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Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

’ Amerika.
Pereito] sanvaitėj, besi

lankantį sztete Massachusets, 
prezidentą Roose veltą pasie-. 
ke nelaime: ant jo ka
rietos, Pittsfielde, užbė
go su visu smarkumu 
elektriszkas karas, karietą 
sudaužė, o visus joje sėdiu- 
ezius i s z metė ant ulycsioa. 
Saugotojas, prezidento, pa- 
slaptas policistas likosi už- 
inusztas, prezidento vežėjas 
mirtinai sužeistas, o pats pre
zidentas ir kiti drauge važia
vę ne .pavojingai užgauti. 
Czia be abejonės kalcziausias 
bus prezidento vežėjas, kuris 
ne norėjo pasitraukti nuo 
szėnių ir duoti kelią karui. 
Karo motormanas ir konduk
torius likosi suaresztuoti, bet 
ant kaucijos juos paleido. 
Ar juos nubaus, ar Aie, da
bar ne galima žinoti.- Jeigu 
jie ir kalti, tai visa jų kaltė 
yra neatsargume. Tyczia 
juk jie smarkiai įsibėgusio 
karo ant prezidento karietos 
ne paleido. - >•-*

Nelaimingas atsitikimas 
vienog nesulaikė prezidento 
nuo tolesnės kelionės. Ka 
dangi ant jo priėmimo viskas 
buvo parengta pietiniuose 
sztetuose. tai prezidentas, 
nors su isztinusiu veidu, isz- 
keliavo ten, kur pagal pirma 
apdirbtą plianą priderėjo. 
Pereitos nedėlios dieną atka
ko jis į miestą Chattanoogą. 
Ten. Czia vienog ne sėdo j 
karietą, -bet jojo raitas ant 
muszio lauko, kur buvo diev- 
maldysta. Prezidentas laikė 
czia kalbą į susirinkusius ka
reivius.

Ant Filipinų salų, nors 
mieste Manillėj teip teatra- 
liszkai priėmė sugrįžusį isz 
Rymo tų salų gubernatorių 
Taftą, ant salos Mindanao, 
rodosi, vėl užgims smarkes
nis pasikėlimas cziabuvių gy
ventojų ne norinczių pasi
duoti amerikonams. Virszi- 
ninkas amerikouiszkos kariu- 
menės ant salos Mindanao, 
pulkauninkas Pershing, pra- 
neszė, jog cziabuvių vadovai, 
kurių szalininkai užpuolė ant 
amerikoniszkų kareivių, ban
dymus draugiszkai užbaigti 
nesutikimus atmetė ir atsisa
kė iszduoti kaltus ant nubau
dimo amerikonams. Tary
bos rods dar ne tapo per
trauktos, bet pulkauninkas 
Pershing ne tiki, kad jos ga
lėtų lazduoti laukiamus vai
sius; greicziau karė czia atsi- 
naujįs ir be abejonės ją pra
dės ne amerikonai, bet filipi- 
niecziai.

Dabartinis anglekasių 
sztraikasbe abejonės turi atsi
liepti Mit politikos Suvieny
tų Valstijų, bet valdžios, nors 
visas krasztas nuo to kenczia, 
ne žino kaip suskubinti pasi- 
'ibaigimą sztraikų. Antai 
Philadelphios mokyklų už- 
veizda priversta tapo atsi- 
'zaukti net į Anglijos anglių 
prekėjus, kad atsiųstų anglių 
ant apkurimo mokyklų, ka
dangi vietiniai prekėjai už 
anglis reikalauja dvigubai 
brangiau negu pernai ir dvi
gubai brangiau negu jas ža
da pristatyti Anglijos pre
kėjai. Mums rodosi, Ameri
kos randui ne sunku būt pri
versti kastynių savininkus 
nusilenkti priesz teisingus 
darbininkų reikalavimus: ant 
to užtektų ant trumpo 
laiko nuimti muitus nuo šve

ntukais. Vargiai vienog bo 
griebsis to sėdinti Washing- 
tone valdininkai. Preziden
tas Roosevelt ne seniai vie
noje kalboje iszsitarė, 
kad jis savo rankose ne 
turi ginklo, kad galėtų 
suskubinti pasibaigimą sztrai- 
ko. Oi turi jis ne vieną gin
klą, tik ne nori iš jo naudo- 
tiesi. Be prievartos .gi kas
tynių savininkai, žinoma, ne 
nusilenks, jeigu per užsispy
rimą ne reiks jiems daug žu
dyti.

Nors Suvienytų Valstijų 
randas ne nori daleisti Ku
bai užtraukti paskolą 35 mi
lijonų doliarų, bet randas 
tos neva neprigulmiugos re- 
publikoe, matyt, pasirengęs 
nepaisyti ant jų ne pritari
mo. Iszmokėjimą paskolos 
nori paremti ant tautiszkos 
lioterijos, kuri bus parengta. 
Pelnas nuo lioterijos eis ant 
užmokėjimo užtrauktos pa
skolos ir palukų nuo jos. 
Lioterija busianti ant pavi
dalo esanczios Iszpanijoj, ku
rioje didžiausias laimikis yra 
3 milijonai pesetų. Kadan
gi norinczių laimėti be dar
bo niekur ne trūksta, tai už
manyto jai lioterijos ant Ku
bos tiki, kad bilietai bus vi
si iszparduoti.

Azija
Amerikonas Rohill, kuris 

stengėsi užimti Szv. Marko 
salą, radęs prie jos japonisz- 
ką kariszką laivą,nė ne bandė 
pasiprieszinti japoniecziams. 
ypacz kad japoniszko laivo 
kapitonas perdavė Rohilliui 
laiszką Amerikos rando, ku
ris savo pavaldiniui prisakė 
nesierzinti su japoniecziais, 
bet su pretensijoms, kokias 
gali turėti, liepe kreiptiesi 
į sūdą. Rohill prisakymo 
paklausė ir pasitraukė nuo 
Szv. Marko salos, kuri da
bar yra japonieczių rankose.

Nors Chinų randas, ant 
prikalbinėjimo'Anglijos,buvo 
pagarsinęs, kad panaikina 
vidurinius arba Likin muitus 
nuo svetimų tavorų gabena
mų į vidurines provincijas, 
bet paskui, matomai privers
tas Maskolijos, perkeitė pir
mutinį pagarsinimą, pridė
jęs pasargą: jeigu ant panai
kinimo tų muitų sutiks visi 
kiti krasztai vedanti su Chi- 
nais prekystą. Be abejonės 
Anglija vėl jieszkos progos 
kokį szposą padaryti Maskoli- 
jai. Azijoj jau nuo seniai 
traukiasi lenktynės terp Mas
kolijos ir Anglijos ir paskuti
niuose laikuose Anglija, y- 
pacz vidurinėj Azijoj ir Chi- 
nuošė, jau ne turėjo tokios 
laimės* kaip 20 metų algai. 
Paskutiniuose laikuose Mas- 
kolijai ant Azijos kietžemio 
pasisekė iszstumti Anglijos 
įtekmę isz daugelio vietų. 
Ar Anglija, susiriszusi su Ja
ponija, įstengs atgauti tą, ką 
nužudė, to pirm laiko ne 
galima įspėti. Paskutiniuo
se laikuose jai vienog nesise
kė, o ypacz per karę Afrikoj 
ji Azijoj daug nužudė.

VietAj panaikinimo Likin 
muitų, vieszpatystės veda da
bar atskiras tarybas su Chi
nų randu, norėdamos iszde- 
rėti visokius paliuosavimus 
savo prekystai. Maskolija 
rods tarybų ne veda, bet ji, 
kaip matyt, turi didelę įtek
mę ant ciecorienės ir tikisi 
visada gauti tokius paliuo- 
sa rimus, koki bus pripažinti 
kokiam nors kitam krasztui.

timų auglių, o Amerikos 
pralobę isz darbininkų darbo 
kastynių savininkai galva 
trukcziais taikytuti su darbi-

Ant salos Sumatros priesz 
Holandijos valdžią buvo pasi
kėlę gyventojai Aczino ap- 
skriczio, kurį valdo beveik

neprigulmingas sultanas. 
Pereitą vienog sanvaitę ho 
landiecziams pasisekė keliuo
se susirėmimuose sumuszti 
aczinieczius ir paimti tris 
svarbiausias jų tvirtynes.

Besilankant Anglijoj Per
sijos szachai, Anglijos kara
lius apdovanojo jį augsz- 
cziausiu augliszku orderiu. 
Ar su pagelba to orderio pa
siseks Anglijai labiau iszpla- 
tinti savo įtekmę ir prekystę 
Persijoj, ne žinia. Dabar 
didžiausią aut Persijos rando 
įtekmę turi Maskolija. Ji 
geruoju nieko ne iszsižadės, 
o ant privertimo Anglija turi 
per mažas pajiegas ten, kur 
galėtų Maskoliją įkasti.

