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Politiszkos žinios. -
—o---

Amerika.
Dideli muitai ant. svetimų 

tavorų, uždėti republikonų, 
palengvina ne tik tvėrymasi 
trustų, bet ir isznaudojimą 
visų kraszto gyventojų, reika- 
laujanczių iszdirbimų. Di
deli muitai rods Įialaiko vie
tines dirbtuves, bet užtai jos, 
neturėdamos konkurencijos, 
ant savo iszdirbimų deda to
kias prekes, kokios tik jiems 
patinka, iszuaudoja begėdisz- 
kai visus kraszto gyventojus. 
Ne per seniai net randas 
bandė įsikiszti į reikalus mėsi
nio trusto. su monopolizavusio 
visą mėsos prekystą ir pakėlu
sio prekes be jokios priežas-1 
ties ant reikalingiausio žmo
nėms valgio produkto, taigi 
ant mėsos. Kol vienog dide
liais muitais monopolistai aj>- 
saugoti nuo svetimos konku
rencijos, nė rando įsikiszimas 
ne apsaugos žmonių uuo isz- 
naudojimo isz pusės susiri- 
szusių į ryszius kapitalistų, 
dėl didelių muitų, Amerikoj 
išsidirba kuo nesveikiausios 
ekonomiszkos saulygos, ka
dangi Amerikos pralobėliai 
dar mažiau paiso ant doros 
prisakymų negu jų europe- 
iszki sandraugai ir mažiau tu
ri gėdos.

Niekur ant svieto nėra,kad 
iszdirbimai vietinių fabrikų 
ir vietiniai produktai saviems 
būti} pardavinėjami bran
giau negu svetimiems; tas y- 
ra tik Amerikoj; kitur tas 
pasitaiko tik ten, kur randas 

-producentams-moka iszvežimo 
premijas už tulus ta vorus, ga
benamus į svetimus krasztus, 
kaip tai buvo pirma Masko
lijoj su spiritu ir su cukrum. 
Amerikoj gi už didesnę gal 
dalį jos iszdirbimų ir pro
duktų vietiniai gyventojai 
'moka brangiau negu Euro
poj. Demokratiszka kongre
so komisija surinko oficia- 
liszkas žinias apie tulus Ame
rikoj iszdirbtus ta vorus, ku
rie namieje yra daug bran
gesni negu svetur, ir tai dar 
reikia pridurti, kad į sveti
mus krasztus siunezia kuo ge 
riausius ta vorus, kadangi ne
geri nerastų pirkėjų;ant par
davimo namieje lieka niekes
ni, kadangi jų reikalaujanti 
turi pirkti tokius, koki nuo 
svetimų atlieka, ir tuos patri- 
jotiszki Amerikos kapitalis
tai paiduoda daug brangiau 
savo sanukėsams negu sveti
miems. Baczka dratinių vi
nių Amerikoj kasztuoja 
$2.25, tas paezias į svetimus 
krasztus parduoda už $1.30; 
drato rytinį namieje parduo
da po $12.00, svetur gi tokį 
jau parduoda už $5.00; szvi- 
no 100 svari} namieje kasz
tuoja $4.00, svetimiems par
duoda už $2.00; tuzinas sziu- 
pėlių saviszkiems kasztuoja 
$7.50, svetimiems $5.80; e- 
szims tepalo svarą saviem- 
siems parduoda po 8c., sveti
miems po 4c. Mėsos kapoji
mo maszinas saviemsiems po 
$2.70, svetimiems po $1.70; 
mėsos kabinimo maszinas sa- 
viemsieme po$2.70,svetimiems 
po $1.70; akstinuotą dratą 
saviemsiems po $3.00, sveti
miems po $2.20: pjovimo žo
lės maszinas saviemsiems po 
$4.25,svetimiems po $2.75. Ra- 
szymo maszinas saviemsiems 
$ 100,svetimiems $55 ;siu varnas 
maszinas saviemsiems po $40, 
svetimiems po $17; baltos 
blėtos 100 svaru saviemsienfs 
po $4.19, svetimiems po 
$3.19. Apart to dar svetimi 
pirkėjai turi kitokius palen
gvinimus. Taigi visos skai
tlinės apie besidauginantį

iszvežimą Amerikos tavorų 
svetur stovi ant nenormalisz- 
ko pamato. R< ds iszvežimas 
Amerikos tavorų pasidaugi
no (szįmet jis vienog daug 
mažesnis negu pernai), bet 
užtai kasztus tokios nenor- 
maliszkos prekystes užmoka 
ne svetimi, bet Amerikos u- 
kėsai, kadangi, jeigu fabri
kantai pardavinėtų sveti
miems už tas paezias prekes 
kaip namieje, nieks Ameri
kos tavorų ne pirktų. Jeigu 
tik kiti krasztai pakelti} mui
tus ant Amerikos tavorų teip 
kaip Amerika pakėlė ant sve
timų, amerikoniszkų fabrikų 
iszdirbimų nieks ne pirktų; 
dar dideshį mokestį uždėti 
ant fabrikų iszdirbimų na
mieje gal butų jau ne gali
mu. Rodosi, kad Europoj 
ir rengiasi tų padaryti. Mas- 
kolija antai užpraszė visus 
Europos krasztus ant susiva
žiavimo, ant kurio butų ap
kalbėti keliai, kaip apsisau
goti nuo trustų. Maskolisz- 
kas iždo ministeris pasakė, 
kad jeigu susivažiavimas ne- 
iszduotų laukiamų vaisių, 
Maskolija,per pakėlimų mui
tų ant krasztų proteguojan- 
czių trustus, bandys nuo jų 
vodingumo atsiginti. Ant 
susivažiavimo Amerikos mas- 
koliszkas iždo ministeris ne 
užkvietė; matyt todėl, kad 
Maskolija stengiasi isz Euro
pos vieszpatysczių sutverti 
vienų ryszį pasiprieszinimui 
trustų apvaldytai Amerikai. 
Ar tas Maskolijai pasiseks, 
pirm laiko sunku. įspėti.

Tarybos terp Filipinų salų 
gubernatoriaus Tafto ir po
piežiaus valdžių sziuom kar
tu ne pasisekė. Popiežius 
ne sutiko ant iszvijimo zoko- 
koninkų nuo Filipinų salų, 
o be popiežiaus pritarimo A- 
rikos randas neiszdrys nieko 
daryti, kadangi tųsyk Ame
rikoj katalikai pakeltų tokį 
riksmų, koks ir valdantiems 
krasztų politikieriams ne bu
tų malonus. Taft todėl ke
liauja isz Rymo atgal ant 
Filipinų salų. Tolesnės ta
rybos bus vedamos ant Fili
pinų salų, kur popiežius ke
tina atsiųsti specialiszkų savo 
delegatų; Taftvisai nereika
lingai važinėjo pats į Ry
mų. *■

• Pereitų sAnvaitę ant Filipi
nų salų penki amerikoniški 
konstabeliai pateko į filipi- 
nieczių rankas. Isz raporto 
amerikoniszkų kariszkų pa- 
jiegų virszininko matyt, kad 
maisztai ant salos Mindanao 
eina mažyn. Svarbiausias 
amerikonų prieszas, sultanas 
Bocalod, atsiuntė amerikonisz- 
kam jenerolui, po kurio vir- 
szininkyste yra kariszkos pa- 
jiegos ant tos salos, laiszkų, 
kuriame sako, kad nori drau- 
giszkai gyventi su ameriko
nais. Užtai ant salos Samar 
vėl pasirodė didesni pasikėlė- 
lių pulkai.

Atsižimėjęs savo žvėriszkais 
padavadyjimais ant Filipinų 
salų jenerolas Smith, nors jį 
Manilles kariszkas sūdąs 
už žveriszkus padavadyjimus 
paliuosavo nuo bausmės, ant 
prisakymo prezidento Roose- 
velto likosi praszalintas isz 
kariumenės. Ne didelė tai 
bausmė už užkankintus be 
jokio reikalo filipinieczius. 
Nuo Filipinų pasitraukė ir 
jenerolas Chaffee, vyriausias 
virezininkas amerikoniszkų 
kariszkų pajiegų.

vieszpatystės, kurioms prigu
li atlyginimas nuo Chinų už 
suvaldymų bokserų maisztų, 
sutinka prigulinezių ratų pri
imti sidabru, pagal jo vertę, 
kokia buvo tųsyk, kada suta
rimas Chinų rando galutinai 
likosi priimtas. Dabar sida
bro vertė dar labiau nupuo
lė, todėl gaunanezioms atly
ginimų vieszpatystėms reikia 
iszsižadėti dalies prignlinczio 
atlyginimo. Daro tų jos vie
nog ne isz meilės Chinų, bet 
isz apairokavimo. Ant iszmo- 
kėjimo atlyginimo reiktų 
uždėti ant chinieczių dides
nius mokesezius, kurie juos 
tik suerzintų, pakeltų terp 
jų jau truputį užmigusį ne- 
kentimų svetimtauezių ir su- 
drutintų rando prieazinin- 
kus, o tų,ypacz circorienė,tu
ri ne mažai.

Ne perseniai Chinų randas 
pagarsino, buk jam pasisekė 
su visu iazvaikyti ir suvaldy
ti pasikėlėlius vidurinės^ 
Chinų provincijose. Gal 
jam ir pasisekė sumuszti ko
kių pasikėlėlių dalį, bet jų 
Chinuose yra teip daug ir 
tai visokių veislių, kad su- 
muszimas vienos dalies nieko 
ne sveria, prieszingai, papras
tai iszeina ant ciecorienės ne 
naudos. Kaip tik ciecorie
nės valdžios pasigiria, kad 
joms pasisekė suvaldyti pasi- 
kelelius, tuojaus atsiranda 
kiti, dar pavojingesni už su
valdytus. Ciecorienės sostas 
vos laikosi, o kad tik ant jos 
dar rymo iszmokėjimhs karės 
kasztų, tai svetimi krasztai 
ne nori dideliais savo reika
lavimais sunkyti jos padėji
mų. Jeigu pasikėlėliai paim
ti} virszų, jie galėtų nepa
norėti pildyti ciecorienės pa
darytų sutarimų, ant priver
timo vėl, visiems susidėjus, 
reiktų vesti karę Chinuose, o 
tas ne tik daug pinįgų kasz- 
tuoja, bet ir pavojingas. Ka
riaujanti priesz Chiuus viso
kių krasztų, terp savęs neužsi- 
kenezianti, kareiviai galėtų 
susimuszti, o tas galėtų pa
gimdyti karę ir terp paežių 
Chinų auvaldytojų.

Atsirado vėl ir tai su gana 
dideliu skaitliumi pasekėjų, 
garsus bokserų vadovas kunį- 
gaiksztis Thuan, kurio pako
rimo reikalavimo savo laike 
svetimos vieszpatystės; ir tas 
stoja priesz ciecorienės val
džių. Szalininkai Thuano ne 
tik atsisako klausyti ciecorie
nės valdžių, bet nori jų visai 
nuo sosto praszalinti drauge 
su rujoms sųrbianczių ir isz- 
naudojanezių visų krasztų ti- 
rėdninkų; ciecoriumi 
apgarsinti Thuanų, 
ne mandžuras bet 
Skaitlius Thuano 
nuolatai didinasi,
labiausiai nekeneziantis 
ropieczių chinietis.
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Azija..
Visos Europos vieszpatys- 

tės, neiszsldriant Anglijos, 
sutiko isztraukti kareivius isz 
miesto Tien Tsin. Teiposgi

yra 
eu-

Anglija.
Anglijos karalių pergabe

no ant laivo: kadangi ant jū
rių oras sveikesnis, tai ja
me sergantis Anglijos valdo
nas greieziau gali pasveikti 
negu ant sausžemio. Ant 
praszymo Anglijos rando net 
svetimų krasztų laivai, pati- 
gę serganezio karaliaus laivą, 
plaukia kuo tykiausiai. Ant 
jūrių karalių atlankė tik Bel
gijos valdonas, karalius Leo
poldas.

Rodosi vienog, kad sziuom 
kartu sergantis Anglijos val
donas isztikro taisosi, tik ne
žinia, ar ilgai sveikata laiky
sis. Laikas > apvainikavimo 
paskirtas ant 9 d. piutės mė
nesio; ant to laiko likosi už
kviesti svetimų krasztų ran
dai, kuriems antru kartu at-

Beis siųsti delegatus. Ar iez- 
tikro vienog tų dienų galės 
atsibūti apvainikavimas, da
bar nieke ne gali įspėti; jei
gu tik karalius galės pasto
vėti ant kojų, apvainikavi
mas atsibus; reiktų atidėti 
tųsyk. jeigu jis ant kojų pa
stovėti ne galėtų. Žinoma, 
kaipo malonę serganeziam 
karaliui, gali ceremonijas 
aziek tiek sutrumpinti, 
ne reiktų ilgai stovėti.

Turbut Afrikoj neina 
kas teip szvelniai, kaip
eina angliszkas randas, ka
dangi angliszki cenzoriai vis 
peržiūri ir cenzūruoja tele
gramos siuneziamus laikrasz- 
cziams. Jeigu pasidavimas 
būrų eitų szvelniai, tai 
kam reiktų telegramų cenzū
ros? Turbut todėl Afrikoj 
liasitaiko ir toki atsitikimai, 
kokius randas laiko už rei
kalingų slėpti nuo Anglijos 
gyventojų.

Buvęs Oran i jos republikos 
prezidentas Steijn iszkeliavo 
su savo szeimyna į Europą. 
Jis serga ir ant jo pasitaisy
mo nėra vilties. Pati jo ne 
turėjo nė kam nors tinkamų 
drabužių. Angliszkos mote
rys mieste Cape Town pada
rė kolektų ir surinko 5000 
svarų sterlingų ant naudos 
Steijno. Jis iszkeliavo į Ho 
landi jų. Būrų vadovai: De 
Wett, Botha ir Delarey isz
keliavo teiposgi į Europą, o 
paskui ketina atsilankyti ir į 
Ameriką.

Terp būrų, kariavusių iki 
karės galui ir tų, kurie pasi
davė anglį jonams be iszteisi- 
nanezių priežasezių ir laike 
karės tarnavo anglijonams,y- 
ra didelis nesikentimas: tuos 
angį i jonų tarnus kariavę bū
rai laiko už iszgamas, parsi
davėlius; nuomonė tokia yra 
visai teisinga, kadangi geras 
tautietis laike karės ne tar
nauja savo tautos prie 
asams.

Per visų karę musziuose bū
rai nužudė 7500 žmonių;drau- 
ge su pasimirusiais nelais
vėj — nuotrotos būrų ne pe
reina 10 žmonių, taigi jos du 
kartu mažesnės už jiuotrotas 
anglijonų. .Užtai materija 
liszkai būrai labai daug nu
žudė: visos jų farmos iszde- 
gintos, gyvulių bandos isz- 
skerstos. Ant atstatymo isz- 
naikintų farmų toli neužteks 
to, kų duoda angliszkas ran
das. Būrai, buvę anglijonų 
nelaisvėj visokiose jos valdy
bose, jeigu prisiekia ' būti 
Anglijos pavaldiniais ir turi 
pakaktinai ant kelionės na
mon pinįgų,isz nelaisvės vie
tos likosi paliuosuoti; tie gali 
keliauti, kada nori ir kokiais 
tik nori laivais. Neturinti 
pinįgų, keliauja angliszko 
rando kasztais; tie turi lauk
ti, kol angliszko rando lai
vai galės juos paimti. Ant 
salos Szv. Helenos prisiekė 
kaipo Anglijos pavaldinys ir 
pagarsėjęs pradžioj karės bū
rų vadovas Cronje.

Caracas, kuria vienas tik pa
siliko prie Caatro. Jeigu re- 
voliucijonieriai paima miestu, 
pasibaigs ir prezidentavimaa 
Caatro.

Revoliucijonieriai vėl atgi
jo ir republikoj Columbijoj; 
pereitą sa n vai tę buvo amarkua 
musziai ant jūrių ir ant že
mės aplinkinėse Panamos; 
kuom jie pasibaigė, nežinia.

Republikoj Hayti tvarkos 
visgi nėra; iszviję seną pre
zidentų revoliucijonieriai pa
sidalino į dvi partijas,kurios 
dabar terp savęs veda karę. 
Katra pusė paims viražų, 
žinia.

Isz Lietuvos.

ne-

Pietine Amerika.
Prezidentas republikos Ve- 

nezuelės, jenerolas Castro, 
kuris buvo iszvažiavęs isz sa
vo soste pilės prie dar prie jo 
pasilikusių kareivių, sugrįžo 
atgal į miestų Caracas. JPa- 
daryti tų galėjo tik jūrėmis, 
kadangi net kraszto sostapi- 
lės aplinkinėse yra revoliuci
jonieriai. Visi tikėjo, kad 
Castro bandys aplinkinėse 
Barcelionos stoti į muszį su 
savo prieszais; Jeigu to ne 
padarė, tai matyt ir ant savo 
kareivių ne gali per daug už- 
sitikėti. Dabar revuliucijo- 
nieriaį artinasi prie miesto

Isz Vilniaus. .
Lenkiszkas laikrai-ztis “Kurjer 

Pol-ki” pranesza, jog Vilniaus 
darbiniukti užmokėjo Drui Mi- 
chailovui, ant kurio nurodymo 
suaresztuoti V>lniija daibiuinkai 
buvo plakti su ryksztėms polici 
jos dalyse. Dras Michailov 
sprendė, po kiek katras isz su- 
ar sztuotų gali ’szLikyli kirezių. 
Uitii darbininkai užsimanė atmo 
kėti Michailovui. Jie jį nusivi
liojo neva pas ligonį į neapgy
ventus namus ant priemieszczio 
ir ten,įkrėtę 50 rykszcz ų, apriszę 
sužeidimus, ant ko buvo pakvies
tai daktans, iszmetė aut ulyczios. 
Rado jį porę valandų vėliau ir 
nugabenc į jo namus. Kiek tei
sybės yra tune lenk szko laikrasz- 
ezio praneszime, 
Kartais pamokyti 
kius ne butų j tema 
naudos.

Sziuose metuose 
vo iez viso 14 pradinių knkszczio 
ni-<zkų mokyklų (privaliszkos ne 
paskaitytos). Mokyklas lankė 
isz viso 1335 mokint n>ai (ant 
2tl0000 miesto gyventojų tai la
bai mažai), kuriame tai skaitliuje 
buvo: vyriszki s lyties 748, mo- 
teriazkos 587. Pagal tikėjimę 
vyriszkos lyties mokintiniai szi 
teip skaitėsi: katalikų buvo 252, 
stieziatikių 209, liuteronų 2, sen
tikių maskolių 9, mahometonų 
2; merga ežių gr buvo: katalikių 
375, staeziatikių 176, sentikių 10, 
karaimių 5, žydelkaiczių 3.

Ant geležinkelio,stacijos Vil
niuje, salėj III kliasos. rado gele
žinkeliu keliaujancz os motinos 
užmirsztę vienos sanvaitės vaikę. 
Radinį nugabena į pamestų, vai
kų namus.

1 d. liep< s Vilniuje pas mirė 
buvęs miesto rodos sąnarys, Mo 
tiejus Jamontas; Jis Lzbuvo 
miesto rodos sąnariu 9 metus. Kū
nas tapo palai lotas ant Rosso ka
pinių. •

Prekėjai valgio produktų Vil
niuje moka juos teipjau darkyti 
visokiais pigias pridėjimais kaip 
ir Amerikos biznieriai, norinti isz 
žmonių sveikatos turtus krauti. 
Ypacz grietinę (smetonę) sunku 
nesudarkyię kur nors rasti;ypacz 
žydai perkupeziai nesidrovi pilti 
į grietinę net kalkes; o žmonės tę 
valgo. Tokių besjnžiniizkų pro- 
kėjų suaresztavo jau kelis, bet 
vietoj suare-ztuotų, kiti tę patį 
nedorę biznį varo.

Užstojus karszcziams, atsirado 
ant ul)czh) diugybė pasiutusių 
szunų. Nėra beveik tos dienos,kad 
kur ne sukandžiotų žmogaus; 
ypicz vaikų daug sukandžioja.

