 
isz rytiniu valstijų, Užgirdė apie derlin
gumą North Dėkotos lauku, būriais 
plaukia pirkti. Mes parduodame sziuos 
laukus didume szmotu kokius kas tik 
nori,nuo 160 akru, iki vienos ar dvieju 
sekcijų, nuo 15.50 iki 99.50 už akra; vie
na ketvirtdall iss kalno, reszta ant meti
niu isz mokeseziu ant 6 procento.

Mee norintiems važiuoti gausime pi
gius eukursijoe tikietus.

Vm. H. Brown & Co. 
205-200-207 Tacoma Bld. 
La Sale Ir Madison St. Chlcago 

ir
Mandan, North Oakota

SKUBINKIMĖS 
visi pas 

Pipaoshs....

Jurgis ir Fraociszkus Pip&ushi, 
3400 Auburn iwe., Chicago 

ATIDARĖ

Pirmos Kliasos Saliuna.
Užlaiko gera alų, seniausias arielka*, 

likeriu* vynu* ir importuotus cigaru*. 
Gera* užkandi* visada ant stalo. Visus 
aplinkinius užkvieesia atsilankyti.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK10

315 8. Morgan St., * CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiem* lietuviam* 
jpg užlaikau agentūra asifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigu* į visa* dali* svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskos ir europeiszko* tikros 
patentuotos medlcino* visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefone gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas noriįligonio namu*. Dr. M. 8. 
Palmer, Dr. William*on.

Dr. M. Kassakovski, 3312 8. Halstodjst. 
Telephone Y arda: 709.

Auiszaukusiem* per laiszku* ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
esiu gydykla* Norint gauti atsakyme 
reikia Įdėti marke už du centu. 

Tklkfonas Yard*709.

No- 7. Mažas Aukso Altorius baltos oellu- 
lloidos apdarai, kvietko* ant vieno szo- 
no iszklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraus
tai................................. ................. 88-00

Lietnvlszki raszUi ir raaztinlnkal. raszlla- 
vlszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, Ju 
gyven'mas ir darbai. Czia snraazytt gy- 
venltrsl ir darbai visu lietuviu, kurte k» 
nors gero parasze lletuviszkoje kalboje, 
kaipo ui: Dr. Baaanavieslu* Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo VoioncsUusklo,

nos knygele* kv 
mm* wi* Mitoki*

ku. Burbos ir kitu........... . ............................ 40o
Lietuvos Kankles, turtnc'zlos 73 naujas dai

nas............................................   Ite

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezem* po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriau*! cigarai, ssalcziausias ir skaniau
sias alų* Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia.Lietuvisska Sa
le de) mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Potr&s Sslftlcis* 
3321 Aaburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikėle isz Chlcagos 
in 8c ra n ton, P* po nr,

R1 Peni. IT8., Scrutoo, Pi
Gydo visokias liga* be įkyriau* ir visk* atlai

ko tvirtoje paslapty)*. U* tai Ustavtal. kurie 
Ūktai reikalaut* daktariatko* pafelbo*, tegul 
kraipiaai pa* savo tauto* dūktas* su kuriuos 
saro priflato)* kalboj* gali susuaksti Ir gauti 
vtsarod*

Lietuviai, norintieji* gauti pagalba per gra
natas. lai kitu miestu, tegul pilaalaprauso savo 
lig* o tada gaas pagalba. J

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
ChicaKGje!

— Atkreipiame lietuvio atydj ant vie
natine* lietuviszkos aptiekoa Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydykla* 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose sptiekose. Czia galima lieluvisz- 
kai ųusikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkf rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikslr.u ja.

Teipgi ežioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszku knygų, abrozClių, gra
žių su pavincziavonėmis poprerų groma- 
toms irtt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti lietuvi&zkpje kalboje.

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-thSt., Chicago, 111.

Gydo visoka* ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ams pilna iszgydyma.

Pas*karingiausiai gydau visokia* paslėpt** 
ir pavitszlnra Ilga*, kaip antai liga* szirdies. 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimu* 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytiszkas 
silpnybe*, szleivuma, sutinimą, veži, blykszle 
pas moteris, kraujavima ir tt. nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir te 
Prasi alinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nerviszka* ligas gydau 
su pagelb* geriausiu elektrlszku prietaisu.

I.ytiaaku daliu ligas 
iszgydau per kelete dienu, kraujo ui- 

nuodyjltnus. odos Ilgas, temeni bėgimą, žaiz
das gerkle) Ir burnoj, nosy), akyse Ir ausyse, 
netekimą vyriikumo. lyozlu nusilpnėjimą ir te 
Elau kuopasekmlngiausiai ir gvėra n- 

•jto mina isagvdyma. Cbro* 
n ieško* ligos yra man* aaaeia*

• sktsmts. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* lsz*gzsminarinias ligonio ir jo iszgy-

DR. LANDĖS
BzpiteUnls *p**iallsta*

H4 E. 144a ei-, kampe* Lezinąten ava., 
, NE* YORK.

Inai Uk* jis*.
flznaku visokis** kalbos*. Turiu praktika 

Labanon B*U*vue Post Graduat* Univ«r*Uy

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Can&l 78.
Telefonu galima iss kiekvieno* 

aptiekoa.