Anglija.
Vėl atkako į Angliją gar 

sus būrų vadovai: DeWett, 
Botha ir Delarey ir atsilankė 
tuojaus pas jos kolionijų mi- 
nisterį Chamberlainą, su ku
ri uom pradėjo kokias ten ta
rybas. Apie ką tariasi, to 
iki sziol nė laikraszcziai ne
žino. Po pirmutiniam isz- 
keliavimui isz Anglijos minė
tų būrų vadovų angliszkas 
randas per laikraszczius pa
garsino, kad minėti jeuerolai 
ne gali turėti nė jokios įtek
mės ant politikos pietinėj 
Afrikoj ir su jais buk anglisz
kas randas nereikalauja vesti 
kokias nors tarybas; girdi, 
Chamberlain juos priėmė 
teip,'kaip priima kiekvieną 
privatiszką sveęzią. Dabar 
vienog laikraszcziai vėl raszo 
apie pradėtas tarybas terp 
būrų vadovų ir Anglijos ko- 
lianijų ministerio. Apie 
ką tariasi, nežinia.

Sugrįžę ant savo farmų 
beginklų būrai atsirado visai 
ne gerose sanlygose: apdova
noti angliszko rando ginklais 
juodveidžiai užpuldinėja ant 
beginklių^burų. Angliszkas 
randas davė >ginklus juod- 
veidžiams, o gavimą ginklų 
būrams sunkina visokiais j>a- 
davadyjimais. Ant gavimo 
ginklų ir patronų reikia val
džių daleidimo ir už kiekvie
ną daleidimą turėti karabiną 
reikia mokėti po 10 szilingų, 
o už daleidimą neszioti ilgą 
medėjų peilį reikia mokėti 
po 5 szilingųs. Apart to pa
sirodo, kad ant atstatymo 
anglijonų isznaikintų būrų 
farmų ir nusipirkimo galvijų 
toli neužtenka tų trijų mi
lijonų svarų sterlingų, ko
kius kaipo atlyginimą pa
skiria būrams angliszkas 
randas. ’
* Anglija pradėjo tarybas 
su Prancūzija, nuo kurios 
nori iszderėti atsisakymą nuo 
tiesų žvejonės ant Nevfound- 
lando pakranczių ir rengimo 
žuvių rukinyczių ant anglisz 
kų valdybų krantų. Angli
ja už atsisakymą nuo tų tie-, 
sų siūlo Prancūzijai tūlas 
savo valdybas Vakarinėj Af
rikoj, tėrp kurių yra ir ga
na geros. Derybos traukiasi 
ir nežinia, kuom pasibaigs. 
Prancūzija nori gauti kuo 
daugiausiai, o Anglija norė
tų dubti kuo mažiausiai. 
Nežinia dar nė kokias savo 
valdybas siūlo Anglija Pran
cūzijai. Prancuziszki laik
raszcziai kalbina savo randą 
ne imti angliszkų valdybų 
vakarinėj Afrikoj, bet kitas 
svarbesnes, kaip antai Pa
gulėjusią Prancūzijai salą 
Bourbon, prie rytinių Afri
kos pakranczių.

Pietinė Amerika.
Kova terp besivaržau ežių 

valdžią partijų ant salos St. 
Domingo, republikoj Hayti 
traukiasi toliau. • Abidvi

partijos veda karę su didžiau
siu žiaurumu. Szalininkai 
jenerolo Finnino, kurie turė 
jo vieną kariszką laivą, Į>a- 
garsino blokadą svarbiausių 
fortų, bet to kiti krasztai 
ne pripažino ir atsiuntė į 
Hayti pakrantes savo kariu
kus laivus.- Kapitonas vo- 
kiszko kariszko laivo Pan- 
ther ne tik nepripažino blo
kados, bet kanuolių szuviais 
paskandino szalininkų Firmi
ne laivą. Kas atsitiko su 
buvusias ant to laivo žmo
nėms, nežinia: pagal vie
nas žinias, jie visi spėjo per
sikelti ant kranto, pagal gi 
kitas, jie visi prigėrė. Ka
troj pusėj yra teisybė, neži
nia.

Randas republiaos Colum- 
bijos neįstengia ne tik suval
dyti revoliuciją, bet nė kiek- 
nors nuo Panamos saus- 
žemjo siaurumos revoliucijo- 
nierius nustumti. Nors ran
das czia atsiuntė tiek karei
vių, kiek tik galėjo, ant isz- 
liuosavimo revoliucijonierių 
a f įstoto po Agua Dolce rando 
jenerolo, bet kaip daber a te i* 
na žinios, ne tik apstotų ne 
ftasisekė iszliuosuoti, bet teip 
apstotos rando kariško® pajie- 
gos, kaip ir atsiųstas panti- 
prinimas, likosi revoliucijo- 
nierių sumuszti. Randas 
to nejiasisekimo neužgina. 
Jeigu tai teisybė, tai Pana
mos sausžemio siauruma pa
teks revoliucijouieriams.

Republikoj Venezuelėj už
tat prezidentas Caetro vėl 
truputį susidrutiuo. Viena
me isz svarbesnių susirėmimų 
gana didelės revoliucijonie
rių pajiegos likosi su m vežtos 
ir vienas isz geresnių jų va
dovų pateko į nelaisvę. Vis
gi dar tas ne rodo, kad ant 
ilgesnio laiko prezidentas 
Castro susidrutįs.

Vokietija.
Vokietijos ciecorius supra

to, kad savo kalboms labai 
suerzino lenkus, todėl dabar, 
besilankymas Poznaniuje, 
buvo atsargesniu. Rods, a- 
part kunįgaikszczio Radziti- 
lo ir archivyskupo 8tablews- 
kioprie ciecoriaus priėmimo 
daugiau nieks isz lenkų nę 
buvo, bet 'Vilhelmas savo 
vieszoj kalboj aiszkino, kad 
jo randas ne mislyja perse
kioti lenkų tikėjimą ir kalbą, 
reikalauja vien, kad moky
klose ir urėduose lenkai kal
bėtų vien vokiszkai. Ne di
delė tai malonė, kadangi 
namieje kalbėti prigimtoj 
kalboj nė jokia valdžia 
ne gili žmonėms uždrausti. 
Tokioms kalboms ciecorius 
ne greitai galės nuraminti jo 
paties įerzintus lenkus.

paklu*ni*usias savo avele* (dau- 
giaustei giltines irsziaip v’sokius 
girtuoklius ir tamsuolius), kad 
jie suvirink tų j v»l-zcziaus kan 
cel iriję ir nutartų i-zkelli isz 
Seredžiaus daktarę, kaipo bedie 
▼į, pasileidėlį. Teip ir padarė: 
surinko valszczionis ir 76 žmonės 
pas rašė ant ‘prigovoro” pagal 
uorę savo klebono. Daktaras 
Brundza kuo-greieziausiai iszėtnė 
k<*p ję t« jcdošiško prigovoro 
ig skundėsi gubrrnatoriui, kad 
klebonas aukuistęs ant ja žmones 
ir k» d šitie pertai padarę ant jo 
neleisim^ nutanmę. G u be r na 
t* nūn tuoj ua paliepė apie tai 
ištirt*; i-zt'kro pasirodė netei 
lingu tas užpudlimas ant dakta 
ro. Tada gubet natorius praakė 
posredmkui nubausti pinįgiszkai 
nuo 3—5 rublių visus | asira»zu 
sius aut minėtojo prigovoro. Kle
bonui už 1 ę daly kę, sako, irgi ries 
tai iszei ę. (Ukin-nka*.)

Ir Amer k<*j kunįgų denunci- 
jautų ne trūksta, jie mat nesu 
pranta, kad denunc j-ctjoe yra 
Maurus už lėmimas, kad lai n* 
doras dalbas

Isz Vilniaus.
11 d. rugsėjo (pagal Amerikoj 

vartojam} kalend* nų) atsidaro 
V*ln uje iemdarbys'^s, žemdar- 
b szkos pramonės, amatų ir na
minių i-sdiibimų paroda, kurioje, 
apart V (niaus, K tuno, Viteb-ko, 
Garteno gubernijų, dalyvaus tei- 
poegi Suvalkų ir Kurliandijoe 
gub. Dalyvauti gali ir ki os 
Maakolij. s guberniji s, teiposgi 
užrubež ų pramonininkai, bet tie 
ūi-kirti nuo dovanų, dovanas 
gali gauti tik L etuvos daiktų iš 
Stalj tojai. Laike |wrodoa, apart 
koncertų ir kitokių pasilinksun- 
n mų, bus teiposgi pamokinant* 
ska tymai, bus visokį susirinaimai 
atskirų žemdaibystės szakų spe
cialia'ų. Pirm} dteit} bu* kon
kursai žemdarbisaaų matsinų, o 
vakaie susirinkimas sodam,inkų 
ir vašių augintojų; paakui bus 
susirinkimas girininkystės komi
teto, toliaus suairinkimr s gyvulių 
augintojų ir pienmkystės komite
to, paskui susirinkimas arklių au
gint jų, degtinės varytojų; susi
rinkimas žemdarb sakos komiai 
jo*; susirinkimas sąnarių Vilniaus 
ciecoiiszkos 2<vių Augintojų 
Dtaugystėe. Pa-kutinę dien} 
parodos bus it*zdaImtos dovanos 
už geriausius ant parodos atsiųs
tus daiktus. Pamokinanczi, s 
lekcijas skaitys: profe-oiius Ha 
ppich—Apie bakterijų įtekmę ant 
pieno ir Kriukov— Apie kelionę 
maskoliszkų žemdarbių į Anglį 
j}. Koncertus Likę parodo* da 
vi n ės Varszavos Filharmonijos 
draugystė ir pagarsėję Varszavoe 
muzikai, kaip antai: Barcewicz, 
Sliwinski,K<.chsnski irSokolows- 
ki. Per vis} laikę, kol trauksis 
paroda, Vilniaus mies'o teatre 
darinės perstatymus italiszka ope 
ros trupa. Ant lankymo paro 
doe per visę jos laikę bilietas kaš
tuoja vienai y pala rublius. 
Mokintiniai ir fabrikų darbinin
kai bus įleidžiami ant parodos 
dykai.