D <r berželio mėnesyj prapuolė 
Vilniuje 14 metų sūnūs namų sa 
vininko Petraszkevicziaus. Nor*

* praneszta tipo į visus kraites, 
1 nė jokio vienog prapuolusio
• kino pėdsakio ne rado.

sunku įspėti.
ma-kol palai-
patiems be

Vilniuje bu-

apa:rgo 4, Buivyduose 7; Lydoaj 
pav., kaime Gerviazkiuoae apsir
go 18, numirė 1. Pilvinėms 
sziltinėms, Vilniaus pav., kaime 
Benenuose apsirgo 11, M*ednikuo- 
se 6, palivarke Devaliuose 4, SI a- 
būdoj 3, Kovaiiuose 1; Aszmėnų 
pav., ini<8*e A sz mėnuo s e apsirgo 
1; Dianos pav., kaime Prozoro- 
kuose 3, palivarae Lemoj 5.

Padavadyjitnu Vilniaus guber 
natoriaus, jotnarkai buvę D.suoj 
nedėldi^niuose. uuo szių metų li
kosi perkelti ir jie galės atsibūti 
tik sziokioms dienom*.*

Vilniaus gir ų apsaugojimo ko
mitetas uždraudė kiis.i melžiąs: 
giriose Koiiitvkn, Lydos pavie 
tyj.prigulinczioseKulakauskienei, 
ne valia kirsti medžių per 10 me
lų, jeigu savininkė ne priitatys 
pl ano auginimo medžių ant pir
ma iszkirstų plotų.

17 d. berželio, kaime Z įdvor- 
cianuo>e, Bielico valszcziuje, Ly
dos pav., siautė didelis gasra*, 
kuris is'Uiikino 10 gyvenamų Ha 
mų ir 14 negyvenamų triobų. Su
degė teiposgi visi krutanti turtai 
11 ūkininkų. Blėdį ugnie* pada
ryt ę skaito ant 10000 rubl. Tiio- 
bos apsaugotos buvo ant deszim 
tos dalies jų vertės, o krutanti 
turtai niekur apsaugoti ne buvo, 
todėl už juos padegėliai isz nie
kur nė jokio atlyginimo negaus.

27 d. berželio, kaime Misilevi- 
cziuose, Subatinkų valszčziuje, 
Aszmėnų pav., sudegė kluonas 
Juozo Kuleszos. Jo sūnūs Ado
mas bandė kę ten isznesztt: įbėgo 
i degantį kiuonę, bet ūzjoue isz- 
ėjo; tik ant rytojaus degėsiuose 
rado jo suanglėjusį kunę/ Paliko 
|is paczię su 6 mažų vaikuczių.

pažadėtų P'^lgų Vankoviczui. 
Darbai todėl prie grindimo uly- 
czių priemiesczio Auksini Kalne 
lis pasiliovė.

Kalvynų tikėjimo virszi- 
ninkai.

Vilniaus Evangeliszkas - Re- 
formatiszkss (kalvyniszkas) Sino
das atliko rinkimus naujų bažny- 
czios virszminkų. Ant genera- 
liszko superititende įto, taigi ant 
virszininko vi*ų kalvyoiszko tikė
jimo hažnyczių Maskolijoj likosi 
iszriuktas kalvyniszkas pastorius 
Biržiuose, Kauno gubernijoj, Vi
lius Miszkaus'tas; superinten
dentu Lietuvon kalvyniszkų baž- 
nyczių i-zriitco pastorių Kasta uti
nę Tumoję. '

Isz Vitebsko.
Szitos gubernijos dvarponiai 

atsiszaukė į vietinę P agerin>mo 
Arklių Veislių Drtę su užmanymu 
laitce že ndarbystės parodos,kokia 
atsibus Vitebske ateiu incziuose 
meiucse, parengti arklių lenkty. 
ne<, kiip tai antai kas metę bū
va Vilniuje. Pagerinimo Arklių 
Veislių Dr tė sutiko parengti 
lenktynes ir ant jų tūli sąnariai 
sutiko atsiųsti savo ark ius, jeigu 
Žemdsrhių Dr-tė pasirupįs apie 
parengimę vietos lenktynėms -ir 
jeigu isz savo pusės paskirs dova
nas. Ant tokių isdygų vargiau 
bo žemdarbiii sutiks, kadangi tę- 
syk patiems žemdarbnms atsėitų 
uždengti visis kasztus lenktynių

sz Radoszkovicų, Vilniaus

'A’sibuvo czia paprastas meti
nis Szventos Traicės jomarkas. 
Kitais metais atvesdavo ant par-< 
dsvimo daug arklių ir galvijų; 
atkakdavo prekėjai ne tik isz ap
linkinių, bet ir isz toliau. Szįmet 
ir galvijų buvo mažai ir tie pats 
ne kam verti, ypacz raguoti (gal
vijai buvo iszbadėję. Prekėjų ne 
buvo, todėl atvestų galvijų (ne 
buvp kam pirkti; reikėjo juos at
gal namon vesti. Oras buvo ne
tikęs, per visę dienę lijo. Ant nu- 
puoįimojomaikų Radoezkovicuose 
atsiliepia ir naujai parengti nauji 
omarkai parubežiniuose'miestuo- 

se ir miesteliuose Mtns'co] guber
nijoj. f

Isz Varėnos, Vilniau? 
gub.

1 d. liepos szitose aplinkinėse 
siautė smarki audri, laike kurios 
perkūnas trenkė į arklininkus |26 
uytilerijos brigados ir arklininkus 
uždegė. Kadangi ant virszaus 
buvo sukrautas szienss ir jis liko
si perkūno uždegtas, tai ugnis, 
kaip bežiūrint, isz visų'pūsių a|>ė- 
mė arklininkus. Isz buvusių ar
kliokuose 78 arklių, 42 sude
gė, kitus gi spėjo iszvesti. Apart 
arklių, sudegė: 500 pūdų szieno, 
700 pūdų avižų, du vežimai it 
visos plėazkės. Blėdį gaisro pi- 
darytę skaito s aut 10000 ru
blių. •

Isz Kauno.
Kauno gubernijoj isz pavasa

rio laukuose viskas iszrodė gra
žiai, ūkininkai laukė gražaus pel
no isz sivo darbo. D »b ir vienog 
szaltas oras ir nesiliaujanti lytus 
užkenkė laukams; dėl lytaus pa
prastame laike ne galima buvo 
pradėti szienauti.

Kitoj Nemuno pusėj, Suvalkų 
gubernijoj, užderėjimas geresnis 
uegu vidutinis; pievos sužėlė ge
rai,tik dėl nesiliaujanezių lytų ne
galima szienavimo pradėti.

M tskoliszka vidaus min'steri- 
ja iszsiuntinėjo gubernatoriams, 
ant pagarsinimo žmonėms, nauję 
padavadyjimę apie linų ir kana
pių prekystę. Pagal nauję pada
vadyjimę: punduose gali būt va- 
laknų ne daugiau kaip pūdas, va
lakuos turi būt vienodos,surisztos 
raiszciu isz tokių jau valaknų tik 
per vidurį. Vilgyti valaknų ant 
padinitno svarumo ne val:a. Už 
sulaužymę szilo padavadyjimo 
paskirtos blusmės: kalėjimo iki 
pusės metų ir pinįgais iki 100 
rublių.

vai-

Isz Vilniaus gnb.
Per ssnvrtitę nuo 14—21 

berželio Vilniaus gubem joj buvo 
apsirgimų visokioms limpan- 
czioms ligoms:- Vilniuje apsirgo 
žmonių: pilvinėms szHtinėms 2, 
rauplėms 2, tymais 7, sibiriszku 
maru 1. Paviecziuose apsirgimų 
buvo: szlakuotoms szdtinėms, 
Vilnims*pav., kaime Gavėnuose

d.

Isz Lletuviszko Minsko.
Isz Maskoliszkos Lietuvos mies 

lų didžiausi yra: Minsk, turintis 
100000 gyventojų ir Vilnius tu
rintis apie 20000J. Minsk iszti- 
kro auga net gn-ieziau už Vilnių. 
Pasididinus Minskui, priviso ežia 
daug plėszkų; mat ir tame 
Mrnsk ne nori užpakalyj,Vilniaus 
pasilikti. Net vieezame miesto 
solo lankiai vidur)] dienos pasi
taiko užpuolimai ant besivaiksz- 
eziojanezių.

Porę metų atgal p. Vankovicz 
paskyrė isz savo kiszeniaus 5000 
rubl. ant iazgrindimo priemies- 
czio Auksinio Kalnelio; pinįgus 
tuos jis sutiko nukauti,je gu mies
tas isz savo pusės duos ant to 
mierio 10000 rubl. Miestas ant 
tų i<zlygų sutiko. Vankovicz 
todėl už savo paaukautus pinįgus 
pr idėjo grį-ti minėto priemies- 
czio gatves, bet kada iszbaigė 
tuos pinįgus, miestas nė pats ne 
užsiima grindimu, ne diiūda nė
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Metas X

nių lytų ir szalto oro ne daug ta
rės medaus.

Dėl lytų,ypacz pajūriuose olivi
no upės .vandens užliejo visus pau
pius. Dėl tvanų ne galima da
bar szientuti.

Už laukų produktus pereit* 
sanvaitę mokėjo Tilžėj: už 100 
kyliogramų kvieczių 18, 05 Mk.^ 
rugių 14 00 — 15.50 Mk.; 
miežių i 3 30 — 14-00 Mk.; avi
žų 14.10^ 15.75 Mk.; žirnių 
18. 50 Mk.; ropuezių 3.90 Mk.; 
szieno 5. 40; sziaudų 4.80 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelj 
kvieczių 7.35 — 7.60 Mk., rugių 
5.65 Mk.. miežių 4.95 — 5.20 
Mk., avižų 14 75 — 5.00 Mk. Ui 
100 svarų sziaudų 1.6) — 1.80 
M k., azieno 2.5 J — 3,00 M k. Ui 
svarę sviesto 0 9i| —■ 1.00 Mk.; 
kapę kiąuszitiių 2 50 M k.

Isz Odesos, pietinei Mas
kolijoj.

Szvento Petį o dienoj ežianykss- 
cziai lietuviai sulaukė pir
mutinio lietuv:szko pamokslo. 
Kaip Odesa stovi, dar ežia 
ne buvo lietuviszko pamoks
lo. Daleidimę jau seniai gavome, 
bet daleido tik lietuviszkus pa
mokslus kraszle miesto, koply- 
czioj; tuom vienog lietuviai nepa- 
siganėdina, bet stengiasi iszderėti 
nors retkarzcziais savo kalboj pa
mokslus bažnyczioj miesto vidu
rį j-

Kunįgę turime gėrę lietuvį ir 
gėrę žmogų. Siti t s, vietoj 
skriausti irlupt’ savo brolius,juos 
szelpia, mokina, apdalina geroms 
rodom s. Užtai nuo sugedėjusių 
jam reikia kartais dar nukęs
ti.

Norime ežia sutverti ir pagal
binę draugystę ant paveikslo ė- 
sanezios Peterburge, bet tas, tur
būt, dar ne greitu įsikūnys.

Odesoj dabar kaip karės laike. 
Szventomis dienomis kareiviai, 
policija ir namų sargai stovi ant 
gatvių. Valdžios mat bijosi, kad 
neužailtų vėl darbininkų maiša
lai.

Lietuvis.

Nauji iszradimai
Londono laikrasztis “En- 

gineer” apraszo, kokiu budu vi
siems žinomas jūrių pintis,kokias 
graibo isz jūrių, galima padaryti 
namieje isz jų sudėtinių chemisaka 
budu.

Isz Prūsų Lfetuvos-
Karaluzkose gentaro dirbtuvė

se Palmnikuose ir Kraxtepeliuo- 
se dirba 600 darbininkų. Prie 
sortavimo iszgriebtų isz jūrių 
gentaro szmotų, kę atlieka Kara* 
liaueziuje, dirba 120 žmogių; na
mieje užsiima gentaro tekinimu 
300 darbininkų. Taigi gentaras 
Prisų Lietuvoj duoda darbę 
1020 žmonių.

Darkiemiuo<e terp 
ežia smarkiai tymai; 
nykszczių mokyklų 
serga 140.

Insrutyj atsibus ekanomiszka 
ir valgio produktų parod i Prūsų 
Lietuvos.

Tilžės sūdąs nusprendė paeinan
tį isz maekoliszkosios Lietuvos 
darbininkę Bartiszių ant dviejų 
mėnesių kalėjimo užtai, kad jis 
ant turgaus Kaukėnuose kaliojo 
maskoliszkę carę ir 
ciecorių.

Balandžio mėnesis 
gūžio Prūsų L;etuvoj 
szilta, bet kitoj pusėj gegu- 
ž o ir berželio mėnesyj buvo szal 
tas oras, tankiai lijo ir buvo 
smarkus vėjai. Ypacz vėjai ne
mažai blėdies pridirbo laukams: 
jie iszguldė rugius ir kvieczius. 
Rugiai ir kviecziai ant sziaudų 
iszrodo dideli, bet kad laike žy
dėjimo oras buvo niekai, tai jie 
ne naezus. Bulvės iszrodo iki 

, sziol gražios; kad tik nuo lytų ne 
i pradėtų puti. w B ežių augintojai 

nusiminę, kadangi dėl nuolati-

vaikų siau- 
iss czia- 

mokintinių

Vokietijos

ir pusė ge- 
buvo gana

Berlyno elektrotechnikas 
Eisenmann padirbo ypatiszk? pia- 
nę, ant kurio, pagal norę, galima 
griežti teip kaip ir ant papras o 
piano, kaip ant vargonų ir kaip 
ant skripkų ir kitų muzikalisakų 
instrumentų. Atliktos bandavo- 
nės iszpuolė su Visu pasekmingai.

Profesorius Goldtchmiedt 
iszrado nauję budę dirbimo 
mantų su pagelba termito, 
pas sekė padirbti deimantukua
tunuczius po 0,05 milimetro d a- 
metro; taigi gana smulkius, bet 
v;sgi padirbo jau didesnius tru
pinėlius negu prancūzas Mois- 
so n.

Iszradėjas telegrafo be 
vielų, italijonas Marconi, kuria 
Maskolijoj, Kronstadte, parengė 
savo telegrafo sticiję, apreisaaė, 
kad g<vo per orę telegramą ias 
o parengtos pirma stacijos Cron- 
wall, Uigtnuo 1400 anghszkų 
mylių; telegramas ėjo ne jūrėms, 
bet per sauslemį.

Savo laike Berlyno profe
sorius Dras K och apreiszkė, jog 
karvių džiovos b ikterijos ne galt 
džiova užkrėsti žmonių. Visų 
krasztų daktarai paskui užsima
nė persitikrinti apie teisinguos* 
Kocho nuomonės ir dėl to darė 
bandavones, isz kurių iszpuolė, 
kad Dro Kocho nuomonė yra 
kl sidi, taigi kad karvių džiovos 
bakterijos gali džiova užkrėsti ir 
žmonis.
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Ledai.
New York. 16 d. liejies szito- 

te aplinkinėse siautė audra, laike 
kurios puolė gana dideli ledai,ku
rie ypacz Brooklyne daug langų 
iszdaužė. Vėjas iszvartė daugy
bę medžių, o perkūnas pagimdė 
daug ga;srų. Audra ir ledai puolė 
teiposgi šiluminėj dalyj New 
Jersey. Arlingtone perzunas 
uždegė metodntų bažnyczią, kuri 
sudegė. Smarkiausiai audra 
siautė Musconet klonyj, kur ledat 
nudaužė v sus vaisius soduose.

Turtingiausia ant svieto kompa
nija.

Prezidentas plieninio trusto, 
Schwab, kaipo liudininkas sude, 
sek a r ežiai apskaitė turtus “Uni
ted States Steel Crporation: 
Trustas turi 400 plieno tarpiny- 
czių vertės 300 milijonų doliarių; 
75 augsztus peczius vertės 48 mi
lijonų doliar ų;rudos tarpinyczu s 
vertos 700 milijonų doliarių; an 
glių ir kokso pecziai vertės 100 
milijonų doliarių; naturalrizko 
guzo szalliuiai verti 20 milijonų

nįgų 66 milijonai do'isnų; mede
gų krautuvėse už 80 milijonų do- 
harių. Ta:gi turtai trusto siekia 
milžinhzką sumą 1400 milijonų yi8O 7”-įg' Įte<ai' 
doliarių, aiba daugiau negu An
gliju kasztavo karė su būrais. 
Metinis pelnas trusto riekia 140 
milijonų doliarių. Jeigu vienc 
trusto rankose yia toki neiszpa- 
sakyti tuitai, tai suprantama,kad 
jų daugeliui žmonių turi trukti. 
Juo didesni kapitalai renkasi ran
kose atskirų kompanijų, juo di 
dėsnį vargą turi ke ti ne prigu
linti prie tokių milžinuzkai pra- 
lobulių kompanijų žmonės. Kad žiau negu užpereituese metuose. 
sanlyg« s ėsanezios Amerikoj vo-, Svetimų tavorų parri?«beno už 
dingos,nenormaliszkos, tą irspan- $ 902911308,arba už $ 79730143 
gas gali suprasti. Apie teisinges- daugiau negu užpereituose 
nes ssnlygas priderėtų p; si uj luti 
valdžioms bet jos ne tautai tar 
nauja tik pralobusieris kapitalis
tams. >

Ateiviai atkakę hi Amerika.
VVashington, D. C. Per visus 

dolianų; bankuose yra gatavų pi- Į metu% nuo 30 d 1901
m. iki 1 d. liepos 1902 m. (teip 
Amerikos randas ?avo atskaitose 
skaito metus) atkako į Ameriką 
--------- .---------- --------- , taigi 
daugiau negu kada nors pirma, 
iszėtnus vien 1882 m. kada 
atkako 788992 ateiviai.

ežia

kalvą,ant kurios jie buvo, isz v sų bės, kad jie terp savęs kovoja, 
pusių teip, kad tris dienas iszeiti vieloj visiems susiorganizuoti ant 
ne galėjo; per visą tą laiką iazbu- I 
vo jie be valgio.

■ Lincoln, Nebr. Szitose ap
linkinėse 18 cl. liepos a'autė aud
ra su debesų praplyszimaia, nuo 
ko užgimė tvanai. Visos kelnores 
vandens apsemt- s, o žemesnėse 
miesto dalyse ir gyvenimai ant 
apatinių lubų.

Amerikos prekysta.
Wa8H1NGTOm, D. C. Per visus 

pereitus metus (nuo 30 d. berže 
lio pereitų metų iki 1 d. liepos 
szių metų) Amerika iszgabeno 
svetur savo tavorų už $ 13830 
33407, arba ui $105731584 ma-

\ etros.
St. Paul, Min. 16 d. 1 epos 

sziaurrytinėj dalyj sziaurinės Da- 
kot< s siautė baisios vėtros, kurios 
isznaikino su visu tris mies'efius. 
Kadangi telegrafų dratai tapo 
teijx»gi vėtros nutraukyti, tai ži
nių apie pražuvusius laike vėtros 
žmonis dar nėra; tiek žinia, kad 
pražuvo ir ne mažas žmonių skai
tlius. Uznaikyti miesteliai yra: 
Vorup, Thompson ir Eldorado.

Vėtros siautė ir aplinkinėse 
Dayton, i-ztete Wa^hington. Czia 
vėtra sugriovė dideles javų krau 
tuves Jumbs.

Balti mokė, Mi>. Pereitos ne
kėlios dieną szitise aplinkinėse 
siautė baii-i vėtra, kuri daug b ė- 
dies ir nelaimių pridirbo; pražu
vo laike tos vėtros 11 žmonių.

me
tuose.

Pasamdė fotografe .
Boston, Mas. Miestas pasam

dė fotografą, kurio priderystė 
Iszvirkszczia dora. važinėti p<> miestą ir nuiminėti

HaMilton, Oh. Sugrižo ežia fotografijas miesto ulyczių darbi- 
Kubos prezidento paliuosuotas ninku, jeigu pamatys, kad katras 
amerikonas, buvęs ant Kubo lai
ke a merikonų va dymo tos salos 
paczto virsi ninku Rithbone. 
Jis, už prigavystės ant Kubos 
paczto nenaudos buvj sūdo
spręsta? ant sugražįnimo jo it-z- 
mėtytų paczto pinįgų 250000 
dol. ir ant kalėjimo, bet nuo to 
paliuosavo jį Kubos prezidentas. 
Dabar Hamiltono gyventojai, su
grįžusiam isz Kubos kalėjimo 
Rathbcnui parengė ovacijas ka,p 
kokiam žmonijos geradėjui. 
Keistą mat turi supratimą tūli a- 
menkonai apie dorą. Kas gar
bina niekszus, tas pats ne gal būt 
geru.

isz jų ne dirba. Priderėtų tą da
ryti ir miesto biuruose, kur yra 
dusyk daugiau urėdninkų negu 
reikia.

nu-
Muszis negru ir baltveidžių.
Collmbia, S. C. Netoli nuo 

ežia, miestely’]’ Orangeburg, užgi
mė kruvinas muszis terp negrų 
ir baltveidžių. Peiliai, revolve
riai, net karabinai buvo darbe. 
Viena ypata, visai nedalyvavu?i 
musztynėse, likosi užmuszta; su
žeistų isz abiejų pusių yra daug.