F.PBradchulis
Attoroey and Coanselor ttLai.

Chunbtf of Commerce BldA- Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washiagton sto.

CHICAGO, ILL..
Telephone Main 3642.

Wienintolis lietuvy* advokate* baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prova* kaip civiliszkas teip ir 
kriminalisska* visuose suduose.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788. f

Sūdrutinimasn&s plauko
gydykla au

eą SERGANTIEM 
yv* ant menesio

Gydom kraujo užnuodyjim* paslaptingas 
liga* nerviszka, lytiszku daliu ir kūno nusilp
nėjimą, visokias vyrisz.kas ligas o ypatingai 
paeinančias nno iszdykumo ir žagimosi save. 
Gyduoles ir profesijonaliszkas daktariszkas 
patarnavimas $3 apt menesio. Ligonius ap
žiūri ir gyduoles sutaiso geriausi daktarai. 
Ta darom idant pegarsintie savo naujausia ir 
pasekmingiausia būda gydymo. Ligonius pri
imam kasdien nuo toiki 5. Nedeliom nuo 
10 iki 12 pietų. Ateikit arba raszykit.

Soifhtri Institute of Electricity iH Medlcine 
214 - 220 So.Clark St- Chicago, III.

Tikrai t!__ le
ninio plauku ant [ 
gi in trumpa laika sulaiko 
Vi m a ir praszalina visokia 
tema, ir stabdo galvos

Roda dykai. Ateikite
J. M. Brundza, <

313 Bedford Avė., c-- 
Box 106 Sto. W. C.

AR SLENKA PLAUKAI 
a teip, tai psunegyk musu naujai iszrss- 
_ ole “Animator , kuri iuczystis galva 

nuo pleiskanų (bluzganu), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszpuolusiu ataugins nau- 
aju* dailius, tankius ir minksztus 

plaukus. Užtikriname jog atnesz 
minėta nauda. Prisiusk gi.00, o 
gausi bonka szitos jau beveik vi-' 
su vartojamos ir visiem žinomos 
gyduoles “Animatob” su pilnu 

ir aiszkiu apraszymu kaip j* vartotie ir ha

dekite visados toky adresa:

TIm Aaiaitor, 924 33rt St. Chicago, III.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtu* neik p*s burtinin

ke ir nemokėk be reikalo pinigu* už pa
melavime, bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi issraati savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
ne* perskaitei Burtininko Knygele žino
si tiek, kiek geriausias burtininką* Ass 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuviszkoj kalboj-dėl metimo lai
mes ui 25c. Adresuok:

K. Into*
Plttsburg, Pa.Box 551,

ant užželdi- 
’ -1, teip- 

slin- 
sis-

pUuku

raižykite.
• 4

8. 2-nd 
n, New

K3 A | Jeigu esate silpni aut kūno v ■ ■ ar lytiszku dailu, teip jog ne
salite dirbtie ar atliktie vyro prideryseziu, jeigu 
turite skaudejima nugaros ar kryžiau* po krati
ne, sunkuma ant krutinę*, svaiginta ir sksudeji- 
ma galvos, drebejima kūno, sąnariu skaudėjimu, 
geltonas plemiss, puvimą ar runas gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite miegoUe, turit rape.- 
czlus, baime, bjauriu* sapnus, kraujo urn.: -' 
ma, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga, 
jeigu iszeina sėkla naktvje ar po nuaiulapinimui, 
tai tuojau* eikit arba raszykit pas

DR. B. M. ROSS,
\ 176 80. Clark Street 
A KERTE MONROE ST.

įkuria yra nuo visu pripaiintas 
luė Chicago* pagarsėjusi specl- 
Jalista ir passkzninga gydytoj.

vyriuku
Jo ofise kuris yra inpgšgtes 

IB suvirta 80 zzsetzz
randasi konaujausl instrumentai ir alektriizlK"' 
maazino* su kuriu pagelba darant egzamUiusAnt 
syk atranda žmogau* liga ir jos pradžia T- lp.' 
prie egzaminavimo naudoja X-ray matzina varto
jama dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
ligonbucziuoae, su kuria galima matytie per.vSs* 
žmogaus kuna. Kiti daktarai nelszgyde jus dėlto 
kad neturi ataakanezio* praktikos ir tam tikru 
instrumentu dėl atradimo ligos. Daktaras B. M. 
ROSS vartoja savo gyduole* iszrasta* laike 30 
metu pasekmingo* praktiko* kurio* tukstan- 
ežiam sugražino sveikata ant Visados ir padaf" 
juos linksmais ir laimingais gtaonemia BODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofin* atidarytas kas
dien nuo 9 iki A Panedelio, Sefedo*. Petnym - 
ir Su bato* vakarais nuo 7 iki 8:3a Nedeliom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

QDR. A. G- FREEDOM, 
MM (LIETUVISaKAS DAKTARAS i 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigio* 
Ouuas: 411 8. Sharp St . BALTIMORE, MD

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8462 8. HalBted St.

$2.00

krasztaU.be
kvietkos.au
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