Isz Lietuvos.

Isz Seredžiaus,Kauno pav.
Pabaigoje balandžio mėn. Se

redžiuje (Kauno pav.) atsitiko du 
negirdėtas Lietuvoje dalykai. 
Vietini* klebonas, Bud i ka-, gyve
no nesantaikoje su cz'anykszcz u 
lietuviu daktaru Brundsa ir sten
gėsi jį iszpa^alų įkęst'. Betartai 
klebono nedorybė nueina iki to, 
kad jis apskundžia daktarę žanda
rams, buk azi-ai eaęs tikras bed:e 
vis, platinęs bedievystę ir įkalbi
nėjęs žmonėms, kad neleistų savo 
vaikų į maskoliszkaaiasmokyklas, 
tuos ma-kolystės ir pravoslavijos 
uivus. Pagal tokį skundę, tuo
jaus atvažiuoja į Šerdžių žanda- 
r a slapb mis pasite rauti apie 
daktaio darbus; bet sztai, užėję* 
pirmueziautiai į vaitosi aus kanos 
liariję, randa czia žandaras v s.i 
atvirę ant daktaro skundę d«r-gi 
imvidJe valscz'aua “prigovoro.” 
Mat judimzystė* pilnas klebonas, 
su pagelba degtinės, prikalbino

Vilniaus prekėjai galutinai nu 
tarė, apart uis dėjusios pernai 
vidutinės 7 kliasų prekyrU^s mo 
kyklos, parengt* mieste dar pri 
vatirzkę žemesnę 3 kliasų prekys
tes mokyki}. (status naujo* 
mokyklos iždo ministerija užtvir
tino, bet ji daleido uždėti mokes- 
czius ant užlaikymo mokyklos 
vien ant prekėjų I ir II skyriaus 
ir ant pramonininkų pirmųjų tri
jų skyrių. Per tai laukiami su
rinkimai ant užlaikymo moky
klos turi sumažėti, o kad kitokių 
ezaltinių nėra,tai mokyklos ren 
gėjai nutarė pakelti mokestį už 
mokslę nuo lankanezių mok y 
klę: isz pradžių nutarė imti 
nuo mokintinių po 35 rubl. da
bar gi nutarta imti net po 80 
rubl. Pradinėj mokykloj mo
kestis yra tai ne szpasaaytai dide
lė. Protėjai ir pramonininkai 
ant užlaikymo mokyklos nutarė 
mokėti po 6 ir po 4 rubl. ant me

Ūkininkas Galinski, gyvenan
tis kaimo Jucuouose, prs neszė.

jo? sunūs savininko dvaro Jtcc- 
nų atėjo į Galin-kio gyvenini}, 
kada jo ir paezios ne buvo, iszvy- 
jo tirnaitę isz namų, o paskui, 
suskaldę-* sknn ę, iszėmė isz jos 
360 rubl. Gražiai mat elgirsi 
dva* ponių vaikvi.

Isz Vilniaus - gub.
Per sanvaitę, nuo 4 <— 12 d. 

piut's Vilniaus g* b. apsirgo 
žmonių visokioms l-mj anezioms 
I goms: Vilniuje: sz lak uitom* 
šiltinėm* apsirgo 2, pilvinėms I, 
tymais 14, rože 3, krauj nėms 1, 
difteritu 1. krupu L. Pavieeziuo- 
se a| sirgimų buvo: pilvinėms 
šiltinėm*, Vilniaus pav , kaime 
Padvarėliu*>se apsirgo 4, mieste 
lyj A z mėliuose 2. kaime Padė
koj 14- Tymais: dvare Verkuose 
2, isz kurių 1 numirė. Mi< ste- 
lyj Smorgonėj sibiriszku maru 
apsirgo 1 darbininkas skurų isz- 
dirbinyczių. Tyma s: Tiakų pav.*7 
miestelyj Butrimoniuose apsirgo 
16, ant geležinkelio st c jos Mar 
cinkonių 1, Vilniaus pavietyj,kai
me Kamioucse 4.

Isz Miešti lioGorodok, 
Vilniaus pav.

Netoli nuo czia ėsaneziame 
malūne, vadinamame Glini-zcze, 
atsitiko nelaimė. Netolimo kai
mo ukin nkas atvežė į malunę 
rugius sumalti. Bematant, j*s 
užsimanė kę ten pataisyti ant be- 
sisukanczio rato. Betaisant, pa
griebė žmogų ratas, įtraukė į 
sze-ztarnę. Kadangi toj malūno 
daly j ne buvo nieko daugiau, ma
lūnininkas buvo ant virszaue, tai 
ne buvo nė kam gelbėti. K«da 
malūnas s stojo, malun ninkrs 
nulijo paiii r t', kts atsitiko; 
tę-yk tik rado ūkininkę szes^tar 
nėj sumankytu; j s buvo jau ne 
gyvt-s, ne reikalavo jau nė jokio 
gelbėjimo.

Isz Minsko gub.
Sziumeiinis uiderėjimas lygiai 

ž eminių j vų kaip ir vasarinių 
Minsko gubernijoj vietomis buvo 
geras, vietoms užganėdinant s 
Penki u o-e paviecziuose ant že
mesnių vielų nuplaktas šienas 
supuvo dėl retai pasčodanczių 
ir tai vos ant trumpo laiko, gied
rų. Ledai iszmuszė javus ant 
pL-to 1076 desūtinų.

Pereituose metuose po kaimus 
Minsko gub. vaikszcziojo koki 
ten agentai ir prikalbinėja ūki
ninkus persikraustyti į S beriję, 
kur buk žmogus suki o gali tiek 
pris;rinkti, kiek nori, o žemė 
teip vaisinga, kad ant jos auga 
teip szaltų, keip ir milų kraštų 
augmenys ir žemę tokię buk ran
das du< da dykai. Ūkininkai ne 
tikėjo persergėjimams, bet už 
šuns pinįgus pardavė visk}, kę 
turėjo, o pats su šeimynoms isz 
si k raustė į palaimint} Si be riję; 
srį pavasarį rengėsi ten keliauti 
daugiaus szeimynų, bet to pada 
ryti ne apėjo, kadang nugrįžo ūz 
Siberijos kelios suvargusios, ap 
driekusios šeimynos iš pirma 
išėjusių kiti gi žadėjo ceipjau 
“Ugrįžii. Agentų prikalbėti iš
eiviai ne tik laimės ne rado Sibe 
rijoj, bet rado nelaimę ir namieje. 
sugrįžę atgal, nieko ne turi. To
kius mat vaisius iezduoda lengva 
tikystė Lietuvos žmonių.

Isz Baltbokazczlo, Garteno 
gub.

Aplinkinėse Baltbokszczio gi 
rių, prisivėlę taurai daro daug 
blėdies aplinkinių ūkininkų lau
kams. Girios tos piiguli masko
liškam randui. Uki-ninkai ap
skundė uiveizdę tų girių į sudę, 
reikalaudami atlyginimo, bet že
mesniuose soduose teisybės nėra- 
do, kadangi tie nedrysta iszduoti 
nusprendimų priešingų randui 
Dabar ūkininkų skundas likosi 
perkeltas į sensta ir dar nežinia, 
kokį nusprendim} išduos senatas.

Isz Suvalkų.
Maskoliai sutvėrė czia specia- 

liaakę draugys’ę platinimui sta- 
caiatikystėsir azelpimo katalikių 
tekšnosiu už maskol ų. Kaip 
matyt, draugystė daibnojari ga- 
na pasekmingai: pereUuoee ae

tuose Suvalkuose 40ypatų priėmė 
stacziatik'szk} tikėjim}, o 60 ka
talikių isz tek ėjo už maskolių. 
Tokios jos, tu r bu t, buvo ir kata
likės.