Perkūnas uždege kerosino sėmi
mo Įtaisas.

Jenning, La. Laike smar
kios audrcs,15 d. liepos, trenkė 
perkūnas į didelį kerosino rezer- 
voarą Jenning Oil Co. ir kerosiną 
uždegė. Espliozijcs rezervuaras 
likosi iszardytas ir degantis skys
timas iszsiliejo į visus krasztus. 
Darbininkai bandė pylimais sulai
kyti ugnį, bet tas ne pasisekė ;de- j 
gantis skystimas nuplaukė ant 
miestelio Conlee. Uždegė ant 
kelio kelias kerosino sėmimo įtai
sas. Blėdy s padarytis labai di
delės.

Muszis terp negru ir baltveidžių,
Knoxvxlle, Kt. Chicago 

Cumberland Co. biuruose užgimė 
smarkus muszis terp negrų ir 
baltveidžių, kuriame vienas ne
gras ir du baltveidžiai tapo už- 
muszti; sužeistų yra daug. Musz- 
tyues pagimdė tas, kad kompa
nija nenorėjo prie darbo priimti 
negrų.

Kir- 
trukiai. 

vedėjas , ir 
vietos ui-

Netoli Ho-

Nelaimes ant geležinkeliu.
Hewarle, Oh. Netoli 

kersville susimuazė du 
Prie to vieno trūkio 
peezkurys likosi ant 
muszti.

Rocuester, N. Y.
pe H>>spital, ant Lehigb Valley 
geležinkelio, susimuszė du bėgan
ti į prieszingas puses trukiai. 
Prie to viena ypata likosi ant vie
tos užmuszta’; sužeistų gi yra 19 
žmonių, o terp jų yra ir psvojin 
gal, gal ir mirtinai sužeisti.

Gaisrai.
Henderson, Kr. Sudegė czia 

javų krautuvės Henderson Grain
I T,E evator Co. Blėdį ugnies pada

rytą skaito ant $100000.
į Philadelthia, Pa. Sudegė 
. czia Josiah Thompson Co. liejiny- 

czios. Blėdį ugnies padarytą 
’ skaito ant 100000 dol.

Isz darbo lanko.

Kareiviu niaisztai
Leavensvvorth, Kas. Nese

niai vienas kareivis, žinoma, ne 
be priežasties, tapo vieno negro 
su peiliu perdurtas. Tuojaus at
bėgo 1000 ginkluotų garnizono 
kareivių į mirštą ir pradėjo viską 
daužyti. Oficierai ne įstengė į- 
d u tusių kareivių isz miesto isz- 
vesti. Reikėjo szaukti į pagelbą 
kompaniją kavalerijas ant nuva
rymo į kazarmes įduku-ių karei
viu. Jeigu sužeistas kareivis nu
mirtų, maisztai be abejonės už
kils dar smarkesni.

Veja laukan ne paszauktus pra
našaus

Cleveland, Oh. Czianyksz- 
czios valdžios liepė visiems 
proferijonaliazkiems pranaszams- 
burtininkams užmesti savo 
ne dorą amatą arba iszsineszdinti 
isz miesto. Daugelis lietuvių 
teiposgi tiki į kvailus burtininkų 
pransszavimts.

Perkūnas užmusze 3 ypatas.
Raleigh, N. C. Laike smar

kios audros trenkė perkūnas į 
laukimu kambarį Pollocks Ferry 
ir užmuszė vieną vyriszkį ir dvi 
merginas; kiti, buvę tuomlaik 
kambaryj, likosi vigm pavojingai 
kiti ne pavojingai perkūno už
gauti.

Stoka lytaus sztete Mississippi.
Jackson, Mis. ’ Sziauriniuoe 

az te tuose žmonės skundžiasi ant 
lytaus, kad jo yra per daug, tūli 
gi pietiniai sz’etai skundžiasi,kad 
jo yra per mažai; ypacz sztete 
Miasisrippi jau nuo kelių sanvai- 
czių ne buvo nė laszo lytaus. Dėl 
stokos drėgnumo, pražuvo 75% 
kornų; medvilnė teiposgi pražu
vo. Apskritai, nors pirma javai 
iszrodė gražus, dėl stokos drėg
numo dabar viekas kitaip iszroio, 
laukai iszdege, daugelyj vietų ne 
bus ką rinkti.

Apskundė irusia.
Fort Scot, Kans. Plumberis 

Charles Šturme, kadangi jis ne 
gauna pirkti reikalingų medegų, 
kol nepriairaszys prie plumberių 
trusto, apskundė trustą į sūdą. 
Šturmu sako, kad didesnės pa r 
davinyczios ne nori jam parduoti 
nė jokiųjręikalingų prie darbo me 
degų bedaleidimo trusto per tai jis 
ne gali savo amato varyti. Ne
žinia, kokį nusprendimą iszduos 
sūdąs.

Evpiiozljos.
Johnstowx, Pa. Ksstynėse 

Venvindl WhiteCoal Mining Co. 
atsitiko dinamito expliozija, ku
rios vienas darbininkas likosi į 
szmotus sudraskytas, o du kiti 
tapo mirtinai užgauti.

Port Citt.Utah. Daily Weet 
rudos kastynėse expliodavo dvi 
parako krautuves, kuriose buvo 
keli tukstaneziai svarų parako. 
Expliozijės ir nuo jos pasidarusių 
dujų 35 darbininkai likosi už 
muszti. Dalis užmusztų darbi
ninkų buvo net 1| mylies nuo 
expliozijos vietos; tie turėjo ui- 
trokszti nuo dujų. Ne tik likosi 
užtnuszli darbininkai Daly West 
oloj, kur atsitiko exp|ioz>ja, bet 
pražuvo teiposgi dalis darbininkų 
esanezių augszcziau.Ontario oloj, 
kuri jungiasi su Daly West ola.

Bolivar, N. Y. 18 d. liepos 
i užlėkė į padanges dirbtuvės 
Rock Glycerine Co. Hovard Junc 
tion. Darbininkams vienog vi
siems pas sekė pabėgti.

A pvirto valtis.
PortjMocth, N. Y. Netoli nuo 

ežia vėjas apvertė* su išplauku
siais pasivėžinti 16 žmonių, valtį 
ir žmonės supuolė į vandenį. Isz 
jų tik du iszsigelbėjo, kili gi visi 
prigėrė.

Tvanai.
Kbokuk, La. Smarkus ir ilgai 

besitraukę lytus pagimdė tva
nus. Upė Miusissippi iszsi liejo 
per krantus, užliejo daug farmų. 
Tvanai pridirbo daug blėdies lau
kams. Blėdis tvanų padarytas 
vien aplinkinėse Keokuk Skaito 
ant $5500000.

Wichita, Kans. Tvanai už 
klupo 11 vyrų iszėjus ų pasi- 
vaikszczioti. Vanduo apsėmė

Telpa czia prietaisus reikal n- 
' į apra-žy

niai ; teiposgi visoki reikalingi 
pamokin mai. Knįgutė butų 

svetimtauezių naudinga, tik gaila, kad jos kal- 
i, ku- ba ir raezyba pranta- Priderėjo

naudos ir įsirėmę stabdo užma-seimą Brooklyne N. Y. Neužil-. 
gio po ta m apsirgo, parirguri 2 
sanvaiti ir 3 dienas, persiskyrė 
su savo myl mais tėveliais ir vi
sais tautiecziaie, kurie ją labai my 
įėjo.

Tikėjome ateitėj isz jos sulauk
ti paveiksliogą lietuvaitę, nės tu
rėdama lOm. ir 6 mėnesių jau 4-tą 
laipsnį mokyklos baigė. Skaitė 
lietuviszkus laikrarzczius ir Vnį- 
gas.

Laidotuvės at ibdvo 15 dieną 
liepos. Žmonių susirinko diktai 
ant palaidojimo ir tai ne tik lie
tuvių, bet ir svetimtauezių. Ėjo 
visi vaikai tos mokyklos, kur 
Velionė mokinosi. Grabą, vaini
kais aptaisytą, neszė 6 mergaitės 
svetimtautės, nės lietuvaiczių ne
galima buvo prisipraszyti dėlto, 
kad ne aut katabkiszkų kapinių 
laidojo.

Ant grabo buvo 3 brangus vai
nikai: vienas tėvų nupirktas su 
paraszu ant mėlyno raikszczio: 
“Mus Duktė”; antras, nupirktas 
mokyklos mergaicz'ų su jiaraszu 
“Mokyklos’Merga”; treczias pa
dovanotas p. Ignatavczienės.

Paminėjau, kad palaidojo kū
ną ne ant katalikiszkų kapinių, 
bet ne pasiszkinau dėl ko? Mat 
Minersvillės lietuv ai, laisvai ma
nanti, kurie priguli prie laisvos 
draugystės, turi nusipirkę žemi's 
ant metodistų kapinių, nės su ka
taliką s ne galima susitaikyt: 

.Jeigu ne atlieka iszpažinties tai 
nė į žemę nepriima. Kadangi »u 
s .vaisiais ne buvo galima susitai
kyt, tai rėikėjo kreiptis prie sve
timų.

Tūli lietuv'ai,kure labai apgai
lestavo žųstancztos “duszelės”, 
kurie gėdijo?! imti dalyvumą lai
dotuvėse, bėgo pirm grabo ir 
per tvoras szokinėjo lyg nebūtų 
durų įėjimui ant kapinįų. To
kio pasielgimo nieks gražiu nepa- 
vadį*.

moterys pamėlusios vyrus, su ki
tais gyvenanezios. Tokios pa
leistuvės ypacz ne kenezia laik- 
raszczių ir knįgų, stengiasi vi
siems įkalbėti.kad skaitymas ve- 
da į l edkvyrtę (o girtuokliavi
mai ir palei»tuviavimai kur nuve
da?) ir ypacz skaitanti ‘"Lietuvą” 
ir “Vienybę” esą vi*i bedieviai. 
Tas mat joms įkalbėta musų ku- 
nįgų. Tuom tarpu paleiatuviau- 
janezių ir kazyruoj inczių nėra nė 
L eluvoe, nė Vienybės skaitytojų. 
Kazyrninkai,sėsdami prie kazyrų, 
neUmeldžiasi, kad Dievas padėtų 
artymą nusukti ir isznaudoti. 
Argi tai teiposgi di» votumas?

Praleidę subatos naktį ant ka
zyrų, nedėlioj ne turi laiko nė į 
bažnyczią nueiti, kadangi reikia 
dieną iszuimiegoti; lietuviazkoj 
b tžnycz oj nedėliotus būva dau- 
diau svetimtauezių negu lietuvių. 
Musų kunįgiis vieeog vadina akai 
tanelius laikraszczius bedievia s. o 
ne girtuoklius ir kazyminkus. Tie 
mat,,nors matytų kunįgą biau- 

l riaus ai besielgiant, jo ne drys 
nupeikti; ant to tai ir remiasi 
p <s mu-ų kunįgus dievotumą*.

Katalikas.

nymua ant visų naudos; azelpi* gos tekintojams tr jų 
jie savo sunkiai uždirbtais pinį 
gaiš žydus ir lenkus ir nenori 
nusikratyti nuo t.——-— 
jungo, bet niekina dar tuos, __ ...
rie juos stengiasi i-zliuosuoti isz autoriui duoti r-nkrasztį jiertai- 
izraelitų verguvės.vietoj stengtis- syri kam geriaus su raszybi ir 
si patiems iszsiliuosuoti uz i-z- lieturiszka kalba susipažinusi un. 
naudojanezių juos žydų ir lenkų
jungo. Dikstein. lt*O2 m. L. 8. D. P.

Yra ir ežia gana gerų lietuvių, 32 puslap
supranti ežių musų reikalus ir nau- Szita knįgutė labai naud^mga 
dą. kur e kelia užmanymus ant ypgcz darbininkams. Joje apra- 
pasiliuoeavimo nuo svetimtauezių agyta, kokiais budais darbininkai 
isznaudojimo, nesigaili datbo ne yra jeznaudojami kapitalistų, 
gerklės ant prikalbiuėjimo,ir per- Darbininkai dirba visokius dar- 
t krinimo nesuprantanezių, bet hU9t o u£tai turi v<»s tiek pelno, 
dalbas tų gerųjų ne atgabena to ne nu niitų badu; k»pital t- 
kių vaisių, kokių reiktų laukti, ne b^t renka 
kadangi nesuprantanti savo nau- darb ninku daibo 
do» nes duoda teip lengvai savą 
pertikrinti, nes duoda isz miego 
prikelti.

Geresniejie ir sumanesniejie 
czianykszcziai lietuviai daugiau 
kaip pusė metų atgal užmanė su
tverti kooperaty visiką draugystę. 
Kad užmanymas geras,įkūnytas, 
atgalicntų daug naudos visiems 
lietuviams, tą visi matome, vie
nog dėl stokos pritarimo įkūnyti 
ne galima: viskas stovi teip jau, 
kaip stovėjo tada, kada užmany
mas t ipo pakeltas,per pusę metų 
ne įstengėmelne'žingsnio’nužengti 
prie įkunyjimo to užmanymo. O 
užmanytoji! nesigailėjo darbo: 
ragino, szaukė prie sutvėrime 
kooperatyviszkos draugystės ant 
kiekvieno susirinkimo. Ką pa
daryti, kad musų brolių akys už
merktos, jie ne mato nė savo 
skriaudų, kokias kenezia nuo žy
dų, nė savo paežių naudos ir rei
kalo. Tiems vienog, kuriems ne 
rupi musų gerovė ir tautiszki 
reikalą’,’abai rupi visokits ve slėe 
svaiginanti gėrymai, kuriuos la
biausiai myli.

Kad geriau viską supras ūme, 
reikia mums apezvietimo, o apsi- 
szviete. supra-ime savo reikalus, 
remsime gerus užmanymus. Ap- 
siszviesti galima geriausiai skai
tant laikraszczius ir knįgas. Czia 
yra Knįgyno Dr-tė. Sanariai 
susirenka vakarais ir skaito viso
kius rasztus ir per tai jie supra
time stovi kur kas augszcziau už 
kitus; laiką jie praleidžia ant 
skaitymo, o ne prie szinkoriaut 
baro. Reiktų todėl visiems ra
szyti e*i prie Knįgyno Dr-tės, o 
tąsyk visų protas pasikeltų, ka
dangi jo visgi daugiau knįgoj ir 
laikrasztyj surasti galima, negu 
ant dugno degtinės pripilto stik
leliu.

kovos su kapitalis'ais.
Chicago, III. Union Trac- 

tion Co., kadangi turi nesutiki 
mus už algas su tarnaujaneziais, 
uzsiuntinėjo agentus į kitus 
mieštis pasamdyti ten iszlavintus 
žmonis, kurie užimtų vietas ant 
Chieagos ulyczinių karų, jeigu 
czia užgimtų sztraikai. Tarnau
janti reikalauja po 29—30c. už 
darbo valandą, o gauna jie dabar 
tik po 21c.

Indianopolis, Ind. Atsibu
vo czia konvencija visų Amerikos 
kalnakasių, ant kurios pribuvo su 
virszum 2000 delegatų. Ant 
konvencijos perkratinėjo reikalus 
szl raiko Penney Danijos kastynėse. 
Kalnakasių organizacijos virszi- 
niokas Michell tiki, kad kon- 
cija pr.ves prie užbaigimo 
ntrzikų Pennsylvanijoj ir kad j e 
pasibaigs laimėjimu darbinin
kų.

•j New York. Djrbininkai 
Amalgamated Society of Painters 
organizacijos pakėlė sztraiką ant 
iszkovojlmo ant pusės doliario 
ant dienos didesnių algų- Pri
tardama szitiems, triobų statymo 
organizac ja paliepė savo sąna
riams teiposgi szlraikuoti. Dar 
bininkai dirbinti pr e statymo 
tūlų naujų triobų jau pristojo 
prie sztraiko ir paliovė dirbę.

1 Chicago, III. Sztraikas 
frach ų iszkrovėjų pasibaigė. 
Sztraikuojanli darbininkai priė
mė pasiūlytas Uzlygas geležinke
lių kompanijų: Lake Shore,Niekei 
Blate, Illinois Central tr Rock 
Island Szitų kompanijų paveik
slą seks be abejonės visi gele
žinkeliai. Per eztraiką darbinin
kai nieko ne pelnė, kadangi tas 
iszlygas, kokias dabar gauna ir 
l>e ?ztraiko butų galėję apturėti. 
Kompaniji s tas iszlygas prieez 
sztraiką darbininkams pasiūlė,bet 
jie jas irz pradžių atmetė, 
sztraiką fr»chtų 'szkrovėjti 
giau žudė negu pelnė.

Ind’anopol’s, Ino. 
baigė generalivzk* konvencija A- 
merikt s anglekasių. Nutarta li
kosi, kad miuksztų anglių kauty
nių darbininkai ne laužytų kon- 
kraktų ir ne keltų sztraiko. 
Šatrai k uojanti kietu anglių kas 
tymų Pennsylvanijoj darbininkai 
reikahuja vien materijaliszkos 
pauzeipoa ir taa likosi ant konven
cijos užgirta. Ant suszelpimo 
sztraikuojanczių kietų angį ų kas

I tynių darbininkų reikia pusės mi
lijono doliarų. Dirbanti kalna
kasiai, jeigu turi darbą, isz savo 

aut 
sztrai- 

kier.ų. Isz to szaltinio susirinks 
pusė reilaujames sumos, kitą gi 
pusę, pagal apskaitymą kalnaka
sių VTsZimnko Michelio, galima 
bus surinkti nuo paszalinių. Mi
chell tiki, kad sztraikas kalnaka
sių kietų anglių dist ikte neužii- 
gio pasibaigs laimėjimu darbinin
kų, bet jis ne sako,kaip tas duosis 
iszpildyti.

vaistus 
i ir gerybėje 

skęsti. Kaip pataisyti tas ap
verktinas, ne ant teisybės parem
tas sa n lygu s? Atsakymas: pada
ryt' ien ę ir dirbtuves ne pnva- 
tiszka kapitalietų aavusezia, bet 
vieszi; tas viskas turėtų ptiguUti 
ne vienai ypatai, bet visiems,visai 
tautai.

Per 
dau-

Pasi-

T WlLKE»BARRR, Pa. SuSTJUe- 
hanna Coal Co. atidarė vėl kva- 
tynęs No. 7.

Shamokin, Pa. Pargabeno 
czia pilną vagoną specialiszkų 
policistų ir seabsų ant darbų Re- 
ading Co. kastynėse.

*Į New York. Vakarinėj uždarbių mokės po 1 dol. 
miesto dalyj 25000 kriauezių pa- sanvailės ant suszelpimo <
kėlė sztraiką ir kaip sako, 
sztraiko pristos dar 15000.

Jacksonville, Fla. 
sztraikavo cz-a 2500 darbininkų 
dirbanezių prie triobų statymo. 
Darbininkai reikalauji 8 darbo 
valandų dienos.

1 Richmond, Va. Tarnaujau- 
janti ant czianykszczių ulyczinių 
geležinkelių pakėlė sztraiką. Jie 
reikalauja geresnių algų ir 9 vai. 
darbo dienos.

5 Richmond, Va. Susz’rai- 
kavę tarnai czianykszczių ulyczi
nių karų sugrįžo prie 
Kompanija d-tlį darbininkų 
kalavimų iszpildė.

American Tin Plate 
atsiszaukė į darbininkus su 
manymų, kad darbininkai sutiktų 
ant numažinimo ant 25% savo 
algų. Nežinia,ką ant tokio keis
to užmanymo atsakys darbinin
kai.

Chicago,III. Czianykszcziai 
arklių prižiūrėtojai sutvėrė uniją, 
prie kurios prisiraszė 600 sąnarių. 
Jie įeikalauja didesnių algų, o 
jeigu geru ne gaus, nutarė sztrai- 
kuoti.

5 La Crosse, Wis- Ant pa 
liepimo organizacijos virszininkų, 
czianykszcziai telefonų kompani 
jos tarnai ir dratų jungėjai isz 
naujo susztraikavo, pritardami 
sztraikuojantiems sandraugams 
Milwaukeej.

5 Dės Moines, Ia. Czianyksz
cziai grocerninkai, pritardami 
sztraikuojantiems telefonų kom- 
panijo-1 darbininkams, iszmetė iaz 
savo pardavinyczių telefonus. 
Elektrikai ir dratų jungėjai De- 
veaporte pristojo teiposgi prie 
sztraiko.

1 Huntington, Va. Savinin
kams Fiat Top anglių kastynių 
pasisekė iszardyti sztraiką. Jie 
isz visų krssztų sugabeno tiek 
seabeų, kad to užtenka ant vary
mo darbo kautynėse. Sztraikuo- 
janti darbin’nkai, kurie ne sugrį 
io prie darbo, iszsineszdino isz 
szitų aplinkinių. Visa nelaimė, 
kad terp darbininkų nėra vieny-

prie

Su

darbo, 
rei-

Co. 
už-

ISZ
Lietu viszku dirvų.
Isz EHzabeth, N. J.

Czianykszcziai lietuviai žengia 
vėžio žingsniu: vietoj žengti pry- 
szakin, iriasi atgal; vietoj keitiesi 
aug«ztyn, puola žemyn. Dabar 
pas mus nieko gero ne matyt, 
vietoj gero, girdėt vien apie lie
tuvių girtuokliavimus ir kitokius 
pasielgimus apie kokius gėda net 
raszyti. Vienog keli metai atgal 
ir czia buvo geriau ir czia lietu
viai stengėsi pasikelti teipjau, 
kaip daro ir dabar kitų miestų 
musų broliai. Dabar czianyksz
cziai lietuviai vėl įpuolė į m egą, 
isz kurio nėra kam juos prikelti, 
kadangi czia mažai yra apszvies- 
tesnių. M ižai czianykszczių lie
tuvių skaito knįgas ir laikrasz
czius. Vietoj skaitymo, Elizabe- 
tiecziai griebiasi gieicziausiai ka
zyrų ir ne retai viens kitą nu 
skriaudžia, apvagia. Nevienas, 
bekazyruodams,praloszia nuo ke
lių metų czėdyjamus sunkiai už
dirbtus centus. K-tzyruoja ly
giai jauni, kaip ir seni; kaip 
koks, praloazęs pinįgus, negali 
užmokėti skolos pardavinycziose 
už paimtus ma'sto produktus.

Kazyruoja, kur tik gali ir su 
kuom tik gali: karezemose, na
muose; kiti įtaisė sales, kur susi
renka su Batoras, kelia balius,ren
gia szokius, ant jų užkvieczia ir 
moteris; o tos namieje palieka 
mažus vaikus, o pa ežios cimpina 
ant tokių balių, kadangi czia ne 
vieną dar gerai pavaiszina numy
lėtais gėry rasis.

Czia yra moterys negalinezios 
pasigirti didele dora: yra czia

metų 
dabar 
sveti

užsiranę 
“Gornik”, 
aristokrato

Isz EdwardsdaIle,Pa.
L etuvių yra czia gana diktaa 

birelis. L etuviai aplinkinių 
miestelių,k»ip antai: Edwardsvil- 
les. Kingstono, Luzernes.Malthy 
ir Bradwicko priguli prie Ply- 
moutbo lietuviszkos bažnyczioe; 
sudegus gi pradžioj szių 
tai bažnycziai, lietuviai 
priversti vaikaacsioti į 
ma’.

Yra cz:a kuopas: “Tėvynės 
Mylėtojų Dr tės", “Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj” ir “Susivie- 
nvjimo Rymo Katalikiszko”. 
Susivienyjimo Lietuvių Amerikoj 
I kuopa buvo iszrinkusi szįmet 
ant seimo į Bostoną du delegatu, 
bet nė vienas ne važiavo: mat ne 
norėjo apleisti darbo ir nenorėjo 
savo vietoj samdyti kitą žino 
gų- '

Szitų aplinkinių lietuviai mažai 
skaito hikroszczių. “Žvaigždę” 
keliems siuntinėja visai dykai, 
bet ir ji ne daugeliui pa
tinka, norinezių užsiraszyti ją ir 
mokėti pinįgus nesiranda.

Tūli lietuviai buvo 
ienkiszką laikrasztį 
rėdomą lenkiszko
Stru-zinskio (mat turėti, kad ir 
nesuprantant gerai, Ienkiszką 
laiarasz'į visgi pouiszkiau iszro- 
do); daugelis lietuviszkų biz
nierių garsinosi lenkiszkame 
laikrasztyj ir gerai už apgars’ni- 
mus mokėjo, tuom tarpu laikrasi 
tie nuo pusės metų paliovė iszei- 
dinėję«. Priesz pati numirimą 
dar agentas kolektavo prenume
ratą ir daugelis lietuvių užmokėjo 
iki metų galui, o kaip koks irdar 
ant ilgiau. Nematys vienog jie 
laikraszczio, už kurį užsimokėjo, 
kadangi “Gornik” daugiau ne- 
luze na. Ne patilps tame laik
rasztyj nė musų biznierių apgar- 
s nitnai, nors tūli už apgarsinimus 
užmokėjo isz kalno ant ilgesnio 
laiko, po 3—10 dol.

Musų biznieriai yra didžiau
siais prieitais darbininkų ir lie
tuvių, nota isz ju dolianų | 
na, o kaip koks ir lobsta, 
tenka kam pakelti kokį < 
ninkamu arba musų I 
naudingą užmanymą, o jau 
kalno galima žinoti, ked tas pa
tiks didžiausią pasipriesrinimą 
musų biznierių. Yra net toki, 
kurie, jeigu ką iszgirsta, prane^-za 
kompanijoms. Gėda, rod si, tu
rėtų būt teip elgtiesi lobsiantiems 
isz darbininkų biznieriams! Jų 
ae palaikys juk nė Morganai, nė 
Sch arabai, nė Carnegies, bet vien 
darbininkai, kuriems jie vienog 
pavydi geresnio likimo.

Darbai czia apsistojo, 
kasiai sztraikuoja nuo 12 d. ge- 
gvižio. Kitos dirbtuvės, kaip an
tai panezekų ir szilkų, turėjo 
sustoti dėl stokos anglių.

Nemunėlis.

gyve
Už- 

darbi- 
t autai 

i isz

kai n a-

Isz MinersviUes,Pa.
Pasiekė mirtis Elžbietą Tam- 

pauckiutę, kuri jau buvo pažįs
tama lietuviszkai visuomenei isz 
savo dekliamacijų ir dainų laike 
viaokių susirinkimų. Sunku bu
tų rasti kitą tokią lietuviszką mer
gaitę MinersviUej, kuri galėtų li- 
gint.esi su velione.

Savo trumpame amžyj 4 kartus 
laike prakalbų dekliamavoeiles. 
Pirmiausiai velionė kaipo deklia- 
matorė pasirodė du metai atgal 
per prakalbas Dr. J. Szliupo; szį- 
met ant Moterų Draugystės pa
rengtų prakalbų dekliamavo ir 
dainavo ;dekliamavo ant teatro at- 
loazto 29 gegužio, o paskutinį 
kartą pasirodė su dekliamacijo- 
mis per “Suaivienyjimo L. L.”

J. Ramananckas.

Isz PhiIndeiphios, Pa.
Kun. Knulakis su savo pasekė

jais, netekęs vietos skiepe italijo- 
nų bažnyczioe, rado tuomtarpinę 
prieglaudą pas air<ua Jeigu jo 
ilgai ne hikė itslijonai, tai dar 
trumpiau laikys airiai, nors jiems 
dabar ir gana laižosi, o savo pa
sekėjus ir tarnus kolioja per pa
mokslus. Ant laikymo tvarkos 
Itažnyczioj.per paskutinį pamoks
lą, žadėjo pasamdyti, žinoma, už 
niekinamų ir koliojamų pinįgus, 
tvirtą žmogų su lazda, kuris 
galės airių bažnyczioj,ant kunįgo 
paliepimo,lietuvių galvas skaldy
ti. Visgi tai geriau negu užsuk
ti skaldyti ssvo penėtojams gal- 
vas pulkus policistų su lazdoms. 
Mat ir kunįgas Kaulakis truputį 
apstvuzė, o su laiku gal apsita- 
szys dar labiau. Kartais mat ir 
kuuįgai nuo žmonių gali gero isz- 
mokti: sumanus parapijonai gali 
mat ir mažai apsitaszusius kunį
gus sziek tiek aptalžyti. Pride
rėtų dar pamokyti ir pritinkan- 
czius pamokslus sakyti vietoj 
biaurių pliovonių ir kuliojimų, ką 
dabar žmonelės girdi vietoj pa
mokinimų apie Dievo prisakymus, 
apie artymo meilę, apie vodingu- 
mą girtuokliavimų, ką teip mėgs
ta kunįgo pasekėjai ;kiek kenkia 
kazyros ir kitokį ne gražus dar 
bai? Musų dvasibzkas vadovas ir 
meilės mokintojas per 9 metus sa 
vo pamoksluose koliojo parapijos 
komitetą ir visus jam asabiszkai 
ne patinkanezius : ne buvo todėl 
laiko pamokyti ko gero. Koki 
pamokslai, toki ir jų vaisiai!

Doresnė ji parapijonų da
lis turėjo nuo jo pasitraukti ;paai 
likę gi prie jo ne priguli prie do
riausių. Jie muszasi bažnyczioj, 
kliubuoae, ant balių ir kitokiuose 
susirinkimuose. Įeik į jų namus 
— tai pamatysi grindis 
nemazgotas, drabužius 
tusiu*, o ant stalo 
lo blėkinę ir ne mazgotus
dus ir szauksztus; ne prausti, tur
būt, niekada vaikai, didesni 
ne retai patenka į pataisymo na
mus. Apie merginas ir moteris 
nėra ką nė kalbėti. , Negražius 
pasielgimus mato per atidarytus 
langus svetimtaucziai,ir dėl tų ap
sileidėlių,niekina visus lietuvius. 
Laikraszczio, nė knįgos ne pama
tysi gyvenime “viernujų kun. 
Kaulakio avelių”. ?Bet ir isz tų 
tarpo geresniejie isz palengvo 
apleidžia savo piemenį ir glau
džiusi prie gerų lietuvių, ginan- 
ežių tautiszką savastį nuo godumo 
svetimtauezių ir jiems tarnaujam 
ežio piemens. Ateis laikas, kad 
piemuo atsiras visai be avių; sve
timtautis ponauju ne suteiks.

Aleks. Jocis.

Blaivusis.

Isz Pittston, Pa.
Lietuvių yra czia pusėtinas 

būrelis, bet jeigu atskirti isz jų 
tarpo visokios veislės iszgamas, 
gerų lietuvių liks ne daug. Yra 
czia szeszios lietuviszkos drau
gystės ir kuopos dviejų Susivie- 
nyjimų. Yra lietuviams pakak
tinai organizacijų, bet daugelis 
nepasiganėdina tuom.priguli prie 
lenkiszkų draugysezių, teiposgi 
pne lenkų “Zviązko”, kur turi 
užmokėti trissyk daugiau , negu į 
L'etuvių Susivienyjimą. Su žmo
nių kvailumu sunkiausiai mat ko
voti. t

Yra czia ir ^Rlaivystės Dr-tė, 
kuri gyvuoja jau nuo szeuzių me 
tų. Isz pradžių draugystė 
augo smarkiai, bet kad 
per tai pasimažino pelnas saliu- 
ninkų, tai tie meldė dvasiszko 
vadovo, kad kaip norint, perse
kiojimais ir intrigoms iszardyti 
jiems vodingą draugystę. Na ir 
pra-idėjo per kiekvieną pamokslą 
peikimai Blaivystės Dr-tės; ban
dė siųsti net savo sznipukus, kad 
jie bent suteiktų medegą niekini
mui Dr-tės per pamokslus, 
kad irau tuom ne pasisekė,
galo, dvasiszkas vadovas, pailsęs, 
ir pamoksluose liovėsi iszkabinė- 
jęs B lai vystės Dr-tę. Užstojus 
sztraikui, sąnariai Blaivystės Dr. 
isz važinėj o, liko tik Komitetas; 
jis laikosi tvirtai. Nutarėme da
bar už 50c. įstojimo priimti kiek- 
vieną norintį prisiraszyti, teip 
seną, kaip ir jauną. Blaivystės 
Dr tė lietuviams labai naudinga 
ir reikalinga. Jeigu lietuviai vi
sur turėtų tokias draugystes ir 
prie jų prigulėtų, ne butų teip 
nuskurę kaip dabar. Antai, už
stojus sztraikams, ne vienas badą 
kenezia, bet jeigu turėtų tuos pi 
nįgus, ką saliunuoie paliko, isz- 
laikytų sz t ra i ką ir per kelis me
tus.
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Kaip sutaisyta* žmogau* k u 
nas? Parasze 8. M. Su 29 pa
veikslėliais. Piymouth, Pa. Isz- 
leista "Tėvynės Mylėtoju Dr-tes 
144 puslap.

Yra tai 8 ta Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės iszletsta knįgutė. Šzita 
yra labu didelės vertės: 
apima ji gamtiszką žmogaus gy
venimą, aiszkina, kaip užsilaiko 
gyvy bė žmogau* kūne. Už i-z- 
leidimą *z tos knįgutė: priguli 
padėka Tėvynės Mylėtojų Dr-tei, 
ir autoriui už jos paraszymą.Rods 
yra jau apimanti tą patį raok?L 
knįgutė Tilžėj rizle sla, bet tojė ir 
kaslink kalbos ir viso i-zreiszki- 
mo stovi kur kas žemiau už isz- 
leistą Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės.

IXaqjotas Kur Musu Luzgain- 
mas? (Isz.visur surinkta medega 
miMii programui . Piyiaoutii.l'a. 
Spaudair kasztai “Vienybes Lie
tuvninku’' 1!>O2 m. 118 puslap.

Ant sulyginimo, autorius trum
pai peržiūri krutėjimą latvių, 
czekų ir lenkų, o paskui pereina 
prie lietuvių. Peržiūri mut-ų 
part jas ii iszveda teisingą kon- 
Lliuziją, kad ateitis musų rymo 
ant darbiainkų o ne ant kokių 
kapitaliutiazkų luomų. Pabaigoj 
knįgulės yra priedas, kuriame pa- 
tilpo visokios blatistiszkos žinios 
apie Lietuvą.

Knįgutė naudinga ir verta per
skaitymo.

Isz visur.
| Bavarijoj iazdegė maudynių 

vieta Schl ersce ir ežia feantis 
liaudės teatras.

| Mieste Caracas, Venezueles 
sostapilėj, expliodavo granatas 
kurio szukių 24 ypatus likosi už
rausi tos.

J Maskoiijoj, ant upės Luga. 
netoli Szenskaja, paskendo pass- 
žierinis garlaivy*. Prie to prigė
rė 30 pasaiierių.

| Ant Fusan Soenl geležinke
lio, Korėjoj, j t ponisz k i darbinin
kai akmenims užmuszė du ameri- 
koniszku misijonieriu.

| Alpų kalnuose, netoli M .Ik, 
pietinėj Austrijoj, nupuolė į gilų 
rėvą perdėtinis Benediktinų 
k io'Ztoriaus ir ant vietos užsimu 
szė.

| Ant Filipinų salų iki sziul 
cholera apsirgo 14567 žmonių, 
isz kurių 10937 pasimirė. Mies
te Maniilej kasdieną nuo chole
ros mirszta viduti ui sakai po 40 
žmonių.

| Gubernatorius Vakarinės 
Australijos, Arthur Lowley,likosi 
paskirtas angliszko rando vice - 
gubernatorium buvusios būrų re 
publikos Transv&aliaus ir tą urė
dą priėmė.

| Pabaigoj berželio mėnesio, 
Filipinų pakrantėse baisus taifū
nas užklupo amerikoniszką rando 
laivą Sheavater ir eu 19 ant jo 
buvusių žmonių paskandino.

Darbi ninkas.

Nauji rasztai.
Isz New Britain, Conn.
Vargas su musų lietuviais, kad 

jie ne nori suprasti savo paežių

Tekinimo amatas Pagal 
ma Ramojau* sutMlait* į___
Spaudi n ta kautu autoriaus pas 
OUoV Mauderode. 32 puslapiai.

Ro- 
Tlliej.

| Prancūzijoj, mieete Nizzoj, 
siautė didel's gaisras, kuris isz- 
naikino triobą kareiviszko kliubo 
ir banką Credit Lyonais. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 1500- 
000 frankų.

I Szveicarijoj, užtvinusi upė 
Rhona (Rodanas) iszsdiejo per 
krantus ir klonyse pagimdė dide
lius tvanus. Didesnė dalis kai
mo Hallau,kantone Schaffhausen, 
likosi užtvinusio vandens nuplau-



|| Salos Hongkong pakrantėse, 
pakilęs ant jūrių taifūnas (sūku
rys) atg tbeno daug nelaimių: iki 
sziol žino apie 20 žmonių taifū
no prigirdytų, bet gal tokių yra 
dar daugiau. —

U Persijoj, aplinkinėse Bender 
Abhas, 9 d. liepos siautė smar
kus žemės drebėjimai, kur e nore 
daug b ėdies pr dirb-v, bet didelių 
nelaimių žmonėms ne atgabeno, 
kadangi jie spėjo į laikę iaz mies 
to is-zbėgti.

(j Pralobęs Amerikoj italijonas, 
paeinant s isz Venecijos, New 
Yorko bankterius Giovanni Mo
ro-; ni, paaukavo 1)00000 ant at- 
~t <tymo ougriuvaaios varpny- 

-czin Szvento Marko bįžnyczios 
Venecijoj.

|| Prancūzijoj, aplinkinėse Cha- 
lon sur Stone siiulė smarki audra 
ir vėtra, kurios daug blėdies pri
dirbo. Ant upės p.i?kendo dik- 
tai botų Vėjas iszgtiovė daug 
trobų. Dide?nė dalis pardavi 
nvczių lapo vandens apsemtų.

15 d. liepos Londone buvo 
kiiszcziaubia szię vasarę: pavėsyj 
termometras rodė 88° szilurnos, 
q ant siūlės 127. Nuo karszczio 
daJg žmonių apsirgo.

Mieste Guayaųuil, republi- 
koj Peru, pietinėj Amerikoj. 17 
d. liepos siautė baisus gaisras, 
kuris isznaikino beveik pusę szi- 
to gana dilelio miesto. Blėdį ug
nies padaryię skaito ant 5 milijo
nų doliarų.

Ii Cholera apsireiszkė jau Chi 
nų sostapilėj Pekine; keli apsir- 
gunai buvo j m ir ciecoriaus dva
ro miesto dalyj. Daugiausiai ap- 
sirgimų buvo terp kareivių sto- 
vinczių Pekine ir mieste Tao-Fing 
-Fu. Epidemija į Pekinę likosi 
atvilkti nuo pajūrių.

U Maskoliszkas caras,ant paro
dymo tavo prilankumo atsilanku- 
siam pas jį Iial jos karaliui, pas
kyrė jį į virszinmkus Lietuviszkų 
Dragūnų regimento. Nors regi- 
mentas tas vadinasi lietuviszku, 
bet ypacz oficierų jame nėra lie 
tuvių-

'j Miesto Venecijoj sugriuvo 
boksztas garsios Sz. Marko ka
tedros bažnyczios turintis 320 
pėdų augszczio. Boksztas buvo 
labai senas, pastitytas 999 me
tuose. Griūdamas boksztas, už
gavo karaliaus rumę ir orucziai jį 
pagadino.

|| Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Belgijoj buvo gyvento
jų 6799999 (vyriszkių 3377596 
ir 3432403 moterys). Didžiau
sias miestas yra Antverpen, su 
278039 gyv.; kr-szto sostapi- 
lė, miestas Bruselle, turi 187145 
gyv., Gandava 1 62291 gyv., Lie 
ge 160249.

Po Anglijai, isz didžiųjų 
Europos vieszpttyeczių didžiau
sias svetur kol omjas turi Prancū
zų«. Plotai užimanti Prancūzi
jos kolioniję yra 20 kartų dides
ni už paczię Prancuzję; prancu- 
ziszkose kolionijose gyvenę 54 
milijonai žmonių, taigi ant 16 
milijonų daugiau negu Trancuzi- 
joj.

|j Ant atstttymo sugriuvusio 
bokszto Szvento Marko bažny- 
czios Venecijoj, į porę dienų su
ruko 2 milijonu lyrų. Besilan
kantis Maskolijoj Italijos kara
lius per telegrafę praneazė, jog 
ant to mierįo isz savo kiszeniaus 
paskiria 200000 lyrų. Atstaty
mas bokszto k^sztuoe 6 milijonus 
lyrų.