Isz Prūsų Lietuvos.
Po paskutinių ovscijų,parengtų 

ciecoriaus isz kalėjimo pal mosuo
tam Insruczio oficierui Hilde- 
brsndtui, kur s dvikovoj užmušė 
savo draugę oficierę B a-knvitzę, 
augutesnės Prūsų Lietuvos kariu- 
menės viršininkai likosi 
it-z kariumenės pra-salinti uitai, 
kad jie daleido kelti ovacijas nu 
ridėjusiam of cierui, ir patsai 
Hildebrsndt likosi isz kariumenės 
prin-zallutas. Pasitraukia iš ka- 
riumenės ir Karaliaucziaus ko 
mendan'as, jenerolas Unruh. Jo 
pasitraukimas turi teiposgi susi
riši m ę su oyacijon s parengtoms 
H Idebrandtui.

Prūsų L etuvoj žmonės rugoja 
ant lytų. Aplinkinėse Pilkalnio 
anksti nupiaut* rugiai daugelyj 
vietų sudygo. Kaip kur ūkinin
kai suvežė viši šlapius ir ju< s 
tuojaus m mašinom* kūlė. Gru
dai tie visai miukšti; su spragi
lais kulti negalima. Vietomis 
žmonės sėja, o vietomis nė pūdy
mo iazarti dėl šlapumo ne galė
jo. Aplinkinėse Tilžės rugius 
suvežė dar ne sudygusius. Kopų 
tęs ant sunkesnių dnvų supu
vo.

Už szviežius rugius Tilžėj mo- 
ka už nėpelį 8Mk., už maskoliš
kus 7Mk., už miežius 6Mk., už 
avižus 5 M k., už roputes- 1.60— 
1.80Mk.

Gumbinėj už rugius moka po 
6 50Mk , už miežius po d.20Mk. 
ui šėpelį.

T-Ižėa aplinkinėse 19 d- piutės 
rytmetyj buvo pirmutinė starms. 
Anki-ti mat šįmet ateina szal- 
cziai.

Aplinkinėse Budvieczių užėjo 
smarki kriuša, kuri ypacz žir
niams daug blėdies pridirbo.

Ant ruhež.aus, maskoliszkoj 
pusėj, Reeeinių pav., vlkai su
draskė du sunu ūkininko Margio. 
Vienas isz sudraskytų vaikų tu
rėjo 10, kitas gi 13 metų. Vai
kai tie ganė avis girioj.

Pradinės makyklos Vil
niaus moksliniame ap

skrity]. ’
Prie Vilniaus mokslinio ap- 

skriczio priguli sekanezios g ube r- 
nijes: Kauno, Vilniaus, Gaiteno, 
Vitebsko, Mm-ko, Mogilevo. Pa
gal aUkaitę sp^kriezio viršinin
ko, ant to ploto pradinių 
mokyklų, ešnezių po užveizda 
apszviftimo ministerij s (cerkvi
nės stsczislikiškos mokyklos, e- 
ssnezios po užveizda stacziaii- 
kiškos dvai-iškijcs, czia ne p ri
pkai lytos, o tokių tulcš guberni 
jote yra net kelis kartus daugiau 
uegu esp nezių po globa apšvie
timo ministerijos) pradžioj perei 
tų metų buvo: dviklias'nių mies
tų ir kaimų mokyklų 68, kurias 
lankė 5251 mokintinis vyriškos 
lyties ir 2551 mergaitė, laike 
gi metų apleido mokyklas 1345 
mokintiniai ne pabaigę moky
klos ir 699 pabaigę. Pradinių 
vienkliasinių mokyklų-buvo 114, 
kurias lankė 4870 mukintinių vy- 
r szkos lyties ir 3780 mergaiez ų, 
laike metų apleido mokyklas 1598 
nepabaigę mokyklų ir 1299 pa 
heigę. Pradinių liaudės mokyklų 
buvo 1551,kūnas lankė vyriškos 
lyties mokintinių 104171, mer- 
gaiezių 15705. laikė metų aplei
do mokyklas 22589 ne. pabaigę 
mokslo ir 11724 pabaigę. Dalių 
liaudės mokyklų buvo 4, kūnas 
lenkė vaikų vyriszkoe lyties 71 ir 
19 mergaicaių, per metus pasi
traukė 21 mokintinis ne pabaigęs 
mokslo.

Sulyginus skaitlius 1901 m. su 
*kaiiliais 1900 m. matome, kad 
skaitlius dvikKasinių mokyklų 
pasidaugino ant 46,skaitlius vien- 
klissmių mokyklų pasimažino ant 
L skaitlius mokyklų dilių pasi 
mažino ant 4. Skait ius gi besi 
mokinanči ų visokių skyrių pas- 
d ugno: dviklisetnėse mo
kyklose ant 683 m-kinti 
nių vyriszkoe lytim ir 151

mergaitės, vienkliasinėse miesti
nėje ant 94 mokintinių vyriškos 
lyties ir ir 7 merga'czių; vienkl a- 
8'nė-e kaimų mokyklose a* 15845 
mokintinių vyriškos lytiis ir 790 
mergaiczių; mokyklų dalyse 
rkaiilius be-imokinanezių pasi
mažino ant 81 mokintinio vyriš
kos lyties ir 3 mergaiczių. Taigi 
isz viso skaitliu* b^rimokinanezių 
pasidaugino ant 6540 vaikų vy
riškos lytim r 945 mergaiczių, 
arba iszvii o ant 7485. Im»nt 
stekiras gubernijas, pasidnugiui 
mas berimokinancziųš>te;p skirs
tosi: skaitlius betimokinauezių 
pasidaugino Vilniaus gub. ant 
937, Kauno gub. ant 486, G rte- 
oo gub. ant 1167; Minsko gub. 
ant 2083, Vitebsko ant 1164, Mo 
gilevo ant 1648 mok*utiuių. 
Matyt iš tų skaitlių, kad gu
bernijose, kur sti cziatikių yra 
daugiau, besidauginimas yra di
dėt n H negu tose gubernijose kur 
katalikų yra daugiau. Tas a>sz- 
kiai rodo, kad mi škotiškos pra
dinės m< kykloe ne randa didelio 
pritaiimo terp katalikų gyvento
jų. Iš to galiu a džiaugtie-i, 
kadangi tss aiškiai rodo, kad 
katalikai jau supranta, kokius 
mielins su pagelba mokyklų ran
di s nori atsiekti. Jam ne tiek 
rupi pakėlimą* apšvietimo, kiek 
su pagelba mokyklų platinti terp 
ne maskolių maskolystę. Jeigu 
maskoliškas randas norėtų platin 
ti vien ap*zvietimę,tai pradinėje 
mokykloje įvestu mokin ami ne 
mat-kolių vaikų prig m'ę vaikų 
kalbę, kadangi visų pedagogų 
jau t-en ai it-zai-zkinta, kad api-z 
vietimę greicziausiai galima pa
kelti su pagelbt pi įgimtos kalbi s, 
o ne brukant su piievarta sveti- 
mę.

Viena pradinė ministerijai ška 
m< kykla išpuola, im*nt vi-ę 
apakritį, ant 4870 gyventojų, o 
v enas be-imokLiautis ant 62 gy
ventojų (Suvienytose Valstijose 
Sziaurinės Amerikos, Vokiet'j- j, 
Prarcuzijoj, Szv ėdi joj, Danjoj, 
Holandijoj, Szveica rijoj vienas 
besimokinantis iszpuola ant 6gy
ventojų). 1900 m. viena moky
kla išpuolė ant 5000gyventojų,o 
vienas besimokinantis ant 74gyv. 
Iš itskirų gubernijų, daugiai šiai 
bes i mok i n*ncsių buvo k Garteno 
gub.: czia mokyklas lankė 
18 85% vaikų sulaukusių tinka
mo bes mokinimui amžinus; v'e- 
oa mokykla išpuolė ant 45 ket
virtainių viorstų ir ant 2958 gyv. 
Prasczinu jau su mokyklon s sto
vi dalykai Kauno, Vilniaus, Vi
tebsko ir Mogilevo gubernijose. 
Vitebsko, Minsko ir Megilevo 
gubem*joee vien<*g. nors ministe- 
r jjtiška* mokyki* s lanko ma
žiau vaikų, bet ežia yra užtai net 
kelis k įtus daupiau it cziatikim- 
kų ceikvinių mokysiu. Sugi
nant, mažiausiai vaikų lanko mo
kyklas Kauno gub., kadangi mat 
maskol škos mokyklos,nors svie
tiškos, bet per slicziatikius mo
kintojus turi stzcviatikieskę pa
kraipę, todėl jos katalikų lietu
vių vaikams re tinka.

M nisterijališkas mokyklai vi
so Vilniaus mokslinio ępkriezio 
1901m. lankė 136348 vaikai abie
jų lyczių, isz jų laike metų aplei 
do mokyklas 25532 mok utiniai 
arba 11.3%, arba ant 7% mažiau 
negu 1900 met. Mokyklų kur-ę 
pabaigė 13623 ai ha 10%, taigi 
ant 0.1% mažinu negu užjere*Juo
se metuose. 18 4% ne pabaigę 
kuršę apleido dvikliaainee moky
klas, o pabaigė kuršę 8 9% vuų 
besimokiuanezių ;iš vienkliasinių 
miestų mokyklų paeitraukė ne 
pabaigę kuiso 18,6% beaimoki- 
naneziųo 14% pabaigė kur>ę; 
ira vienkliasinių kaimų mokyklų 
pasitraukė ne pabaigę kur-o 
18,8% besimokinanezių, o 8 9% 
pabaigė kuršę.