> __________
U Į Naujai rengiamę Peterbur

ge Politechniszkę institutę atai- 
szaukė kelis kartus daugiau no- 
rinczių pastoti, negu yra vietų. 
| penkias dienas atsiszaukė du
syk daugiau norinczių pastoti, 
negu institutas gali priimti. 
Daugiausiai atsiszaukė į ekono- 
miszkę fakultetę, nes 155; į elek- 
tro-techniszkę — 141; į metaliur- 
giszkę 62, laivų dirbimo 62.

0 Pietinėj Austrijoj, Tiroliuje, 
smarkus lytus pagimdė tvanus, 
kurie daug blbdiee pridirbo. Van
duo pragraužė geležinkėlio py* 
limę ir ant tos vietos užbėgęs 
trūkis, iszszoko isz rėlių ir susi
daužė; prie to viena ypata likosi 
užmuszta, o daug tapo sužeistų. 
Perkūnas pagimdė daug gaisrų. 

yRovisoj, nugriuvusios kapinių ap
tvaro sienos,13 žmonių tapo sun
kiai sužeistų.

i Vokietijos parlamente pa- 
siijptiniai sziteip skirstosi: cent-

rum arba katalikų partija turi 105 
pasiuntinius, sočiai-demokratai 
58, konservatyvai 52, nscionai 
liberalai 52, laisvamaniai liaudės 
partijos 27, rando partijos 20, 
la;svamanių Susivienyjimo 14,len
kų 14, antisemitų 10, alzatų 10, 
vokiszkos liaudės partijos 7, ne- 
prigulinczių prie jokių partijų 26, 
tame skaitliuje yra ir lietuvių pa
siuntinys.

U Kadangi mieste Mani U j vis 
smarkiau pradeda siausti cholera, 
tai valdžios nusprendė isz varg 
szų apgyve itų miesto dalių, kur 
sfoarkiausiai s tuczii cholera, vi 
sus žmonis, 40000 galvų, parkel 
ti į szėtras už miesto; o tas mies 
to dal s, kur suarkiausiii siautė 
eho eri, iszdeginti arba dezinfėk- 
cjuoti. Iszvežti isz stvo namų 
žmonės bus maitinami valdžių 
kasztais, kol epidemija ne pasi
liaus.

II Įpykę ant Vokiet jos c eco- 
riaus lenkai, iszsiuniinėjo pus 
augsztesniue voki-zkus urėdnin- 
kus atvirus laiszkus, po kūnais 
paraszė tėvę dab>rtinio c eco- 
riaus, ciecoriaus Friedr cho.Rasz- 
t'icse tuose neva Friedrich praszo 
urėdninkų jieszkoti jo sunaus 
Vilhelmo (dabartinio Vok elijos 
ciecoriaus), kuris buk . pabėgo 
isz beproczių namų Dro Buelowo 
(Vokietijos kancleriaus).

|| Hrnovero (Vokietijoj) Ap 
rupinino Iszeivių Dr-tė pareikala
vo nuo Prūsų rando, kad jis už 
draustų atkakti į vokiszkas valdy 
baš svetimiems misijonieriams ne 
mokantiems gerai vokiszkai; kad 
misijose uždrausta būt vartoti 
kitokię kalbę kaip vien vokiszkę 
ircziabuvių kalbas. Tas kreipia
si prie-z ameiikoniszkus misijo- 
nierius, kokių vokiszkose valdy
bose daug yra nemokanczių vo
kiszkai ir jie tirp cziabuvių pla
tina angliszkę vien kalbę.

|| Berlyno laikraszcziai prane- 
sza, buk markohšzkMS cmg isz- 
siuntė redaktorių laikraszczio 
“Graždanin”,kunįgsikszti Mie-z- 
czerskį, ’sžtirti priežast s paskuti
nių ūkininkų mairztų Maskolijoj; 
taigi iszpultų.kad Mikalojus neuž- 
sitiki ministeriams, jeigu kreipia
si prie liikraszczio reiaktonaus. 
Ne reikia vienog užmirrzti, kad 
kun. Mieszczer-kyj priguli prie 
kvailiausių M skohj' s redaktorių, 
jis yra famtikas aristokratas, fa- 
natiszkai - aristokratiszkoj dva
sioj rėdo ir laikrasztį “Graida- 
nin”.

| Londono laikraszcziai prane 
sza, jog Mukolija szaukia vėl 
terptnutiszkę kongre-ę, sziuom 
kaitų vienog ne priesz kares ir 
ginklavimąsi tautų, liet piiesz 
isznaudojanczius visų krasztų gy
ventojus trustus. Tuom tirpu 
kaip veržime svetimo, Msskolija 
stovi ant pirmos viet »s, ji verczii, 
ant atsigynmio kitas tauUs 

teiposgi ginkluotiesi, to p ir 
iszėmus vien Suvienytų Valsti
jų, Msskolijoj yra geri msivs tveri- 
mu'i ttustų lanlygos. Kur tik per 
didelius muitus ant svetimų tavo- 
rų apsunkinta avetma konkuien- 
cija,ten tuom paežiu sutverta d>r 
va tveriinuisi visokių trestų ant isz- 
naudojimo gyventojų. Nė Suv e iy- 
tos Valstijo ,nė Maskolija juk ne
sutiks sumažinti muitus ant sveti- 
mųtavorų, o be to trūktai tversią, 
nė joki teiptautiszki nutarimai jų 
nei-znaikys. Trustii tveriasi to
dėl, kad jų tvėrymasi palengvi
na 8tnlyg<>s; ant jų apsilpnimmo 
reikia panaikinti palengvinan- 
czii-s jų tvėrymus' sanlygas; terp- 
lautiszkt kongresai jų ne isznai- 
kys, jeigu pasiliks tos paezios 
sanlygos. i

|| Pagal surinktss Dro Oboz- 
nenko žinias, terp užsiimanezių 
profedjonaliszku palei-tuviavimu 
merginų Peterburge, taigi ėr-an 
ežių po miesto policijos užžiu 
ra, yra 47,6% ūkininkų dukterų, 
30,1% m esezionių, urėdninkų 
1,20%, bajorų 0,8%. 1 erp to
kių paleistuviaujanczių merginų 
tik 3% turėjo cėvę ir motinę, 
5.7% turėjo tik motinę, o 87.4% 
neturėjo visai tėvų. Daug ausiai 
į dumblynę nusirita tarnaujanez ų, 
nės terp Peterburgo palei-tuvių 
45% yra buvus ų tarnaiezių. 
Skait ius tas kuo aiszkiausiai pa
rodo, kad merginta į paleistuvys
tę stunya ne palinkimas, bet var
gas. Miesczionės, urėdninkų ir 
bajorų dukterys geriau materia- 
liszkai aprūpintos, todėl jų ma
žiau užsiima paleistuviavimais; 
daugiausiai yra buvusių tarnai
ezių, kadsngi visoj Maskolijoj 
tarnaiezių padėjimas niekiausias: 
Peterburge tarnaitės gauna ant 
bertainio metų vidutimszkai 12 
rubl., -Varszavoj gi 9 rubl.; isz to 
turi dar apsirėdyti. Argi isz to
kių algų gali kę užezėdyti? Nūs 
tojus vietos tarnaitė, apie diia 
vietę be skatiko, kol randa kitę, 
ne turi už kę duonos nusipirkti. 
Kas gi j -u lieka? Žengti į paleis 
tuvystę, arba vogti!

ežiais isz lauko: jie perima mate
lę, jį perdirba ir iszvadžioja rei
kalingas medegas po visę kunę, 
t igi labia^aui prisideda prie pa
laikymo augimo visų ėeanezių iez 
lauko kūno dalių.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo szvogerio. Kasi mieto 

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

Szimas Karlanas.
Box 1094, South Itanchester, Conn. 

(35-7)

ETHNOLOGIJA.
arba

Mokslas apie žemes tautas.

| 17 d. liepos pietvakarinėj 
Praucuzijoj s autė baisios audros 
su ledais, kurie labai daug blė
dies pridirbo. Mieste St Etienne 
užtvinę vandens užliejo visas na
mų kelnores. Ledai aplinkinėse 
iszmuszė javus, o perkūnas pa
gimdė daug gaisrų. Upė Furen 
iszsiliejo per krantus. Ant van 
dens matyt daug prigėrusių žmo
nių. Perkūnas uždegė kelias 
triobas. Mieste Aux Bois per
kūnas uždegė dirbtuves, kurios 
su visu sudegė; blėdį skaito ant 
400000 frankų. Perkūnas tren
kė į tris sztritkarių vagonus, ant 
laimės vienog žmonių neužga
vo.

|| L'mdono laikrasztis “Daily 
Mail” pranesza apie smarkų mu 
szį terp macedoniszkų pasikėlėlių 
ir turkiszkų kareivių aplinkinė-e 
Ostrovos. Macedoniecziai laikėsi 
sudrutintose stovyklose ant kal
nų. Jie numuszė kelis turkiszkų 
kareivių užpuolimus. Numuszti 
turkai surinko puikę macedonisz 
kų moterų ir vaikų ir laike sztur 
mo varė p rmiausiai ant macedo- 
nieczių stovyklų. Prie to vienog 
visgi daug beginklių moterų ir 
vaikų tapo užmusztų. Iszviję 
macedonieczius, turkiszki karei 
viai įsiveržė į krikszczionių apgy 
ventus kaimus; beginklius žmo
nis iszskerdė, o triobas iszdegi- 
no.

| Už buvusius studentų maisz- 
tus Maskolijoj p r as žali n ti nuo vie 
tų geresni universitetų profesoriai 
ir studentai parengė Paryžiuj laisvę 
maskoliszkę universitetę. Univer- 
sitetę tę lankė szįmet 260 prisira 
szusių studentų,o ant a'skirų lek
cijų buvo 3690 klausytojų. Lėkei 
jas pereituose metuose skaitė 14 
maskoliszkų profesori ir 7 pagarsė- 
jų visuokiuoee moksluose prancūzai 
Prie io universiteto yra ir biuras 
rūpinantis visokius paszalin’us už 
siėmimus lankantiems jį studen
tams; yra ežia parengta teiposgi 
pigi valginyczia. Jeigu Masko 
lijoj neiszmintis rando draudžia 
laisvę, taigi teisingę mokslę, tai 
tuom paežiu verezia jounuomenę 
tokio mokslo geidžianczię jiesz 

koti jo svetur.

Ar žmogus auga per 
visą amž|?

Ar žmogus auga per visę m- 
iį, ar auga teip ilgai tik atskiros 
kupo dalys? Kad vaikai auga, 
tę visi matome: vaikai ypacz iki 
15 metų auga gana smarkiai,pas
kui jau palengviau; iszgyvenęs 
20 metų žmozus jau toliau ne 
auga bent į augsztį, storyn vie
nog augti gali. Taigi į augsztį 
žmųgus auga tik jaunystėj, o pas
kui augimas su visu apsistoja. 
Kaslink gi atskirų kūno dalių, tai 
ne galima pasakyti, kad tūlų isz 
jų augimas apsistotų: tūlos kūno 

‘dalys auga teip ilgai, kol žmogus 
gyvena ant žemės, augimas/ jų 
apsistoja su mirczia. Tei-ybė, ti- 
rinėjima# ežia sunkus, kadangi, 
kaip kiekvi-n is num»uo, negali
ma ypacz vidurinių žmogaus or
ganų dėti ant i-v «rsdių,ant persi
tikrinimo kiek užaugo, ant kiek 
pasididino jų sunkumas, bet su
sekti tę specialištai moka, o dak 
tarai randa gana progų ir pa
sverti. Tirinėjimais apie augimę 
visokių žmogaus organų užsiėmė 
vok szkas mokslinczius, D-ras 
Muehlmann. Jis susekė, kad 
pirmutiniame desziintmetyj žmo
gaus gyvenimo smegenys sveria 
14-tę dalį viso Kūno svarumo, 
toliau jau kitos kūno dalys eina 
vis sunkyn, o svarumas smegenų 
pasilieka užpikalyj, taigi kada 
kitos kūno dalys auga normalisz 
Kai, augimas smegenų pasiliauji. 
Teip jau visai yra ir su inkštais, 
kurių svarumas pirmame gyveni
mo deszimtmeiyj užima 0,7%, o 
tolinus kūnas auga, o augimas 
inkstų pasiliauja. Augimas kau
lų eina ilgiau: kaulai ne auga tik 
pasibaigus antram deszimtme- 
cziui gyvenimo. Raumenys pa
baigia augimę apie 40 — 50 me
tų. Plaucziai, azirdis, žarnos, 
kepenys auga normaliszkri per 
visę amžį; orie anga n ežių per vi
sę amžį kūno dalių priguli įeipoe 
gi oda, plaukai, nagai. Taigi i-z 
puola, kad visi viduriniai žmo
gaus organai paliauja augę pirma 
negu ateina galas gyvenimo, o 
organai isz lauko auga teip ilgai, 
kol kūne laikosi gyvybė; prie 
paskutinių priskaityti plaucziai, 
szirdis ir žaruos, kadangi szitie 
organai turi susiriazimę su ėssn-

Vietines Žinios.
— Budavonių komisorius Kiol.- 

basa suspendavo tris inspektorius, 
bit net mie:to valdžio, nežino už 
kę.

— Į sudę atfiszsukė 84 metų 
kalvis Andrius Rengstrom, pra- 
ezydsmHs perskirti jį su 88 metų 
paezia, si kuria iszgyveno 52 me
lu. Rodosi, galėj » jau laikyt e- 
si iki galui gyvenimo, kuris juk 
ab em ne ilgas.

•— Gyvenime Mateurzo Klein- 
bauero, pn. 321 D virion 8tr , pa
slaptį pol cistai užtiko prie darbo 
loszikų draugyslę iszdevynių vv- 
iu, kurie užsiėmė uždraustais lo- 
szima'8 vadinamai? “Gr^ps”. L"- 
szikai likosi suaresztuoti, bet pa- 
stsezius kauciję, tapo pales 
ti.

— Nakvynės namuose McCan- 
no, pn. 380 W. Adams str., vie
nas isz apsirtojuoių sveczių pajuto 
puvanezio kūno kvapę ir apie tai 
praneszė nakvynės namų užlaiky
tojo:. Pradėjo jieszkoti ir viename 
kambaryj, drabužių spintoj, isz 
tikro r-d<> pasikorusį vienę isz 
sveczių, kokį ten W se hz Phila- 
delphioa.

— Pasimiięs Chicagcs archi- 
vyskupas Feeh«n paliko turtus 
1120000. Turtai tie susideda isz: 
♦50000 posmerlinės New 
York Life Insurance Co. $14000 
posmertinės Northwestern
Mutual Ii fe Ina. Co. ir 
hz $57000 gatavų pinįgų ban
kuose. Tarna tei.kurt ilgai pas jį 
Uruavo, užr..szė 10000, o savo 
lamui $1000.

— Ihz apsaugojimo szėpų Ma 
senio Temple triob j prapuolė,ne
žinia kokiu budu,35000 dol.Piuį 
gus tuos į szėpaa sudėjo pereitos 
sanvaitės petnyczioj ž nomi Chi- 
cagoj daly vsutojai arklių lenktynė 
se.Kada jie norėjo daugiau pinįgų 
į savo pasamdytas t*zėputes įdėti, 
rado jas turzezias. Kokiu budu 
vagiliai ju*i#igriel>ė, nežinia, ka
dangi ežia per dienę ir naktį yra 
visada sargai. Szėpuczių savinin
kai i-ako, kad beriskundiianti į 
szėputes pinįgų,turbut, ne įdėjo.

Kukur užtemyz Stanislova Szimaliu 
paeinanti isz Paazyles parap.,. Kražių 
vol., Raseinių pa v., Kauno gub.. teiksis 
greitai duoti man iine ogaus #2.00 atli- 
ginimą.

Jos. Koezis,
Box 151, Bridgeviile, Pa.

(7-25)
Pajieszkau savo draugu: Franciszkaus 

Lipsi to, J. Girtižuno ir A. Szulco, isz 
Kauno gub., Szlauliu pav. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jonas Barszczauskas.
203 Qurry 8t, Grantl Rapids,Mich.

Pajieszkau Stepono Gedrimo isz kai
mo Labanausku.ir Antano Papiauskio 
Isz Pavandenei parap.. abu Kauno gub., 
Raseinių pav. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Modest Bartkus, 
1310 Milier St., Allegheny, Pa.
Pajieszkau Mikolo Žvingiio, Suvalkų 

gub.. Gižu parap , kaimo Osžkasviliu, 
gyveno Worcester, Mass. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Raulines Klimaviczia,
11 Reis St., Bristo). Conn.

Pajieszkau Liudviko Kuzminsko, isz 
kaimo Selvestru, Raseinių pav., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žineant adreso:

P. Zibart, 
Boz 212 Port yVashington, Wis.

Pajieszkau savo paezios. Mares Matu
laitienės. kuri 23 d. Berželo su Stanislo
vu Norvaisza ir dviem vaikais (mergaite 
3, vaikas 6 metu) uuo mones 
prasiszalino. Kiek girdėjau jie 
issvažiavo in Cumberly, Indiana. Pati 
geltonu plauku rauplėto veido, Norvai- 
szas turi kreiva žanda. Kas juos užte- 
mys ir duos man žine gaus #5.00 atlygi
nimą. Antanas Matulaitis,

212 First St., Elizabeth, N. J.
(8-D,

Pajieszkau Petro Novickio, Kauno 
gub..Raseinių pav., Laukuvos parap. 
Jispauarkas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Lud Jonikas, r
Boz 35. Seatonviile, III.
Pajieszkau Jono Raczkausko. isz kai

mo Janaukoe, Kalvarijos pav., Suvalkų 
gub. Teiksis atsiszaukti ant adreso: 

Mikolas Dambrauskas,
138 Silver St., S. Boston, Mass.

Aukoe ant Kaukintiniu.
V. J. Uszkuris. Boston, Msss............15

Buvo ................... 16.47
Sykiu...........” #16.62.

Cbicacoe Lietuviams — Liutero
nams.

P. Drignailis, studentas Concordis 
Seminarijos isz Springfleld, 1)1. laikys 
dięvmaldysie-Chicagoje, 27 Liepos, ant 
kurios visus lietuvius liuteronus užkvie- 
czia.

Draugyscziu Reikalai
PirmiMi metinis Pikninkas.

Chicsgo. Dr-te D. Liet. K. Zigmanto 
turės savo pirma metini pikninks nede- 
lloj, 27 d. Liepos. 1002 m., darže Povilo, 
Karecko, 758 123^ezia ul.,West Pullman, 
111. Prasidės 10 va), ryto. Inženga vy
rui su motore 25c.

Bus tai gražiausias pikninkas pietinėj 
miesto dalyj. Daržas gerai parengtas, 
didele szokiams pliaferma, grajys p. J. 
Valantanavicziaus pirmaeline muzika, 
prie kurios bus galima gerai pasisrokti 
ir pasilinksminti. Darže yra parengtos 
visokioszabovos. Todėl ant teip pui
kaus pikninko užpraazo visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti.

Chicagieczlai imkite West Pullmano 
streetkarius nuo 63-czioe ir South Park 
avė., kurie už 5c. davež iki pat daržui, 
tik per 2 bloku. Su guodone

Komitetas.

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

rės savo pikninka nedelioj, 27 Liepos 
darže Reising's G rovė, Riverside, 111. 
Prasidėt 10 vai ryto. Inženga vyrui su 
motere 25c.

Reissig's G rovė daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elekrika apezviestas, gražus takai 
pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti,lai
veliai pasiplaukineti ir viskas kas tik ant 
zabovos reikalinga.
. Imkit Meropolitan Elevatori I<1 W. 

58 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti. Su guodone

Komitetas.

Žiūrėkite! Jaunu
Amerikos
Pasilinksminimo Kilu 
bas rengia penkta di

deli balių 19d. Spaliu, 1902,Freiheit Tur- 
nėr saleje, 3417—21 So. Halsted St. To
dėl meldžia kitu draugyscziu toje dieno
je nedaryti balių ar kitokiu pasilinksmi
nimu idant vieni kitiems neužkenktu- 
mem. Komitetas.

Chicago. Dr-te Apezvietimo broliu tu
rės uvo antra metini balių subatoj, 25 
balandžio, 1903, Pulukio saleje, 800 S. 
Ashland avė. Todėl meldžia visu kitu 
draugyscziu nedaryti toje dienoje balių 
ne teatru idant vieni kitiems neužkenk- 
lumem. Komitetas. «

Nishua, N. H. Dr-te Szv. Kazimiero 
turės savo pikninka aubatoj, 2 Rugpju- 
czio, sode Lawndalle Gardner, pruidOs 
2 vai. po pietų. įžengs vyrams 35c., 
moterims ir merginoms dykai. Sodu 
notoli miesto, gerai parengtu ant pik- 
ninku reikalo, grajis gera muzika, prie 
kurios bus galima gerai puiazokti ir 
puilinkaminti. Visus lietuvius ir lietu
vaites, vietinius ir aplinkinius kvieczia 
atsilankyti. < Komitetu.

Pigiai ant pardavimo vienu iez dvie
ju saliunu. Asz turiu du ir todėl viena 
noriu parduoti. Atsiszaukite pas:

M. Gabrį s,
111 Union St., Kenoeha, Wis. 

(8—8)

ReiKsllndcvrl vyrai Salietl elrkulloriav. rink
ti adravot ir pardavinėti gyduole* terp Italu via. 
Toki darba galt atlikti nereikalaudama* pames
ti savo szlaudlenlnlo darbo. Lengva* uulemltna* 
Ir gera* pelnai. Adreauokite.

1M K. >4 th *t,. S*w York.

Reikalauja operatorių prie kriaueziu 
darbo aut “Walking Skirta". Gera mo
kestis.

Danziger Bros,
Central Union Block

Kerte Maraet ir Madison ui., Chicago.
(»—7)

Reikalauja prie kriaueziu maszinoe 
aperatoriu prie moteriszku"Dres skirti” 
darbo. Gera mokestis (8—1)

Dernburg M f g. Co.'
222 Adams Si, Chicago, III.

$25.00 n ag rados.
Kas užtemys 2 maskolių, vienas vadi

nasi Joachim Buleva 6 pėdu ir 2 coliu 
augutes, juodu plauku, usu ir akiu, ki
tu Aleksander Buleva 5 pėdu 7 coliu 
augsztu Šviesesniu plauku ir usu, pail
go veido. Kitaip szneket nemoka tik 
ruskai. Ku tokius kur užtemys ir 
duos man žinia gaus #25 00 nagradoe.

Jie mane apvogė ant #700.00. 
Peter Kazlovski.

115 Salem St., Boston, M a u.
(25—7)

ApganinimiM.
Ku prisius savo adrese gaus 6 gatun- 

kus gromietoms popieru ir katalioga 
dykai. Reik prisiųsti tik 10c. ant paež
io kuziu.

J. G. Baronu, 
1002 S. 2- n d St., Philadelphia. Pa.

Pamatas turtingumo.
Yra verta atkreipti atyda ir vi

si ant to sutinka, kad žmones,ku
rie per savo sunku triūsa pastojo 
dideliais pramonininkais, pamatu 
ju sziadieninio turtingumo buvo 
tai pacsedlivumas. Privalumas 
kiekvieno vyriszkio ir moterisz- 
kes czedyti viską kur tik galima, 
net ir ligoje kaip tai pilvo, kepe
nų, inkstu-nereikia tuojaus szauk-
ti daktaro ir ant to pinigui me
tyti, kadangi nuo tok'u 1 gu iaz- 
gydys jus Trinerio Kartusis Vy
nas, jeigu griebsitės už jo kada 
pirmutiniai tu ligų simptomai ap 
sireiszkia, o t< s k s sz tuoj a labai 
mažai suliginant su daktaru kasz
tais. Trinerio Kartusis Vynas 
duos naujaę pajiegas jusu nervu 
sistemai, sistemai ž ėbcziejimo ir 
tokiu budu palaikys jus sveikato
je. Yra tai szeimyniszkas vais
tas, kurs privalo rastis kiekvie
nuose namuose,idant reikalui at
sitikus galėtumėt juom pasigel- 
betL An<- pardavimo visose ap- 
tiekose kaip ir pi>spati fabrikan
te, Juozapa Trineri,
799 S. Ashland avė , Chicago.

Pagal Drą M. Hab^rlandtą.

tystės ne buvo joje viešų mokyklų išlavini
mui vaikų. Ant supažindinimo suaugusių 
su visokioms profesijoms buvo visokios drau
gystės, kuriose jauni žydai galėjo susipa
žinti su žinomais draugysčių sąnariams 
mokslais. Samuelius prisidėjo prie uždėji
mo pranašų mokyklos, kur ateinanti prana
šai mokinosi visokių reikalingų mokslų. 
Jezekias sutvėrė speciališką draugystę ir prie 
jos mokyklą, kur jauni žydjii mokinosi poe
zijos, iškalbumo ir tt. Lankymas tos mo
kyklos buvo priverstinas, niekinančius moks
lą turėjo tiesą bausti net nužudymu. Moki
no čia vienog vien tikėjimo, kadangi kito
kius mokslus žydai laikė ne tik už nereika
lingus, bet už vodingus, galinčius atitrauk
ti žmogų nuo tarkavimo Dievui. Tokios 
nuomonės juk dar šiądien prisilaiko daugelis 
ir musų fanatiškų kunįgų.

Tik sugrįžę iš Babilionijos nelaisvės žy
dai pradėjo rengti mokyklas Palestinoj. Bū
dami Babilionijoj, matė ten chaldejiškas mo
kyklas ir supratę naudą, kokią jos atgabena, 
sugrįžę namon, užsimanė rengti ir pas savę 
panašias įtaisas, kadangi mokinti vaikus 
šeimynose jau buvo ne galima; būdami ne
laisvėj, žydai užmiršo tą, ką pirma mokėjo: 
daugumas žydų ne mokėjo nė skaityti,nė ra
šyti žydiškoj kalboj; pranašai išnyko, bet li
ko dar pažįstanti Šventraštį, kuris apima 
žydų istoriją. Tie tai sykį ant mętų, laike 
kūčių, skaitė susirinkusiems žydams Šventraš
tį ir Maižiešiaus įstatymus ir juos aiškino. 
Paskui tapo parengtos tikros mokyklos, bet 
ir jos buvo pašvęstos vien aiškinimui tikėji
mo dalykų; daugiausiai ko jose besimoki
nanti išmokti galėjo — tai skaityti ir rašyti 
žydiškoj kalboj.

Pirmutine mokykla buvo parengta Jeru- 
zolimoj; parengė ją brolis karalienes Alek
sandros*. paskui rabinai išdavė tiesas, kad 
mokyklos butų rengiamos kiekvienoj žydiš
koj parapijoj, o ant kelių parapijų kad bu
tų parengtos mokyklos senesniems vaikams,. 
16— 17 metų. 64 metuose po Christaus 
užgimimui likosi išduotos tiesos,kurioms pri
sakyta buvo rengti mokyklą mažiems vai
kams kiekviename mieste, o dvi, jeigu per 
miestą bėga ųpė.ir ant jos nėra tilto. Jeigu 
miestas ne turėtų pinįgų, likosi daleista ap
versti sinagogas ant mokyklų. Uždrausta 
buvo namų savininkams išmesti iš namų 
mokyklą, nors ji kitiems samdininkmę arba 
pačiam savininkui ne patiktų.

Apart mokyklų, parengtų valščių arba 
parapijų, kiekvienas galėjo pats rengti to
kias jau, kas tik panorėjo. Miestai ne tu
rinti mokyklos buvo iškeikti,į tokius geriems 
žydams uždrausta buvo atkakti ir apsigy
venti; kaip kokiuose miestuose buvo specia- 
liški dabotojai, kurių pareiga buvo privers
tinai vadžioti vaikus į mokyklą.

Žydiškos mokyklos dalinosi į tris klia- 
sas. I kliasoj mokinosi vaikai nuo 6 metų 
(jaunesnius Talmudas uždraudžia priiminėti) 
iki 10 metų. Toje kliasoj mokino: rašyti ir 
skaityti žydiškoj ir chaldejiškoj kalbose. 
Mokslas traukėsi per ištisą dieną; mokykloj 
vaikai ir mokintojas valgė ir pietus.

Antroje kliasoje mokinosi vaikai pabai
gę I kliasą, turinti 10 — 15 metų. Šitoje 
kliasoje buvo mokinami ne rašytų tiesų. 
Trečioj gi kliasoj mokintiniai vedė su mo
kintojais ginčus apie visokius klausymus. 
Apart to dar mokino truputį astronomijos, 
medicinos, gamtos mokslų, bet tame žydai 
ne pasikėlė augštai.

Apie mergaičių išlavinimą žydai nesirū
pino. Mokyklų mergaitėms ne buvo, jos 
mokinosi nuo motinų vien to, ko motinos 
mokėjo. Mergaičių apšvietimas pas žydus 
stovėjo seniau daug žemiau negu vyriškių,tas 
pats yra ir dabar. Ir Lietuvoj antai dides
nė pusė žydiškų moterų ne moka rašyti.

Chaldejiškos viešpatystės: Babilionija, 
Asirija, Niniva ir Chaldėja rods jaunesnės 
už Egiptą, bet ir jos susitvėrė labai seniai. 
Kaimyniškos semitiškos tautos daug mokslų 
ir civilizacijos vaisių perėmė nuo chaldejų. 
Raštas chaldejiškų tautų skiriasi nuo rašto ( 
kaimyniškų tautų. Literos reiškia siliabas 
ir turi kylių pavidalą. Knįgos spaudintos 
ant molinių toblyčaičių.

Moksluose chaldejai stovėjo kur kas 
augščiau už žydus. Metai pas juos buvo 
sauliniai, susidėjo iš 12 mėnesių po 30 dienų; 
kas šeštą metą pridėdavo po vieną mėnesį 
viršaus. Mėnesis buvo iš 4 sanvaiČių po 7 
dienas.

Gamtos mokslų mažai pažinojo, medici
na stovėjo ant žemo laipsnio: apsirgusį gydė 
užžadėjimais.

Cbaldėjiški astrologai padarė daug as
tronomiškų patėmijimų ir mokėjo teisingai 
paženklinti padėjimą saulės ir penkių žino
mų plianetų. Skaitlius iš pradžių vedė po 
5, jiaakui po 10, o ant galo po 12 arba tuzi
nais. Mieros ir svartliai buvo paremti ant 
to paties dvylikinio skaitlių skaitymo bu
do: skaitė tuzinais ir kapoms.

Gamtos mokslai stovėjo žemiau už mate
matiką, bet visgi caugščiau negu pas žydus. 
Aassurbanipalo knįgyne rado surašus žvė
rių, augmenų ir mineralų, sudėtų į grupas 
pagal jų naudingumą.

Pradinių mokyklų Chaldejiškose viešpa
tystėse, rodosi, ne buvo: vaikai visokias rei
kalingas žinias sėmė nuo savo tėvų. Ant 
palaikymo vienog mokslų Chaldejoj buvo 
mokyklos ir tai nuo labai seniai; prie jų 
buvo turtingi knįgynai. Mokyklas tokias 
lankė daugybė mokintinių. Rods visi augš- 
tesni mokslai, kaip visur teip ir Chaldejoj, 
buvo kunįgų,vadinamų magais, rankose;ir ne 
pašauktus vienog magai mokino daugelio 
naudingų gyvenime mokslų,ypač gi literatū
ros ir dailės.

XIII. Afrikos tautos. . '
Kiekviena svieto dalis apgyventa kito

kių žmonių rasų: Europą apgyvena baltvei-

džiai; Aziją — geltonveidžiai mongolai;Ame
riką— raudonveidžiai indijonai; Australiją 
— juodveidžiai papuasai ir australiški ne
grai, Afriką — afrikoniški negrai. uiabu- 
būviais Afrfkos yra iš tikro afrikoniški ne
grai; prigulinti prie kitokios rasos gyvento
jai šiaurinės Afrikos nėra čiabuviais, bet jie 
iŠ kitur atėję. Nors Afrikos negrai turi juo
dą odos parvą kaip ir australiečiai arba aus
trališki negrai, bet terp vienų ir kitų nėra 
nieko bendro, jie tveria visai atskiras rasas; 
afrikoniški negrai dalinasi į kelias grupas 
negriškų tautų, bet visos priguli prie vienos 
rasos. Svarbiausios tautiškos grupos, apgy
venančios Afriką,yra: bušmenai ir kottentotai, 
negrai ir bantu’, bet skirtumas terp vienų ir 
kitų iš kimo sudėjimo šitų tautiškų grupų 
ne teip didelis: didesnis skirtumas yra jų 
kalbose negu kūno pavidale. Kultūriškai 
Afrikos tautos ne ant vienokio stovi laips
nio; ant tokio didelio ploto, kokį užima Afri
ka ir prie tokių gamtiškų sanlygų, kokiose 
gyvena Čia žmonės, ne galėjo pasikelti ant 
vienokio civilizacijos laipsnio.

Afrikos sausžemis, teip kaip ir Austra
lija, turi kuo neprilankiausias kilimui civili
zacijos sanlygas. Krantai jos lygus, mažai 
turi tinkamų kam nors uostų, kas. supran
tama, ne palengvina susinešimų su kitais 
kraštais nuo jūrių; iš kitur todėl sunkiai ga
lėjo prisigriebti civilizacija. Kas Afrikos 
viduriuose nuveikta ant civilizacijos dinos, 
nuveikta negriškų tautų. Apart sun
kaus prisigriebimo į Afriką nuo jūrių, ap
sunkinti susinešimai ir sausžemio vidu
riuose. Rods šiaurinėj Afrikoj ne negriš
kos kilmės tautos labai seniai Įiasikėlė aut 
augšto kultūriško laipsnio, kaip antai egip- 
tijonai, o paskui iš Azijos atkakę fenecijo- 
nai, kurie vietoj dabartinio Tuniso uždėjo 
kolioniją Kartago,' bet išsiplatinimą civiliza* 
cijos ant negriškų tautų sulaikė apsunkinti 
susinešimai šiaurinės Afrikos tautų su gyve
nančioms sausžemio viduriuose. Besiplati- 
nimą civilizacijos nuo šiaurių pietų link su
laikė didžiausi ant svieto, išdžiuvę, be van
dens pieskiniai Sacharos tirai. Teip jau per 
tirus atskirta yra pietinė Afrika nuo kraštų 
toliaus į šiaurius. Tokiu budu, kaip mato
me, nepereinamais tirais Afrika buvo pada
linta į kelias juostas, kur tautos, turinčios 
apsunkintus susinešimus su kaimynais, ture 
rėjo vystytiesi savistoviai, be bešalinės augš
čiau civilizacijoj pasikėlusių tautų įtek
mės. , ' : „j

Užtai kaslink gamtos suteikiamų žmogui 
dovanų, taigi kaslink gyvūnų, augmenų ir 
mineralų — Afrika yra geresnėse sanlygose 
ne tik už Australiją, bet ir už Ameriką. Iš 
tų dovanų žmogus galėjo aprūpinti savo rei
kalus geriau negu kur nors kitur. Iš aug
menų, suteikiančių žmogui maistą, gal dar 
prieš atsiradimą jo, augo čia durra (Sor- 
gbum vulgare\ batatai, yamš. augmenys 
duodanti maitingas ša kilis; ne trūksta Afri
koj visokių vietinių vaisinių medžių: auga 
Čia visokios duodančios maitingus vaisius 
palmos ir kitoki medžiai; yra Čia ir medvil
nė, iš kurios negriškos tautos išmoko rengti 
drabužiusapsirėdymui. Sulaiką arabai ir 
europiečiai atgabeno į Afriką iš kitų žemės 
dalių visokius augmenis ir juos Čia priveišė. 
Tinkančių auginimui žvėrių teiposgi ne 
trūksta Afrikoj, tūli iš jų prisavinti ir euro
piečių, priguli prie naminių galvijų visoj 
Europoj, Amerikoj ir net Australijoj. Dau
gybė tokių galvijų be abejonės suskubino 
persikeitimą negrų medėjų į gyvulių augin» 
tojus. Negriškos tautos vidurinės Afrikos 
nuo seniai augina bandas raguotų galvijų, 
avių ir ožkų. Medėjams teiposgi ne trūksta 
visokių laukinių žvėrių lygiai didelių, kaip 
ir mažų, draskančių . ir žolėdžių. Afrikoj 
yra Ii uotai, šlapiai arba sloniai,hypopotamai, 
žirafos, kuriuos tik dabar pradėjo be pasi
gailėjimo naikinti svetimi medėjai, o antai 
žirafas baigia jau nąikinti.

Ne trūksta Afrikoj nė žmogui reikalin
gų mineralų. Druska yra visur, yra ir ge
ležinė ruda, iš kurios negrai nuo seniai mo
ka geležį ištarpinti ir iš jos dirba ginklus ir 
visokius darbo įnagius; pramonėj negrai 
augščiau spėjo pasikelti net už senovės kul
tūriškas Amerikos tautas.

Nepaisant vienog ant tų gamtos dovanų, 
civilizacijoj negrai ne pasikėlė augštai; apart 
pramonės, nė ant jokios kitos dirvos jie ne 
spėjo pasikelti ant tokio laipsnio, ant kokio 
savo vien pajiegoins pasikėlė antai pietinės 
Amerikos peru vi jonai. Niekur savo vien 
pajiegoms negrai ne išdirbo nė jokio rašto, 
ne tokio abrozdinio, kokį vartoja veik visos 
nuožmios indi joniškos giminės Amerikoj. 
Niekur jie ne paliko tokių budavonių, ko
kias Įialiko meksikonai arba peruvijonys 
Amerikoj; ne paliko nė raštų, iš kurių gali
ma būt spręsti apie jų praeities darbus. 
Negrų sutvertos viešpatystės laikosi silpnai 
ir tai ne ilgai. Jeigu vienam vadovui pasi
sekė, apvaldžius kaimynus, sutverti kokią 
viešpatystę, tai kitas, jeigu pasirodė suma
nesniu, ją išgriovė. Geografai turi gana 
vargo su aprašinėjimu visokių vidurinės Af
rikos viešpatysčių, kadangi jos ne ilgai lai
kosi. Koks negriškas vadovas sutveria vieš
patystę, ji tūlą laiką platinasi, pamuša kai
mynus, paskui teip greitai griūva, kaip 
greitai susitvėrė; net vardo buvusios viešpa
tystes ne lieka. Dailės darbai teiposgi ne 
paliko ilgesnio ženklo, triobos, net vadovų 
rūmai, žinyčios ne gali būt nė prilyginamos

Kaimas Šuli negrų, Šoa kai nuo®#..

(Toliaus bus.)



Naujas Šaitanas
Sztuom i pranešiu visiems aplinkiniams 

ir pažystamiems, kad atidariau nauja 
saliuna po nr. 636 Noble str., kur užlai
kau geriausiu naminius ir C?Sportuotus 
gerymus ir cigarus, teipgi biliardo sale. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti ir to viso Jpabandy- 
ti. George Geis te r, (8—8)

636 Noble S t „ Chicago.Ill.

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 26 Liepos darome pasilinks

minimo balių, ant kurio grajys gera 
t muzika ir šventai susirinkę galės gerai 

p įsiszj'tli ir p įsitieks ninti.' T idsl ^vi
sus aplinkinius ir pažystamus kvieczia- 
me atsilankyti.

Allijonis ir Žilis,
■ 1158 8. Leavitt St., Chicago 111.

Naujas Saliutias.
H Atidarėme nauja saliuna. kureme ■už
laikome geriausius gerymus, naminius 
ir inportuotus vynus, likerius, arielkas 
ir cigarus, gera szalta alų ir tt. Kas 
nori pasivieszeti ant sveiko, szviežiooro 
tegul atsilanko i musu miesteli, o ežia 
ras sveikiausora ir gera pas mus užeiga. 
Kaip vietinius teip ir tsz kitur atsilanku- 
slus užkvieczmm irpss mus apsilankyti.