Lankanezių mokyklas staczte
tikiu buvo daugiau negu kitokių 
tikėjimų vaikų: Mogilevo, M pa
ko, Garteno ir V tabako gub. rm- 
j°**; kaia’ikų mokintinių dau
giau Degu m 8«>1 ų buvo Kauno 
ir Vilniaus gubemijuae.. Liute
ronų didesnis nuoszm t s buvo 
Kauno, Vitebsko, ir G.iteno gu
bernijose. Ž.dųgi daugiausiai 
Lakė mokytinai Kauro, Garte- 
no ir Mogilevo gubarsijose.



Ant ui laikymo visų mokyklų 
m i et-tai ir ka mų val-zcziai pa aky
tė ant 1901 m. 465670 rubl. 83 
kap., arba dusyk daugiau negu 
ant to mierio paskyrė randas. 
Ant pastatymo mokyklų triobų 
kaimų valszcziai išleido 95033 
ruM. .71 k p p. Prie tūlų moky
klų Lietuvoj buvo dalys mokinį' 
tu ui amatų, kitur, kur yra sodai 
prie mokyklų, vaikai buvo moki
nami ir aodauninkyrtės; prie kilų 
mokyklų buvo parengti pamoki
nanti skaitymai nedeldieniuose. -

Užlaikymas visų pradinių mo
kyklų, esanczių po apšvietimo 
imnisteiij< 8 globa, 1901 m. kasz 
tavo 995868 rubl. 87 kap.

Isz Londono.
Netoli geleiioaelio stacijos,ant 

ksm|K>Campbell gatvės, nuo ko
kių 12 me'ų yri Kliubas, lietuvių 
užlaikomas, bet užvardintas “Po 
1 sh VVorkmg Mena Club”. Tie
sa, j Kliubą priklauso ne vieni 
lietuviai, yra teipjau ir svetintau- 
czių: šakotų, airių, anglijonų, bet 
lenkų, ant kiek teko patirti, nėra 
nė vieno. Noroms nenororos ver 
žiasi j galvą klausymas, kodėl 
1 etuviai savo Kliubą uivardijo 
— leukiszku, o ne kitokiu? 
Daugumas apie tai maž - daug 
šiaip sprendžia: girdi, mūsiš
kiai,per savo tamsumu, taip savo 
Kliubą uivardijo. Asz vienog, 
apie tai turiu kitokiu nuomonę: 
man rodosi, kad silvertoniecziai 
teip savo Kliubą užvardijo dėl 
to, kad daugumas czianykszczių 
l-e'uvių paema isz Suvalkų gu 
beini j'>s, o Suvalkai juk pliklau- 
so prie Lenkijos. Kadangi lie 
tuviai, apsigyvenę S lveitown’e, 
nuo uždėjimo to Kbubo pasidavė 
po įtkeme jo uždėtojo.tulo Janu- 
szos, žmogaus kytro ir apsukraus, 
bet tampaus. tai žinomas daigias, 

■ kad jo pavaldiniai nė negalėjo ge
rinus apie tai iszmanyli, kaip jųjų 
bosas juos mokmo, juo kad nuo 
pat pradžių tamsybės apasztalui 
įtikėjo.— Per ištisus 12 metų 
žmonės tenai iszmintingo žodžio 
negirdėjo ir ’giidėti ne galėjo,ne. 
Januszos buvo užsakyta, kad 
joki susirinkimai nė prakalbi s 
Klintie neatsibu'ų. Kokį laikę, 
sako, Janusza pap. šakodavęs 
naujienas remtas isz “Saulė**”: 
apie politikę, stebuklus, caro ge 
radėjystes ir lt.

Rodosi 1900m., Janusza ta
po sūdo nubaustas už pardavinė
jimą ne sąnariams gėry m ų — 
net ant £165. Szita btusmė ir 
padarė gulą jo viešpatavimui: 
su-idėjęs skudurus — pasprūdo į 
Lietuvą, apsukęs keliatą alaus 
leidinyezių. ~ .

Pradžioj 1901 m. j* įsu nu* Vin 
cas isz naujo atidarė tą K*iubą, 
bet szitas užv rdijimo Kūubo ne 
permainė, pasiliko po renovei 
“Polifh Club”. Szitę nabagėlį 
ta pati nelaimė patiko, ką ir tė
vą: antrą dieną Šeiminių iszsi- 
skubiuo neva į teatrą ir ne
grįžo. Kur dingo - nieks neži 
no.

Po iszbėgimo Jaruszuko, sąna
riai sutarė Kliubą pats 14 yti: 
užsimokėjo randą ir pasamdė p. 
Kazį Gražulį už birmoną. Vis
kas butų gal ir gerai ėję, kad ne 
ta klaida, kurią pats -anariai pa
darė. Prie dmų dahjimo pa
statė ang<ij*>ną ir «ad s/e my»t< s 
nedarytų, mokėjo jam net 25 ši
lingos per sanva’tę algos. Ka
dangi angį i joną i abi Inai yra
prie-zingi svetamtauczių organi
zacijoms, tai ir šita ne buvo ge 
namu, ir neužkę^damas lietuvių 
kaipo svetimtaucz>ų — kaip i»z 
tūlų atsitikimų galima spręst — 
parsidavė detektyvams, teip va 
dinamai luland Kevenue po ici 
j* s, kurie, atėję slapta, prislinko 
prie baro ir p. Gražulio.ar tai jo 
paczioe nepatėmyti, gavo už pi
nįgus gert. Kad ir ne daugiau 
kaip st k'ą n 8'pn ko, bet t 8 jau 
buvo ai-zkiu darodymu jhiesz 
8>idž ą, kad ii nesanariai gali 
KI ul»e gėn mu* gaut už pinįgus. 
Rodosi beiželio mėne yj nep u e 
nu gerai, p. Gražulį -ua eszt vo 
nugabeno kaip ko<į ptktadėją 
prieš magistratą, kuris, <szklau
pęs dete-tyvų liudyj mus. nu
baudė p G ažu į už pard>viaėji 
j imą gėrynių ne-anariam* net ant 
£100 , arb * jeigu tos sum< s neuž 
m<>kėtų, turėtų s-^d-t 10 mėnesių 
kalėj me. Grižui s tų pinįgų 
ne tunjo, užtaigi n *gx*b no jį į 
kalėjimą, isz kur i»o 5 dienų 1 i 
ko aanariai Kliubo reikalauja no- 
pinįgus surinko, užmokėjo ir isz 
liu<«avo p. Gražulį.

P. Gražulis sugrįžęs isz kalėji 
mo, nors tikrai ir nežinojo už ke- 
no kaltę jis tu* ėjo aplankyti kalė
jimą. bet aut doOrkeeperiu (duių 
d botojoj j -u ne.nasžin ksip atl
ikėjo. Kliubo Komtetas, sm-i-

rinkęs vieną ir kitą sykį, svarstė 
apie geresnį surėdymą Kliubo, 
svarstė, bet nieke neišgalvojo: 
vieni sakė, kad reikia atstatyti 
durų dabotoją, o jo vietoj lietuvį 
pastatyti, kiti vėl, — kad reikia 
sekretorių angbjoną atstatyti o 
lietuvį samdyti ir lt. P. Gražu
lis, laukęs, laukęs sziokio tokio 
nutarimo ir n:eko nesulaukdamas 
— paraszėp. K. Pilėnui į Lnndo- 

»ną. P. Pilėnas po apturėjimui 
laiško,tuoj nukeliavo ir tapo Ko 
miteto priimtas.

Tą paczią sanvaitą tapo prasza 
tinti visi anglijonai, kurie tik ko
kią nors turėjo v etą prie urėdo, o 
tas visas vietas užėmė lietuviai.

Tą pacz'tą i-anvaitę tapo įvesti 
lietuviški laikraszcziai: ,,Vieny
bė” ir „L'etuva”, podraug ir 
„Darbininkų Balsas” parsidav nė- 
ja.

Kliube yra apie 200 lietuvių są
narių, taigi prie geresnės tv .rkos 
be abejonės ir ten peši kels lietu- 
viszka dvasia ir žmonių sus'prati- 
mas.

Taigi į krūvą Silvertoniecziai, 
laikykimės visi iszvien, nes tas 
jums patiems iszeis ant naudos!