Su Jguodone. J 
J mas B tiesianti ir J h Stimk ,vieži i,

Karėti avė.. E ist Chicigo. Ind.
(8—29)

Apie turtu Uždirbime Parasze Bebram; verte 
8. M Veikale* gvildenanti* politl«zk|)į eko
nomija. Kokiai* keliai* i«*idirba turtai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo.................................35c

Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktus 
Pagal prof. Nusbaumf. Sutaisė Szernas Chi- 
oago, IU, 1901. Puslapiu 147.Moksle* kekių budu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
Jie vystėsi pradėjus nuo msžu vabalėliu z.« 
daejo iki peuks*cziu,4vleriu it paties žmogaus, 
bu pavelksleis.............................................. 4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. I*ara»zė žmogus, Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du Ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiltepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėre kada ir kaip tapo pa
naikinta.................................................. 15c

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskl*. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir p*veik*lelnaLoakoo- 
nogrupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis detei 
kurių moteriszke tapo žemesne ui vyrtezki ir 
paduoda rodykles ant jos pakėlimo..... >J5o

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz aszluonlų 
sekanczių gražių pasakaieziu: Atsisveikini
mą* ; — vagis; — Kas Kaltas; — Gatvė* val
kai: — Pa paros i* Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis.......................... 15c

geografija arba žeme* apraszyma*. Pagal 
kie Na kovski Ir kitus.sutaisė Szernas. i 
tai naudingiausia isz visu sulygaziol i*i 
siu lietuviszku knygų. Aiszklal ir su|i

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztais.be ar 
kalimo...........................  L.‘&o<

»MGdiGai Dispcnsani gailius iszuoduii!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

AR REIKALAUJU
Knygų. Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatomsj l’opieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? įTa viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. ) j Czia> gali 
gauti visokias lietuviszkis ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. J Ra- 
szykogausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? JRiszyk o 
gausi pratęs ani visu laivu.

Ar teik liauji siusti pinigus in *kraįu? 
RisĄfk, o gitui prekes.

P.nijti pniuili p ir Lietuvai red ikci- 
ia gre'czi tuiiai suvaikszczioj i, niekada 
ne žūst i, o prek *s pigesnes kaip kitu.

Li huvos re 1 ikcija teipgi užsiim i isz- 
kolekta .imt pinigu su-l it u b mkuoie ir 
už algas. Ti visti įtinki už Ubii ma
ža preke. Ko lik reik liauji raszyk inde 
damas už 2c. m irke ir g tusi ai šaky m i.

Adresuok.
V OLSZEUNKI,

B24 3 J-r.l 8t. w Chl«‘Ajro«Ili.q 
Sub StA. «t>.

augszti, vulkanu* metaneziu* iaz savęs u 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda ku 
kiek joje yra angDu. geležtes, aukso, d 
k u* ir kitu gervbta; kiek mariu, ežeru u 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose 
deny*: »uru*. pruski, saldus ar kartu*, 
ki Juose gyvūnai gyvena ir lt Žeme a 
•ryla dalimi* taz>kaitytoe viso* vteszpa 
te*, karalyste* kuuigaiksztystes, respi 
gua ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyw 
ju: koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. 
■ temimai, pramoue*. lazdirbial ir tiesu*; 
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, 
mouiu: kur koki orai: szalcziai ar ka 
i-iai lietus ar giedros; kur koks ligi* d i 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir 1 
's kur saule per kelete dienu nenusitei 

arba neužteka ir tt. Knyga didele 6z» 1 
480 puslapiu, ant geros standžios Įx>pi 
-pauihnta, su 71 paveikslėliais: rus pu g 
l‘u Ir tt.................................................. 8 —

Ta pati, apdaryta audimu kietuose ai 
rui.se. auksinėmis litaromis atspausti p

71637

kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir 
jinami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sut » 
Szernas, Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su pavelksleleis............................................

toli apdarais. »uk» iiUU kr.sziab*. ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
hl.ial.mla su kubui. . It

Jus nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

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

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visus jiasaules. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
KRAUJO ŪŽNUODYJIMASDRAH VYRAI!!!

ir žmones isz priemieseziu' ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idan' butu Užgydytais per pa
garsėjusius sjiecijalistiis. Jie užtikrina 
magydynyi kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktaru klaidos jokios ne gali 

padary ti, nes*jie vi-ka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i -

Naujausios Knygos.
Atminimai už motinos duszia. Apsa

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

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judoszius. Apraszymas kaip luli lie

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

Kas isz ko gyvena. Iszleido L. S. D. P.
Parasze Diksztein. Knygele gvildė- 

"" nanti darbininku reikalus............ .10c.
Kur musu isiganymas’ Knygele isto- 

riszkai-politiszka— dideles vertes Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiszkos j 
partijos Czeki joje; Dabartine Lenkija 
ir joa siekiat; Kapitalizmas irtautiiz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszutnas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1...........  25c.

Kaip suiaisytas žmogaus kūnas. Para- 
sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žangaus kūno kaip jos 
sutvertos, v kai p ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei- 

’. kia ir tt. teipgi aj raszymas tulu ligų.
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes. ........................ 30c

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

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

“NeGadai" arba baisus sapnas.......... 5c. j
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni- | 

mo...... .............................................. 10c.
Palangos Juze^ketvirta laida)...........25c.
Sugriautas Gyvenimas.......................  .5c.
Szunadvokatis.......................................... 15c.
Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo- 
t kinti tekorystes amato tegul nusiper

ka szia knygele, o joje ras ferus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztuV pa

ko*. Aprasžc kaip Koliumba* atrado Ame- 
r-ka, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
onuues pirmiausi .* i»z Kuropo* pradėjo vė
luoti in Amerika, šokio* kare* buwo. už ka 
,arewo ir aokiuo* " na^tucee; klek prezidentu 

buwo. koki it klek kuris gero padare sziai 
žemei O ant pat salo taip naši Kon*tituci)a 
Suvienytu Valstija, kuri yra reikalingiausiu 
da..,’’xc perskaityti kiekvienam žmogui 
•zioje Amerikos zemeje „yvenaneziam. idant 
suprastu koke* ji* cvia tiesa* turi, kas jam 
t ra wale daryti, kas ue vale. Turi puslapiu 
364. Preke..................................................81 <><>

O-'itu-'se. gr»»*.uose apdaruose............. 8! 3“
Istorija Cbicagoa Lietuviu, ju parapijų Irkn.

Kraucziuno pro v a su laikraszcziu “Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje. 18Wm. te5 puslapiu 
didele formato, aiszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu advakatu. kn. Kraucziuno, 
‘ Lietuvo*’’ Užleistojo, redaktoriau* ir ju,veik
slai Chicago* S.Jurgio lletavi*zko» bažnyczl>>* 
Popieroa apdarai*............................... 8U OO

Audimo kietai* apdarais, auksiniai* 
titulais.........................................................8— 150-

Iheip Maskolila persekioja Lietuva Pagal L’op- 
pres«ion russeen Lithuanie supiesze kun. V 
ikmbski*........................................  lOe

Išalp geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L IVehlain Isz augU',ko iszgukle kun V. 
Dembsku................   15v

Caip gyvena Augmenys? Yra tai mokslisz- 
kas apraszyma* apie yvairiu* mulu žeme* au 
g* <i*,Ju *u<iejima. atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 139 pusla
piai .................................. .......  H5c

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko
■ kuru* miuksziais apdarais, apvalei* 
kampais, auksinti' krasztai. paraazais 
ir kwi« tka .. .................... .......... ...........81.V5

tero, Sphigmugraplio, E- 
1 e k t r i s z k u balsu Reosta
to ir Stethecropo P h o - 
n o r> d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejinio, inzbraszkiiiimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijahstai gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per liti
nėj Ima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai .yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
"State Medioel Dispensarv”, ant piet- 
vakar.nio kanųai State in Van Buren ui. 
CIT Inej i mus |ier66 Van Buren ui.

Puteniyk ndresn.

Nedorybe Rymo Ciecoriaua, Istorija isz laiko 
p«wawojimo N'erono .... 40c

lervlems

ko* gluodin. 
leu kampai* 
krasztai

10

10

Katia IMK! iu. tuaskoliai uipuoie ant baiuy- 
czūm t?icnlelv> KraiHu, rauple, azaude ir pjo* 
we nekaltus ituoHis, i»a<riowe altorius ir ui- 
peczt ijo baiuyežia. Aiškiausiai apra.<z<. 
ta wisa atsitikirua .................................... 13c

L,ietuwiszkas Lera-ntorius su totoriai* kate
kizmai* D mislrauluru.................... I5<-

VIįkilęs apie Žemį ir kitu* «vi-tu*, jub-.yir 
pabaiga. Auru-zo kai yra žeme, isz ko Ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; ka* 
yra saule, žvaigždes menulis; kaip toli .tra
lu kitas žwaigždes; kas yra pliau oe, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomiazku abrozeliu turinti pu*la
pius. Vra tai wienatine knyga isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszwie*ti.............75c

O'ii’i'oee, gražiuose apdaruose.. 41 OO
t_e-aZal Ir LietuvIaTnuo “•STr 1 143U1U. Pateeze 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugyste*".—Yra 
tai apraszymu* Lietuvos su Lenkija susiv'.e- 
nvjimoir jo pasekmes. Czia alszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip Jie pasielgė su

j.-* atšakiai supras, ar lenku prievelyste vra 
mum* naudinga ar bledinga.....................!.*<'

LJetaviu pratevtai Mažojoje Azijoje nuo jenove 
iki Jie pateko p> valdais -z.’Zsu Parssze L>e 
tavo* Mylėtoja.-:. Kn. ga turim pua.aplu* 
ir 4 dideles metas, parodanezie* vietas, kur 
zenoveje gyvec lietuviu prateviai Apraszo 
‘ietuviu padėjime dar 800 metu priesz Kri*-

• 1.50
arkliai ir M rudelis Dtd*ralwis 9wi 

prašios pa-ak e les 10>
PlutiK>no< abrorehai. Szeszlos naujos,labai

likimu

C4o 5. Mažas Aukšto Altorius apdėta bal 
to,s sloniaus kauleliais, su 3 medalike- 
iiais, aksomo nugare apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis. su kabe, 
auksinti knssztai ............... S 1.50

szyti Aleksandro Guiuozio 2V
Genu Dede. Graši palaka iaz sziandieaiaio

Lietuviu padėjimo .... 10c
Cyvenimas Klemenso Marijos Hofbrau*ro.

su trumpu apsakymu apie <Mirgabrnlm| 
Dr-te« Atptrkejistu Isz Italijos in žiemiu

ka sif Icoingrlg . 
regimas Jėzau, Kr 
sius isslyrioejlrae'

Donald
žem-s

. Ite

... 106

nijoje

draudžia )a žmonėms skaityt

veikslais ................................................ 15c.
Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.

Rsdzeviczutes. Yra viena iszgeriau- 
rsiu ir svarbiausiu pasakų.................50c.
Spėka ir Medega jau iszejo isz po s pa u 

dos. Preke.........1..........................8150
Gražiais drūtais apdarais.............. $2-00

Lietuvos redakcijoj dar yra gauna
mos IR SEKANCZIOS KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis.................................................... 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių............ 5c.
Vienakis..'......................................  5c.
Bestiality of Russian Czardom.......... 5c.
Auszra 1884 metu,......................... $1.00.
Auszra 1885 metu........................ ....$1.00.
Kalendorius 1893 metu........................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
Žirgas ir Vaikas....'............................. .30c.

Pasargos Skaitytojams.
1) . K ii i tik raszai laiszką į "Lietu 

vos” redakcija, visada pi raszy k ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir sena j i savo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam,

, paraižyti.
' 3). Jeigu «iszperki "Money Orderi”,

tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais* balta koreziukia, o 
didesneja, 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". Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka Ii ūmas, 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 pasargų, d tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei%arba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyma 
gausite. "Lietuvos" iszleistuve.

Knygos sawos spaudos.
Apsireiszklmal Sviete. ant kuriu žmo 

nes nuolatos kiuri, bet )u gerai nesupranta; 
au T abroaellaia. Nšudingtaoae knygele ant 
svieto dsslžinojimul taz ko darosi žai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko Jie laikosi................... 3Oc

Aritmetika. Knlga iszsimoklnimulrokundu.
Preke..............................................................U 5 c

UYGIENA Daktarisaka knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatos, isz kurios gali be 
nage]bos daktaro lauigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas jų su atyda perskai
tys. pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytieraelybejesavo 
sveikatą, pailginti sawo amsi ir mokės uiau 
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke.......  ................35c

Ar vyskupas Valanozlua (Valančiauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraižyta kn. Demb- 
skio. lyžtelėta kuziai* Susivlenyjlmo Liet. 
Lairv. A-a. t? puslapiai........................ 15c.

kl inde ūgis Lietuvos Karalius. Istorlszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
rasto Julius Sluvacki. litetvgįszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras KudirkaY^Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.

NAujausls Ltetuvisikas Sapnlnykas. surinkta* 
D suredit isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkal 
Egiptlszka sapninyk*,—au 310 aiszkiu (bro
leliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokia* senovee žmones vartojo inspejimui 
ateit**.—Geriausei iszguldo visokius
sapnus......................................................... 5Oc-
Jh-Pdarytas .....................  O5c

L>litypa. apysaka isz laiko terpsavtszkos karas 
Inaijonu Amerikos................................ S5c

t*uiki istorija epe Kantria Alena,kuri per 22 me
rus valkszcziodsm* po sviete, daugybe 
’uedu ir vargu kantrvi isskentejo...2Oc

Pamokslai Iszminltes ir Teisybes iszguldineU 
Galvocziu wisu amžių. Czta yra patllpj 128 
gražiu.juokii>gu ir iszmintingu pasakaieziu 
Kas nori tureli giaiiu Juokingu ir pamoki 
naneziu (kaitimu tegul nesiperka szlgkniu- 
gete, o gardžiai pasijuoks, zm- nese ture* kf 
pa pasakoti i'ant kiekvieno užklausimo mo 
kesduoti iszmintinca alsakymg........5Oc

Rankvedi* gromatų raszrmni. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromata* visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimine* 
draugus, prekėjua, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. Ir į patį carg. Teipgi meilingi laiszkai 
taunikaiezių į merginas Ir merginų į Jauni- 
katezius reikale susipažinimo ir apalve- 
dimo..............................................:......... -ŽOc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedl apy
saka, paszvesta Jaunumeuei..................kžoo

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
sze prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
kf laidų, su mažais prideezkais isz senesnių 
laidų lietuvlszkai pergulde Dras J. Szliupas. 
Bu paveikslu ir biografija raszaltaua. 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 laznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcblnsanų; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių Įvairiu* sutvėrimus-gyve
nusiu* ant žeme* dar priesz žmogau* ant jo* 
atsiradime. Bzlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami 1*Z žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
lus, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatyti Ivai 
riuese nuzejuose. tsz kuriu žmone* mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksliooziai iss to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumu žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, guli be apsirikimo sprens 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 37J poslapiu tiambaui 
druko, act grąž os popieroa ir apie 150 pa
veikslu mvairiu senu gadynių Istnyku'iu su
tvėrimu. Preke............................. 81.04*

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tlkejlmlszkl 
moksllazki ir draugijiszkai pvutiszki. Antra 
laida au priedu. 211 puslapiu ....................5Oc

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai it 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių. gywn tu ir 
medžiu. Tinkamitu»e geografija in pradine 
mokstainę............................................ 125c

Vanduo ant žemes, požeme irvirszuje žemes 
Rusiszksi parasze Rubakio's. Verte Drugy*. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visa* vandens 
permaina- ir veikmes: kaip 11* perslkeiosta 
in gare, kyla in viražu ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsę, keioziasi 
lt vandens laszeliu* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilg. 
Czta nukritę didelius darbus veikta: snie
gas k rtais uždengia cielus kaimu* Ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir dama nuo saules keiczlssi in vandeni ir 
ūži ėja lauki s, iszrežo tavu*, upe* ir upeliu* 
jr kavoj**! po žeme, kur vėl veiki* 4 P*d 
Serbų kaip ir ant vlrszaus žemes.... lOo

Žmogus Nepliuszkl*. Verte iaz szvediszkn Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
aunu* apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiu]. Balta apysakėlė užima kiekvie
na jauna valkios ar mergina ir mokina žino 
glazkoa dorybes........................................ŽOc

No Mažas Aukso Altorius, baltos oellu- 
lioidos apdarai. Užkilusios kwietkos.su 
kauline kabute, auksinu kraaztol.. 81 50

No 7. Mažas Aukso Altorių* baltosorllu 
iloidos apdarai. kwielkos aut srleno .šo
no įsiklotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabulsmis, auksinti knis 
tai......................................................... 8WO(»

»le«« kvvietkti i sz m arsiu i- 
itokin

PnHakoa, Romanai, Nfovelioa,

Amžien* gale* Ponako Piloto, kur* buvo au
džia Vieizpatie* Jezeu*..................  te

Anlma Vili*, naujausia ir gr*žiau*ia pasaka.
kuria (kaitytoje# atsidžiaugt negale* ....Tfc

Apteka Diewo, paaalra .......................................... 5O.

•aku vienoje knygelėje....................  15<
Apie Jonu Tvardaucks gsr<u bur'lnyka

Ir jo darbus sykiu su sprsszymsi* spie "bur
tus.................................. . , . SS

Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai
gražtaeaia pasaka, kurio* lietawiai dar 
negird*Jo. “ •• ‘ 6(

Duonos JieizkotnJai. apvsaka H. Senklevi- 
czlan*........................................................ . 8fc

Du puikus apraszvmai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime waiku......................... IA

lvweninias Stepo Rau‘du»*i<>, pasako* Ite 
Gyvenimas Genawaitea (G. u<iwefos). Yra 

tai lėliai paiki ir paniukinanti pasaka, 
a i>ie kuria lietuviai jau daug karta gir
dėto. . . . . . 50r

deja ant m«*zljrno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliam* lietuviam* Muse.......

•torija gražio* Magel-noa .,
atonjaseptynių Mokytoju * **
fuosupa* Konlu*zew»kl*. arba kankinimas 

Unijotu po valdžia maskoliau* 
(nokinus* pasakojimas apte rizaltabniziu* 

ir du trražn* atrainanlai !•» uklnlkystee 
Ka* teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ inc
Kaukazo Belaisvi*. L. Tolstojau* apysakėlė, .ite 
Kunigas, pulkus apraszyma* isz gyvenimo 

Leiuviu........................»................................150c

Ite

Kn A. Kubo* Protalazki Rasztai. Sziojekay- 
EJe telpa 18 gražiu pasakų, paraazytu 

i. Burbo*, buvusio kleboną fletawl*z- 
ko* parapijų* Plymoulh. Pa., kurio* tai 
yra szltokioa: "Tirmlszklu Andriu*", 
"Szwie*ule",' Dra*ybe ir užminti* žmo
gau*", "Apibarta awt*" "levo pasku
tiniai žodžiai". “Naujatenki* isz prie- 
warto*”, "Se»uo”, ‘ l t tėvynė* meile", 
‘ Burtininkas l*z Cncugvano Austrijos".
• Sodžiau* elgeta ', *'Welnto iszpažlotl*", 
.‘ Stnerti* ant nosie*"......................................

Keksztu Simas ukiszka apytaka. Szl yra
.80e

. Ite

Ite

naudinga moksliszka knygele.................
istorija Europos *u tnapom*
istorija gražios Katruko*
Istorija isz taiko Prancūzu waino* atsitiki

slos Afrikoje . . . —
istorija arba apsakymas apie Lletawoe praei

ga. Parasze Z*oawyks« tte
lazgaulmas eergdienlo. Kn|g..* pamoki

nanti kaip pagerint *awo cywemma %c
letekme Socijall*ti*zku sanlygu ant wi*u kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbiniu 
kam* kaip pagerint *awo buwl..............Ite

. Ite

sutaisytos ant4 balsu dėl wvru Calis t. 90c 
Kenkles, lietuviszkos dainos 4 balsams vv- 

riszkietn. sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka II daile.................................... »o

levams, norintiems iszaugtnti savo vai- 
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru .......................................................... Ko

lOn

ite 
. Ite

Ite
Krumplis Jonas pasaka 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvo* žmonių.
Kataliku Bažnyozia ir mokslas pagal Zahn'a

Kaip apsiginti nuo koleros Ir kiti naudingi 
skaitymai , . ,

Kristijonas Duonelaitis

Kristijono Donslalczlo Rasztai........................
Kapai Didžiu Kuol*aik*zcslu IrKaralIe Vil

niuje Pagal A Kirkorą, parašte N. Yra 
tai tetorisakas iszsznlpikelline* apte Vil
niau* praeiti pagal paminklu*, užsiliku
siu* ant grabviecziu D. L. Kunigaikss- 
ozlu ir Karalių...........................................

Krltuolial ssvieno* bei ebrosal Sutaisė Bevar- 
_ dl». Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
3.Ttancziu tulu* tikejlmtezku* dogmaiu*... SOc 
Kabala* talpinanti* savyje visokiu* užmlui- 

mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai 10c
Kelio* iiiorlizkos delno*. Gražio* ir *warbio* a- 

ple Lietuvos praeitis. Jo* lietu wi*zk u* k u 
nigaikazczli.*. Kražių akerdyne Ir tt..Ite

Kel*tuti*. tragedija 8 ak tuose dėl teatru... .. 20c
Kele'aa žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingume ........  lOo
Kelete* rasztu apie Kražius, pamatyta D. Hntke- 

ralczlo Alsziriai aprašau pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kleklr koki žmone* 
buvo aresztuotl. kiek sužeistu, klek už- 
muaztu. kiek nusūdyta ir tt...................Ite

Kunlnga*. puiku* apraszymes Isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. ... - ... 50c

Lengvas būdas paežiam per aawe* pramos
ite raazytle, dėl nemokanczlu 10c

100

MALDAKNYGES.
Maža* Auk*o Altoriui,ketallkisska maldų kny

gele. Maldos yra ry-.metlne*, srskarinea, prie 
•pa«iedne*. komunijos misziu. miszparu b 
daugybe kitu; miszlu maldo* su abrozeliai* 
mlszparal giedami Uetuwlszkl ir loUniszki 
daug lotyniaaku giesmių giedamu prie iszeta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos: psalmes Sz. Marljo- 
P. ir Karaliaus Dowido; aktai, ražanczia: 
stacijos, karunka. keliolika szwentu giesmių 
ir it. Yra tai naujausia Ir gražiausia Icnfgeb 
Jas wisu lietuirtszku maldaknygių, daili, ta) 
te. slidi popiete; stambus, alszkus drukar 
Mlera coliai. Szita knygeliu apdarai
IT prekes yra sekanerdoe;

siutas pr>e ukiolnkyste*................................Ite
Lietuviszkos Pasakos, toedega lietuvlszkai mjr-

tologijal. -Surinkta DroJ. Baraoavicztaus 
Czia telpa 14 seniausiu lietuvlazku mytolo 
giszku paseku, kaipo tai: Dievas Ir velnias 
Perkunaslr velnias. Žmogus ir velnias: Apte 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laima Ir 
Laumes; Apie Dali; ApleOIltine: ApieSzal- 
n| Ir szaltl; Apie vėjus. Apie milžinu*; A pi- 
žalcziu* ir smaku*; Apie vllktakius arba 
tvilkaloku*. Yra tai Juokingiausios paša 
kos girdėto* ouo seniausiu taiku in kūrės dar 
ir-szigdten daugybe lietuviu tiki buk tai vlr 
buvus teisybe.............................................. tl.Ste

Maskoliai 012 metuose arba Jurgi* Mllos- 
lavskit...........................................................Oo

Medele pasakojime* Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czta ap
raišo atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trimis (broleliais . . . ite

Marku* ir Aurellona*. aplsaka isz pirmu am
žių krikiiczionyste*................................. 90c

Mytbal. Pasako* ir Legendos Žemalcziu, su
rinktos Kd. Veckenstedt'o, verte J. 8*1 li
pa* M. D. D. I. Yra tai skyvlauslo* ir 
juokingiausios senovlnkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkslokus Irtt., in 
kurtuos senove* lietuviai tikėjo ir szla- 
dlan dar nekurte tiki. Kas vleng isz tu 
paseku perskaitys panorės Ir visas akai 
lyti. Preke.............................................. 5te

apie keturi szlmtal delnu 92.0i>
Dletuvtszkas Albumas. Laidai. Istorlazkos ir 

szelp Jau Lietuvos vietos. Parengtas ir įsa 
leistas kn. Miluko su pagelba prenumerato
rių. Telpa czia gražu* paveikslai su trum
pais aprasrymais žymiausiu Lietuvos vistu, 
Iszdtrbirou Ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Austro* Vertu su stebukdngu paveik
slu Paneles Szvenczlausloa Vilniuj® Griu
vėsiai Mindauglo rūmo N'aumiestefy): Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies. 
Llszkava: Nauji Traksi; Griuvėsiai Medini 
ku pilies; Gelgaudlsrkls; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventlnyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokie Lltevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakissklo bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto. Biru los koplyczia, 
Palanga. Buomas ties klalpeda. Minijos slė
ni* ties Garždals. Nemunas ties Vilkija. U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraazymas paveikslu dviejose kalbo 
se—lietuvlszkoj ir angllszkol Preke. SOc

sietuvos Tėvynės Damos, p* ras z y tos kn. Anta
no Wleno84nsko. Labai gražios dainos ŽOc

Lietuviai amžių gludumuose Czta talplnaal ty
rinėjimai apie lietuvius. Ju paėjima. Ir kaina 
nuo seniausiu amžių Knlgete varta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui pjo

Litvlni I Polaey. Lenklszkoie kalboje, lazrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
* zulinti*..................................................... įoo

Laisvos Valandos Eiles. Parasze Vincu 
Kapsu (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauname amžiuje tn kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bziose Jo ellese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminime 
Ir dvuiazkų naudų...........  1 ije

Laima ir Planetos. Kaygelv, tinkanti Jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz Jos gali nubnrti apie savo laimė 
ar nelaimę, ar myli Ji žinoma mergele.

Lietuviszkas Szluplsva, II Laida. Konradas 
Vallenrodaa............................................ įoo

Lletuvlazkl Dainiai pra tloj XIX azimtme- 
ozlo. Kliaalszkai tautiszkaa perejoddaa 
Parengė Jr. Jonas................................... tfc

LletuviazKI rasztai ir rasztlninkal. rasilla- 
vtazka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, Ju 
gyven'-naa ir darbai Czia suraszytl gy. 
venin ei ir darbai visu lietuviu, kurie k« 
nors gero paras*® lietuvlazKoJe kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanavtesiua. Ivinskio, 
B. Deimanto, vyskupo Volonosiauskio. 
kn. Burbos Ir kitu................................... 40c

Lietuvos Kankles, turlnozios 72 naujas dal
us*................................................................ I5e

!YARICOCELE^EF'
.. — *•____ Nusilpninanti rezultatai szitos ligos

Spėcij’iiistai "Štate Medical Dis id,nt in
npnąarv” vra tai tmonus i tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap-pensary yra lai žmones. sunkina protą, nusilpnina kuna. kanki-'

kurie Užgydo nervisska nusilpnėjimą; K / .
ir visus dalv’kus prie to prisidedanesius , n* m™ pasibaigia ant vi-
jauname, vidutiniame ir sename amžyje siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
Baisios pasi'kmes jaunystes neiszmiiitin- į R1jto baisaus paJojimo, tada eik in spė
tumo perai žagi m o senesniuose metuose ci.ljstii of(sa j JU|nt lwtBltrkj, Muia! 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakancziaij J 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- j metodu ir kaip syki jau suprasit, tada 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros nenusistebesil jog jieiszgyde virsz 850 ii- 
skausmu krutinėję, paniurome, neini- gU paskutiniuose 18 menesiu. Skaus- 
gos. fiziszko irprotiszko nusilpnėjimo, mai aiaistoja ant syk; smarveiruždegi- 
svaigulio, prastojimo energijos ir uzMli- . , ,
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu I bematant pranyksta; kraujas, susp 
sapnu ir kitu tam panaaziu symptomu. rinkes padidintose gyslose iszsiskirsto 
Tokiems ligoniams rodos! jog visi žino ir jos atgauna savo normaliszka tvirtų
jų nialia ir maiiavimus. Liga. |e gu per ma |f Visi ženklai bgo* ir silp-
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir
myri Je.gu buvai kada nors gydytas '■""’o pranyksta idant P-d«^U vieta 
l>er kita daklara ir ne likai iszgydytu. sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas i riszkumui. 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai I 
"Stale M« dical Dispensary” yra nauji ir ; 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitje specijalistui gali i 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy-i 
dymu ir užtikrina iszgydy ma. Viską [ 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijulistai turi szimtus geros valios |>ade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy-1 
dyti. ,

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižaiai) iszeina povalei, sunkiai ir su : 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at- [ 
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
jtavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba , 
strikturos. tai jiasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne: 
ken tek n uolatai. Specijaliftai [ 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- j 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta. 1

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
CST* I’rekeH yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

i)|8I*knsaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydarni savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dominaitis. t 1436 Adams St.

Nikod. Gendrulii.

NEW YORK. N. Y.
Jonas Nujokas. IKI4 K. 55-th st.

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

BROOKLYN. N. Y.
8tanislowas Rinkewiczius. 73Grand st.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunaa, 262 Metropoiitsn avė.

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

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

WATKRBURY, OoNN. 
Jonas Tareila, 677 lliverside st.

WESTV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

DETROIT, M1CH
M. Mockus,

BALT1MORE. M D.
k 2018 N. \Vashington st

PH J LA DELPHI A. PA.
J. Baronas, 1002 S. 2ud Street.
M. A. Ignotas. 1124 S. Front St.

“Lietuvon** Kollauiantl agentai.
Jurgis Kazakevriczia.
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Anlanis Kosciuszka.

Kur ašie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pas juos užsiraszyti "Lietuvą” 
ir pr-numeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
ui tą pacxią prekę kaip ir redakcijose.

"Lietuvos Iszleistuve.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZLNSK10.

315 S. Morgan St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visoki guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename Ipike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williamson.

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

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
esiu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Yards 7G9

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chlcagos 
in Scrantou, Pa. po nr,

421 Penu, ave.,0 Scranton. P&.

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarlsikos pageltos, tegul

savo prigimtoje kalboje gali susueketi ir gauti

Lietuviai, norlntiejie gauti .pagelba per gro- 
matas. Isz kitu miestu, tegul pilnai apraišo savo

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

Lietoviszkas Saliunas.
Geriausi gėrytnai, inportuotiscigarai Ir 

J‘Free Lunch” kasdien.

CIGARAI
Isz geriausio Havana ir Sumatra taba

ko. "mild” ir "medium”, kvepenti, pui
kiai rukosi. Teipgeru]cigaru]kaip-mu- 
su Iszdirbimo niekur kitur negalima 
gauti. Pirkite nuo saviszkiu. Ant (pa
reikalavimo mes siuucziame^i visus ūA- 
merikoa miestus savo kasztais.

Adresas: .

NAUJOKAS C1GAK C0-
834 E. 55 th St. New York,N.Y.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneyiszku ligų, deito jog yra baisiam* 
savo pasekmes*. Liga u gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Ka-Ja sy- 
.lemsTy ra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheutnatiszkua 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejitna gerkles, atairadima gūželiu, 
puolimą plauku ir p« prast ai užribaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszius synoptomus, tai pasjrodavyk.su .gpecijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra bepamatę. Ui jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daig. 
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi 
gydytu.

lu

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj’’.
Chicago, Balandžio 17, 1980. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipd menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patent.uo- 
tu gyduolių, nea pt urėdam n s jokios nau
dos. Netikėta laime jiadave mane po ju- 

I su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageibos, su 
kuria kaipo specijalislai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betinogydymo, sugražino man sa-aikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera
dę j ys tęs darbuose.

Jums dėkingas,
X c.

State of Illinois >
County of Cook j s'

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

dical Dispensary” ant peržiurejimo 
blikai.

Pažiraszyta ir prisiegdintas priesz 
nę, szia 18 diena Gegužio. 1901 

Conrad Howard Czarra
- (Seal)

George Sterlin. Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 7
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

iki 7 vhl; po piet. Nedeik j nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

pu-

Gyduoles dykarj;,:.. r
TEME: Specijaliszka atyda atkn-.j a- 

me ant ligoniu toli gyvenancziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti cziotisi

RODĄ DYKAI'!

Dairiai kaip 
30 metas Iszmcgiotas!

F Dr. RICHTERO 1
T wiMm 8wietil žinomu 1

ANKER” inkarinis)
PAIN EKPELLER.

yra geriausia gyduole o«M

Reumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo lt tt. 

ir wisokiu Rheuma.tisxku
Skaudėj imu. 

tu ir 50c. p*s wisus 
tptiekorius *rb* jjm

L f. M. Richter & Co., 
k 215 Pearl Street, 

New York.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro- 
• dėlių lenciūgėliu, žiedu ir szimtus 
į kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
[turite mil
tu lietu- 
viszka ka- 
talioga.ku
ri pr;sinn- 
•žiame ku
inam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St.
Suce. to Kelpsch, Norui ko & Co.

Kelpscb

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
KLAUSYKIT!

Ar reikia Tamistai laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o | 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. • 
Apart to. Matutis turi didele krautuve) 
tiedu,lenciugeliu.msszineliu gromstoms i 
drukavoti ir visokiu magiszku daik-1 
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku . 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromstoms popierių su puikiomis, 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisluskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
ežiuapraszymu anie viską. Adiesas.

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

1 Guodotinoms tautiszkotns ir baž- 
I nytidems Draugystėms iszdirba: -

Kjtruaan, Amerikdniszkas 
'Weliawas, Szarpas. Juos
tas, Kukardas. Ženkleliui, 
Kepures ir dėl Marszalku

' Guodotmiems 
ba:-Kapas, 

‘kutų Albas, 
rytinius parėdus.
'lieka artistiszkai in 
, Norėdamos 
arba guodatini 

darbas butu prideraneziai atliktu ir tuom suszelpti sano tautetę, 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divigion St,

tns Kunigams iszdir' 
Arnotas. Dalinti- 
Stulas ir visus bai
lus. Visoki darba ai
tai in laika.

guodotinos Dr-tes. 
i Kunigai, kad JuAi 
, paveskite ji tikrai

LIETUWIU DAKTARAS

Vienatine lAetuvinzka Aptieka 
Cliicagoje! » .

— Atkreipiame lietuvi*' atyda ant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitoee aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalr.nja. 1

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk" Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma-! 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes Į Chamber oi Commerce Bldg. Room 709. 
ir pasiųsti pinigus į krajų. ir tą visą gali- j g. E. Oorner LaSalle Jk IVashington su. 
ma atlikti liėtuvilzkoje k a1 boję

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

bažnycsios Apveizdos Dievo parapijos.

D-ras A.L.Graiczunas,
1«7 W. 18-tliSt., Chicago, III.

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

SERGANTIEMS
Gv«r*ntuo|am« pilna iugydyma.

Pase k mingiausial gydau visokias paslėptas 
ir pavitssines ligas, kaip antai ligas sziraies. 
planeliu, inkstu, pilvo, galvos sksudejimus. 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą. Ivtisskas 
silpnybes, szlelvuma. sutinimą, veži. Hykszle 
pas moteris, kraujavime it tt, nervu ligas, po
dagra. reuniatizma dusinimą, paralyžių ir tt. 
I*raszalinn gumlm. gydau gimdymo' ligas, vi
sokius sutinimu* eta. Nervlszkas ligas gvdau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaiso.

I.ytlazku daliu licnv 
istgydau per keletą dienu, kraujo ni- 

nuodyjimus. odos ligas, šerne n s įregima, žaiz
das uėrklej Ir burnoj, nosyj. akyse ir ausvse, 
netekimą vyrllkutno. lyciiu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopaaekmlngiausiai ir gvaran- 
tuoju *11 ne isifydymt. chto> 
niaakoa ligos yra mano skečia* 
IlsikUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir Jo Įszgy- 
dymas— tai yra mano prlderysie.

DR. LANDĖS
Sipttollnls specialistas.

134 E. 244a ui., kampas Lezingtos ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedelioms 
nno 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabtszkal atsilankyti, gali para- 
azyti lalszka; būtinai reikalaujame pacuento 
insitikejimo.

Bzneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Unlverslly 
HospitaL Direktorius Mediclnlazko Instituto.

Kauno gub. Siauliu p*wieto.

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

Telefonas: (Janai 78.
Telefonu galima iatkiekwi 

aptiekoa.

F.PBradchulis
Attorney and Counselor it Law.

CHICAGO, IL,L>.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvvys advvokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
\Veda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduose.
Kės. 168W l«th Cor. Union SU

Telephone Canal 788.

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszras- 

ta gyduole "Animator’, kuri iszęrystis galva 
nuo pleiskanų (bluz.ganu), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszpuolusiu ataugins nau- 

jus, dailius, tankius ir minksztus
įv plaukus. Užtikriname jog atnesz >

minėta nauda. Prisiusk ti .oo, o
ZHotSSL gausi bonka szitos jau beveik vi- I 

!%wU|l|ĮU su vartojamos ir visiem žinomos j 
gyduoles “Animator" su pilnu i 

ir aiszkiu apraszymu kaip ja vartotie ir ka 
darytie. Szita gyduole tinka vyram ir mote
rim Orderiuodami ar klausdami rodos už
dekite visados tok y adresa:
Tbe AnlBitor, 924 33rd St. Chicigo, III.

-otTder

— 5 
£

S 2
< *

Sudrutinini&s
Tikrai vienaitine 

nimo plauku ant 
gi in trumpa 
kima ir praszalina 
tema, ir stabdo galvos

Rodą dykai.
J. M.

313 Bedford Avė. 
Box 106 Su. W.

laika sulaiko

aut užželdi- 
galvu. teip- 

plauku slin- 
neczysts sis-

mi.skaudejitna. 
ite arba raszy

cor. b. 2-nd
Br’klyn. New York.

I
AyVO A. ■ Jeigu esate silpni ant Vuns 
v ■ 1 ar lytiszku daliu, b ; -'■*

galite dirbtie ar atlikite vyto priderysczi i. / ,*u -
i turite skaudejima nugaros Ir kryžiaus, p’ ►ra’1' 

ne, sunkuma ant krutinės, svaigimą ir skaudi Ji- 
m* galvos, drebejima kūno, sąnariu skaude, ima. 
geltonas plemtas, puvimą ar runas gerkle), puoli
mą Įdauku, jeigu negalite miegot te. turit r.;»»- 
ožius, baime, bjauriu* sapnus, krauto užnmdiji- 
ma. Jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga, 
jeigu iszeina »ekla naktyje arpo nuaiaztepinimui. 
tai tuojau* eikit arba raszykit pas

DR. B. M. ROSS,

SERGANTIEM vDs ANT MENESIO
Gydom kraujo užnuodyjima, paslaptingas 

ligas, nerviszka, lytiszku daliu ir kūno nusilp
nėjimą, visokias vyriszkas ligas o ypatingai 
paeinanezias nuo iszdykumo ir žagimosi save. 
Gyduoles ir profesijonaliszkas daktariszkas 
patarnavimas J j ant menesio. Ligonius ap
žiūri ir gyduoles sutaiso geriausi daktarai. 
Ta darom idant pagarsintie savo i__ ’
pasekmingiausia būda gydymo. Ligi 
imam kasdien nuo .to iki 5. Nedeliom nuo 

; 10 iki 13 pietų. Ateikit arba raszykit.
Souttiern Institute of Electriclty and Medicina

ai4 * 220 30. Clark St. Chicago, III.

KERTE MONROEbT.
CHICAGO. ILL 

kuris vra nuo visu pripažintas 
iu« Chicagos pagarsėjusi Sl><Į- 
jallsta ir pasekminga gyaj toj“

Jo ofise kuris yra inrengt*»

prie e 
naujausia ir lama 
Ligonius pri- ligoni

VYRAI AR ŽINOTE?

randasi konaujausi instrumentai ir elektriszgos 
mastinei* m kuriu pagelba darant egzamine5 sn* 
syk atranda žmogau* liga irios pradžia. Teipgi 
-rie egzaminavimo naudoja X-ray tnaszin*

ima dabar per profesorius visuose didžian-iuos* 
ligonbueziuose, su kuris galima matyti'' I" ’' !'* 
žmogaus kun*. Kitidaldaralneiszgyde Ju*dello 
kad netari auakanezios praktikos ir tam tik u 
instrumentu dėl atradimo ligos. Daktaras !>■ 
ROS8 vartoja savo gyduole* iizrastas l*M w 
metu pasekmingos praktikos, kurios tuksi*”- 
eitam tugražino sveikata ant visados ir p*®’’’ 
Iuos linksmai* ir laimingais žmonėmis. hol’A 
:ožnam duoda DYKAI. Oftaas atidarytas kas

dien nuo 9 iki A Panedello, Neredos. Pttnyczio* 
ir Subato* vakarais nuo 7 iki 8:90. Nedeliom nuo 
10ryto iki 1 po pietų.

Kad asz atidariau nauja lietuviszka 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur pndasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavęisz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Sdakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

DR. A. G. FREED0M, 
rw» (LIETUVIS?*AB DAKTARAS >

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
Ubai pigios,
Osrisas: 411 S. Shsrp St., BALTIMORR. M6 
Arriaas: ant kampo Er.ler Ir Fayette Su

HILLE’S FOTOGRAFAS,
. 3462 S. Hateted St.

S2.00

krasztais.be
kwietkos.su
pasjrodavyk.su
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