Aug'Ztaitis.Isz Amerikos.
Didžiausias medis ant svieto.
San Francisco, Cal. Ka ifor- 

iiijoj, į rytus nuo Fresno, užtiko 
dabar kalnuose milžimszką Se- 
ąuojos medį, kuria, turbut, yra 
didžiausiu aut visos žemės. 
Kamienas to miliiniszko medžio. 
4 pėdos augszcziiu kelmo, turi 
119 pėdų aplinzui. Augštesni 
už sz<tą medžiai pasitaiko Aus Ta
lijoj, yra tai eukalyptai, bet s’o- 
resnių ir turiuezių ilgą kamieną 
(Afrikos boababai yra storesnį, 
bet jų kamienas trumpas) turbut 
nėra ant viso žemės piviršiaus 
Seųuojos yra tai spyglnut me
džiai panxszus į auganezi *s musų 
tėvynėj pušis; szalcz ų je ne 
pakenezia, todėl musų tėvynėj 
augti ne gal.

Maisztai naujose valdybose.
San Jcan, Purto Rico. Neto

li Homacas, ant paveržtos nuo 
I-zpanijos salos Porto Rico, už
gimė maisztai. Ant suvaldymo 
jų policijos pajiegų neužteko. 
Gubernatorius atsiuntė kareivius, 
kurie maištininkus iszvaikė. 
Prie to rods žmonių ne užmuszė, 
bet be abejonės ae mažai jų su 
žeidė. Kokius priežastys pagim
dė maisztus, nežinia. Paprastai, 
je'gu kur pasikelia gyventojai,tai 
tokius pasikėlimus gimdo valdžių 
pasielgimai. Amerikos gi mėd- 
ninka< ne priguli prie mokanezių 
taktiszaai kur nors pasielgti; rei
kia todėl maryti, kad ir ežia ne 
taktiszka- jų pasielgimas pagim
dė maištus.

Ameiikoniazkn tavoru paroda 
ant laivo.

Seattle, Wash. Tūli Ameri
kos kapitalistai nori ant laivo 
“Oregon” parengti amenkon sz 
kų tavorų parodą. Latvsu 
panda atlankys didrsuius pur
ius: Maskoliuos, Japonijos, Chi 
nų, Filipinų salų, Indijų. Aus 
Italijos, Pietinės Afrkos ir H»vai 
s»lų. Nežini i tik, ar vist kr sz- 
tai maloniai pr ims Amerikos pa 
rodą. Gal tūli užsimanys amen 
kūnams atmokėti to*ia<a jau 
apsunkinimais, kokius d»ro Ame 
rika preky-tai kitų krasztų.

Perszove laikraszczio iszleistoją
San Franci co, Cal. { gyve 

n mą i->zlei't< jo laikraszczio S n 
Fra n c aco News Letter, Fr. M •- 
rietto, atėjo: prezidentas vieti 
n o ari-'tokiatisako Jockey Clubo 
Williamir huvę-i Amerikos pa 
suminya Persijoj ir Grekijoj, 
Venį e >r ne tik jį sumuszė, bet 
gana sunaiai pa-zovė. Paleido ir 
porą rzuv ų į M ir etto paczią. 
tik ne pataikė. Abudu užpuoli
kai likoe su^re-ztuoti ir pa taty 
ti po kauc ja 10000 dol.

Skalnos.
Omaha, Nebr. 4 d. rugsėjo 

-zisui vaksriniu* se kraszlu< se 
Nebraski 8, v k rinėj daly j I<*wos 
ir tuluoee krar-ztuose Pietinės D.i 
kotoe buvo dide ės »zaln- s. Ame- 
ti m t szįmei atėjo szūcziai, o 
galima sakyti, kad vasaros Ame
rikoj ne buvo, vos kelios dienos 
buvo tikrai v a rinės.

Šaitanu prieszai.
Kan-a- City M<». Pereitos ne 

dėl os vikrnv pulkas tūlų parapi 
ų ssiinrų (žinoma ne k tsb-ų, 

kadangi i >e. m itydami gerą pa
veik alą, ko į duoda daugelis ku 
■'įzų, net |>er daug g r ūna svai
giu anezius gėrymus) užpuolė ant 
adiuuų ir p«adėjo juos daužyti 
Daugelį m isA.in nkų policija su
arė*-z tavo.

BArtholin nuslszove.
New Hampton, Ia Netoli n io 

ežia dirbantis ant fermos Kreggo 
jaunas darbininkas nusiszovė. Jo 
kiszeninose rado laiszaą, kuriame 
pas .ky ta, jog palžudys yra garsu
sis Chicagos žmogžudys Bariho 
lin,:' kuris užmuszė savo moliną 
ir sužiediv tinę.

S Italijonai pražuvo.
New York. lt lijo lai taisė 

gazo rezervuarą Brooi-lyn Union 
Gas Co. n'ilbamsb irge. Tuom 
t rpu žemė nugriuvo ir užbėrė 
darbininkus; penki darbininkai 
likosi užmuszti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Birminoham, Mo. Netoli nuo 

cz<a, ant Rock Islsnd geležinke
lio, susidaužė vežantis galvijus 
trūkis. Prie to 3 trūkio tarnai 
likosi užmuszti, o 4 sunkiai su
žeisti. Sutrynė ir 3U0 jauezių.

El Paso-, Tf.x. Netoli rūbe 
ž'aus, ant Meksikon szko centrą- 
bszko geležinkelio,ousidaužė trū
kis. Prie t<> vienas irukio tar
nas ir trys pasažieriai likosi už- 
muszii.

PiTTSFiELD, Mai-s. 3 d. rug
sėjo, elektru-zkas karas užbėgo 
teip smalkiai ant karietos,-kurio 
je važiavo piezidentas Ro< s ye'.t, 
kad kaii> tą sudaužė, užmu-zė a- 
budu arkliu, o prezidentą ir jo 
draugus isz-i etė ant 'ulyczios. 
Prezidentas, jo sekretorius, >zte 
to gubernatorius likosi ne p vo- 
j ngai sužeisti, vežėjas prezidento 
sužeistas mirtinai, o paslaptas po 
liestas Craig užmusztas ant vietos. 
Karo konduktorius ir mutorma- 
nas likjsi buaresztuoli.

Gaisrai.
Kanton, Oh Sudegė ežia 

dirbtuvės Oh o Mai hine T< oi Co. 
Blėdį ugnies psdaryią skaito ant 
100)00 dol.

Bloominoton. III. Pietinėj 
dalyj PublicSquare užgimė gaiš 
ras, kuris pridirbo bl-dee ant 
200000 dol. Ugnis czii isznai 
kino kebas pardavmyežias.

Cincinnati, Oh. Sudegė ežia 
Odeon teatras ir muzikos hille. 
B ėdį ugnies padarytą skaito ant 
$125000.

Cinoinnati. Oh Sudegėczis In- 
dependeut alaus le d nyczia. Blė 
dį usn ės padarytą skaito ant 100 
000 dol.

Durand, Mich. Sud- gė ežia 
60 anglimis prikrautų geležmke 
lio vagonų. Blėdį ugnies padary
tą paduoda aut 2O0000 dol.

Hackensack, N. J Netoli nuo 
ežia,-miestelyj Bogota, sudegė 
dirbtuvės Campbell Wal Paper 
Co. Blėdį ugnies pad ry tą paduo
da ant 20 M>00 d<*l. Per sudez mą 
dirbtuvių 500 darbininkų dart>o 
net ko.

Ezpliozija
Bo-ton, Ma s. Netoli nuo ežia, 

s* mme fuite VViuthroo, ant Go 
vernor- I.land, iszlėkėį p-dangės 
parako krautuvė. Kaip mena, ex 
pboziją pagimdė vaikai, kur e ne 
toli krautuvės suk-irė ugnį Į B s- 
toną atgabeno v eną expiiozij< s 
užmusztą ypalą ir penkias sužeis
tas. Gal būt vienog. kad užmusz 
tų ir sužeistų yra daugiau.

i-ztritkarių pasibagė. Kompani
jos priverstos tapo sutiump-nti 
darbo laiką ant vieni s valandos ir 
pakebi užmokestį ant 2c. ant va 
landos. Nuo dabar tarnaujanti 
ant sztritkarių dirbs po 10 vai. 
ant dienos ir gaus 2 dol.

Wilke-barrk, Pa. Anglių 
krstynių trusto p ezideotas Baer 
apreiškė, jog anglekasių astrai- 
kai gali pa-ibaigti vien tą-yk. 
jeigu darbininkai priims kaslyn ų 
savininkų iaslygaS. Kokios vie
nog tos išlyga*, jis ne garsina.

Harrisburo. Pa. Ketverge 
rzteto gubemato'ius Stone turėjo 
ežia susivažiavimą eu darbininkų 
isznnktu komitetu,ant apkalbėji
mo, tą reikia daryti ant s skuti 
n i m o pasibaig-mo sztrai ko. Ką 
nutarė, dar nežinia.

•j New Haven, Conn. Pasi- 
Irnigė sztraikas darbininkų czia- 
nykr-zezių Sarge n t Co. geležies 
dirbtuviv, bet darbininkai per 
8ziraiką ne daug peluė: kompa
nija ne sutinka | raszalinti laika 
sztraiko priimtų 400 seabeų.

Kewanee, 111. Czianyksz- 
cz-os me g n->s kelnių riuvėjoa pa
kėlė szt taiką. Kadangi dirbtu 
vių savininkai ne sutiko Uzpildy 
ti darbinininkių reikalavimų, tai 
jos paczioa uždėjo kooperatyvisz 
ką dirbtuvę.

VVelch, W. Va. 100 ita 
I szkų akmenų skddytojų, dir 
banczių prie reugimo p-<zių 
plieninio tru»to dirbtuvėse,pakėlė 
!>ztraiką. J-e reikalauja priėmi
mo atgal praazalintų darbinin
kų.

New York. 7500 dailiižių 
pakėlė i-ztraiką, reikalaudami po 
$150 už dienos darbą. Pusė pa- 
kėl-.sių iztraiką susitaikė su darb
daviai-*, kurie piiėmė darbininkų 
iszlygas; kita pusė dar sztraikuo- 
ja.

5 Chicago, III. Sztritkarių 
kompanijos ant tiek susitaikė su 
tarnaujat ežiais, kad abidvi pusės 
sutiko a>įduoti vi-us nesutikimus 
ant i-znsz mo santaikos sūdo.

1 Charle-tun. W. V. 15000 
a iglekasių vakarinės V-rgnjus 
anglių kat-tyn ų sugrįžo piie dar 
bu »nt »enų iszlygų; per szlraiką 
d r rn n «ai uieku n epe nė.

Kn< xville, Ten. 300 kai 
n * kasių C,*al Creek Co. pakėlė 
sziraiką. kadangi kompanija ne 
n<»n pnp <žinti kalnakasių orga- 
mzacij* s.
, 1 Ottlmwa, Ia. Dratų kloto- 

įai cziaiiy k»zczių u>yczinių karų 
»o < parojus pakelė szirai»ą. Jie 
įeikalauja didisuių ui savo darbą 
algų.

1 Buffalo, N. Y. Tamau 
jann antczianyks/Crių velkauczių 
gail.uvių szttaikuoja jau nuo ke 
ių s m v-iicsių.

a
San Franci-Oo, Cal. Santa 

Fe geležiuaelio kompanija pakėlė 
algas maszmi tų Iki 2.50 dol. ant 
dienos.

1 Br*>mwell, W. V. 25<)0 
anglekasių czianykszczių angį ų 
kastyuių sugiįžo pne dar to.

ISZ
Lietnviszkn dirvų.

Isz darbo lanko.
Wabhinoton, D. C Darbo 

komi8orn<8 WrLhi pugarsino su
rinktas žini s apie dabartinius 
kalnakasių aztraikus Pe->n-»ylva 
njjoj. Wrightsako, k d karty- 
n<ų s-viuinkai | rgaudinėja d«r 
bminkus, mažina visokiai- b d u 
jų algas. Jis prtaria darbiuin- 
k<ms reikaiaujantien s 9 vai. dar 
bu ir pakėlimo algų ant 10%, ka
dangi dab r visi produktai daug 
brang*Si>i negu buvo 1900 m., ka 
da likusi p įdaryti kontrak
tai įerp kislynių savin nkų ir 

daibininkų.
1 PiTTSBURG, Pa. Gubernato

rius Stone pagar-ino, j >g jis su 
sz-iuks nepapra-tą tie-darių 
sui-irnkimą ant užgyrimo pida 
vadyj mų re-k alingų ant užmigi
mo dabartinių kalnaka-ių sztrai- 
kų Penm-ylvamjoj. Gubei n-to
šim* ti i, j<>g ka zL i t esdarių 
suaza k mo bus visgi mažesni 
negu l>i tymas m 1 c jos sztraikų 
apimtu* se kraustuose.

1 Hcntinotun, W. Va. An
gį ų Kasiymų aav niuksi sutiko 
piiimti atgal virus sztraikuojan- 
czius asito ap-kricsio kaina ka
si-8. Daugumas sztraikuojanezių 
daibiomkų sutiko am ių i-slygų 
grįžti į darbą; tą daiyti darbinin
kams d* ja ir angl'k.«-«ų organi 
s»cij<« virssininkrs M chell.

5 Y« mkers, N J. S/tr-iikas 
tamaujanes ų ant csiauyksscsių

Isz Lawreuce, Mass.
Terp musų m esto lietuvių ge 

ro mažai girdi t, bet užtai apie 
giituokbavimus nuolatai išgirs
ti. 30 d. rugsėjo vienas lie uvis 
už girtuokliavimus pateko į 
aug-ztalanvę Pati tur-jo n-zb*- 
luoti; už nelabai gerą nakvy- ę 
užmokėjo 3 dol., o audė teipos 
gi reikėjo užmokėti bausmę 
Ant rytojaus vtl buvo pasigėru
sių mufztyuės. Aut Vai ey str. 
viename gyvenime, begerdami, 
lieiuviszki boardingeriai isz di
di K« meilės i>usipe6zė. Ant per
skyrimo reikėjo policistų su ku- 
ci« s, kurie sveikus nugabeno į 
augsztalangę o vieną sumu-ztą. 
aut sut isymo tusacz-oe galvos, 
reikėjo gabenti į ligonbutį. Dak
tarai ne turi didelės vilt es, kad 
sukul a tuszcz a puodynė duotųsi 
sulipinti; nėia d dėlės vii iee, kad 
sumuštasis g dėl ų iszgyti. Svei 
kiems ir ne mažai kisztuoa 
P'ovairs-do uždėta buu-mė. 
Negražu- jų pasielgimas užtraukia 
panieką aut v sų lietuvių.

Na, o vienog tie pesztukai, 
giituokliai vadina savą . dievo 
czi ■ s., o skaitauesius knįgai* ir 
įaikriszczius, besielgiancziui pa 
donai, bed eviah. Tegul prasmen
ga toks dievotumas, k utis ant 
mus v sų užtraukia panieką!

Žemina mus ne t k girtuoklis 
vimai, bet ir provos, juokiasi isz 
m* s net tiesų dabotojai, kuriems 
yp *oe musų taip vadinami d e-

voeziai gabena sunkiai uždirbtus 
pinigus.

Sztai m seniai vienas jaunas 
vaikinas su dovanoms bandė pri
sivilioti merginą, kad už jo tekė
tų. Mergina dovanas priėmė, 
bet tekėti ne norėjo. Vaikinas 
apskundė merginą į sūdą; abudu 
paėmė advokatus, bet isz provos 
nieko neišėjo, tik pinįgai nuėjo 
į advokatų kszenių. Kasgi isz 
tokių provų gali iszeiti, kurskun 
dai paremti unt ne doro pamato! 
Dora* vaikinas ne bando dova
noms prisivilioti merginų; mer
gina juk tai žmogus.o ne tavoras, 
kokį jeib krome gali na nusipirk
ti. N i, o musų dievoeziai to ne 
supranta.

BĮ tivusis.

Isz 80. Boston, Mass.
30 d. rugpiuezio parengė ežia 

ietuviszką teatrą: atlošė dvi ko
medijas: „Ameiika Pirtyje” ir 
„Vnlscziaus nudes’’. Tarpm se bu 
vo dainuotos dainos ir graj'jo lie 
^uv'Hzki muz kantai. Aktoriai, lo
šianti teatrą, sivo role* atlošė 
vana geia*, ypacz a tai žymė
jo M ceviezia, kuris liszėrolę Be
kampio, ir Bacevicsia, rolėj Vin 
c*r siuvėjo.

Ant leitro sus:rinko žmonių a 
pie 300, vytų ir moterų. Ant to
kio lietuvių ska>tliau8, koks y- 
ra Bostone, rodosi, galėjo būt 
daugiau: mat daugeliui betuvių 
lab au patinka szinkoriaus baias ir 
kezyro**, negu teatrališki persta
tymai ir kitoki doresni panlinks 
miniitiai.

Sus rinkę laike perstatymo už 
atlaikė ramiai. Negražiai vien da 
rė t*e, kurie, pasibaigus dainoms, 
stvilpė ant 8al*s ir v-iiszino degli 
ne sėdinczius tolesnėse sėdynėse. 
Tūli lietuviai nė poros valan 
dų neg<li be tos smarvės aptue ti, 
tok ų daugumas ne tik pats nei
na aut perstatymų, bet-ir kitusat- 
kalhinėja ir išjuokia tokius pasi 
Iinkrminimus. Ant lų vienog nė
ra ką paisyti: kaip stengiasi jie 
ardyti testraiiszku-i perstatymus, 
ardys jie kiekvieną naudingą tu u 
-ų tautai užmanymą, nor* jie 
mums butų kuogeriausiais ir įvyk 
dinimas būtinai reikalingas Tie 
stabdy toj i juk pats nežino, kodėl 
-tengissi kenkti savo tautai per 
-tabdymą gero ir naudingo vi 
si* ms Nepai.-ykime todėl ant tų. 
nenuleiskime rankų, bet dobtame 
tol au. o darbu* mu-ų atg lięs ge 
rus vaisius, stabdytųjų šalininku* 
su laiku sumažės.

G. T.

Inz PhilHdelphijos, Pa.
Pereitą metą czi nyksztė Szv. 

Petro ir Povilo Dr»ugy-tė pagar- 
*ino per ••Lietuvą’*, jog ji pasky
rė stipendiją vienam be-imoki- 
naneziam lietuviui ir rag no ki 
tu- prie to prisiūti. S'ipendija- 
u buvo kl er kas best naikina nts 

v enoje iš Amerikos dv»8:rakų 
smi'n r jų. Už išr* ikaztą neuž- 
iiiikijną etipend'jat* i Dr-tės 
komuetan smarkiai buvo užaipuo- 
lęs ir stengė**! visus pe tikrinti, 
kadsti endijato nuomonės nieka
da ne persikeis. Tuom tarpu 
nuomonės st ipendijato. rodosi,j tu 
d«>*ar (lersikeiiė. Pernai jis kal
bino lie1 u vi s ginti s»vo bažny 
ežią ir ne du< ti jos aiiiam-*, nie 
kino a*rių agentia. Sz ąd en 
daugelis *»n*ny Dr-tės rugoja, 
kai nieks nežino <0 stipendij to 
vardo (tuos da'ykus a> nariams 
pr gulėjo 1 nt euH'rinaimų ūzaisz 
kinti, o ne |»er I ikrašezius. ka 
dangi laikraazcziai ypatų reika
lais neuis ima. jeigu užgriebi, y 
pat 8. ta- vien tąsyk, k> da jų 
darb i liazas su vis *on eiii-zk>*i* 
reikalais. Rd). Dabar Draugys* 
lė gavo lai aką nuo stipendijato, 
kuria terp ki ko r sz<>, kad su 
Philadelphios 1 eiuviais meto tu 
rėti ne nori, kadangi jie, girdi, 
eina pri* sz dva.-i-zką vūdią. o 
tuom paežiu ir pr>ei-z D evą( jeigu 
ne nori turėti nieko su j < s. tai 
j e privalo atimti stipendiją ir 
tuom užbaigt- su juom reikalus. 
Rd).

Mat ksa mus ne;sznaudoja,tuos 
mes už nieką laikome, g* doj *me 
vien musų skriaudėj s.

J. Butkus-

Ar dane tari pritarėjų 
PennNyiVMnioA hz irai k ie- 

riai?
Kapitalistai ne ge džia gero 

darb ninkam-, jie tai*>o-i apgau 
ti daib'iiiuk* s, du* da j ems ko 
mažiai s ą mokestį, o nori, kad 
darbo v landos butų ko ilgiau
sio:.; no*i nualmt d r1 >imlikus, 
atimti jų p skuiin**s pajiegM,

Valdžia Suvienytų Valai jų 
daro tą pa į, *«ė»* ji yra iss kapi 
tabalų ir ištikimų tarnų, k dau
gi juos pasirietu kapital šiai kai
po savo tarnus.

Dvt-Kiszkija beveik visų tikėji
mų paduoda ranką kapitalistams, 
ir d rauge alina darbininkus iš
vien; aukso carukai negalėtų nie
ko veikti be psgelbos kunigijos.

Jeigu isz sakicyczių pi i tai tų 
žmonėms, kalbintų laikytieji vie 
nybėj, nės darbininkų pusėj yra 
t>e*a nė joki aukso karaliai ne 
galėtų atsilaikyti priesz darbi
ninkus.

Apszvieetunija: daktarai, ad
vokatai ir kiti teipgi neprisideda 
piie pakėbmo daibininkiszkoa 
luomos, jeigu ir prisideda,tai la
bai m ižas jų nuošimtis. O kiti 
visi laikoti vienos politikos,- isz- 
naudojimo daibininkų. Tų svar
biausi geismai yra -įgauti augsztoa 
nius, gersi apmokamus, urėdus.

Ltikraszcziai Amerikoj teipgi 
neužsiima darb'ninkiszku klausy
mu, bet vien kapitalistų partijų 
reikalais; darbininkų gerovė 
jiems ne rupi. Todėl tai teip že
mai stovi daib ninkiškas klausy
mas Amerikoj; ametikonai tiki 
dienraszcziams menkos vertės ir 
ravo agitatoriams, kuriegėrymais 
demoralizuoja žmonis, kad gauti 
jų bakus. Daibioinkiškų laik- 
raszczių labai mažai yra pas a- 
merikonus, totam tjk ateiviai už
laiko ir iazleidinėja.

Ir dtbar sztra kuojanti darbi
ninkai mažai tuii pritirėjų terp 
amerikonų.prilaka jiems toki jau 
daibininkai, vargo pelės kaip ir 
mes patys. Ar ne laikas butų 
mum* darbininkam* susiprasti ir 
pažntišvo vargingą padėji
mą!

“Žvaigždė”, perkratinėdama 
sztraiką, nurodo, kad reiktų isz- 
rinkti sątaikos sūdą, dėl sutaiky- 
mo abiejų pusių, bet priduria, jog 
nė vien u pu-ė ant to ne noiės 
sutikti: s ivinmkai anglekasyklų 
nenorės, kad kas ant jų savasties 
gaipadorautų; darbininkai no- 
pristos, kad ant jų reikalavimų 
nesutinka; sutikti ant darbininkų 
reikalavimų,godi, kastynių savi
ninkai negali, kadangi pripažinus 
uniją, jije sustiprėtų ir pradėtų 
reikalauti dar geresnių iszlygų, 
kaip antai: tad elektriką, vanduo 
ir žiburiai prigulėtų miesto vai 
džiai; geležinkeliai, telegrafai ir 
lelephonii,randui Ta*>,g idi.yra - 
netoli socializmo. Sudrutėjua 
darbininkų organizacijoms, imt- 
viražų socializmas, o tąsyk nie 
kada ne/al ma bus susitaikyt'. 
Mat 8' čia izmo valdžia, kapita
listai ir kunįgija labiausiai bijo; 
todėl visi iš vien ir kariauja 
prie-z darbininkus, statydami 
paskutines i-avo pajiegaa.

Nedyvai, k d kunįgai net per 
pamokslus varo žmones dirbti: 
jie ne nori, kad daibininkai 
sztraikus išloštų. Ir man vien *s 
lietuviškas kunįg>s,sj kuriuom 
teko m n k*li>ėti, pasakė,kad 
darbin*nkai ne gnii laimėti :girdi, 
daibininkai reikalauja perdaug, 
tai nieko ne gaus; j'em-*,girdi,pa
rodyk pirštą, tai stvers už viso* 
ra n k*s, r jiems niekad nebus gan* 
(sprendžia mat pagal kunįgu-). 
Reikalauja darb:ninkai,kad uniją 
pr psžin ų:tai nei riims nepiigulin 
ežius dirbti. Tas, girdi,y ra didžiau 
i-ias tru>lai-(Te*p viei*Og yra Aus 
tralijoj ir yri gerai .Re l).K»ipga 
Ii priimti ant savo turto t-vetimus 
gaS|»ador<uti? Tai kam dar ių 
bo*ų įeiki* (Užlenks mat kunį- 
vų tur e visur savo nagus kiša 
ir ne vi»ur ant žmouių na .doe. 
Rd)?

J. Ramanauskas.

dar pasiimsiu seną šaudyklę, gal kais pelena s.
apie tvartus vilkai sukinėjasi, rei
kia pabiidyti...

Pasiėn ęs gulėjus'ą prie lango 
seną szaudyklę, išėjo per durie. 
Užėjęs apsidairė, bet nieko pivo* 
j ngo nepamatė, — vien tik vil
kai kaukė kur ten tpli, pagityj-

— Szausiu vienog, — bentszu 
nes sukils... o tai padlos guli kur 
susirietę, niekur jų nė balto, nė 
kvapo...

Teip taręs, paspaudė jis šau
dyklės p*dargą — ir szovė į orą. 
Ir atsiliepė šūvio garsas, gar- 
sesn s už vėjo staugimą, kurs tuo 
tarpu, lyg tyczia, buvo nustoję-*. 
Išgirdo jį szunes ir, išlindę isz 
pts ogės, pradėjo loti...

• ••
Tą paczią biauriąją naktį, ne 

per toli nuo tos vietos, kur Vin
cas szovė, daržo gale, budėjo it—
gi vienas žmogus. Buvo tai pa
na ktinta šrgas, kurs sergėjo to 
miestai o javidę. Suszalęs, prisi
glaudė j s kamputyj ant pasvir
nės ir kiūtojo.

Sėdi jis teip, virpėdamas nuo 
azaiezio, apie sz Itą svajodamas 
patJą — ir žiuri į tamsą ir klau
sosi. Užmigti jis neiszdrį»ta, 
nors miegas teip ir merkia jam 
akis.

Tik sztai priesz jį kasžin kas 
sužibėjo. Ž'un jis — taz vieno 
szono ir isz kito rodą kaip žibu
riai... Pažiurėjo dar karią — ir 
brisi minti* net sukrėtė jį.

— Dieve geras, ar-gi tai vilkai 
butų?».

Teip ir buvo... Sztai jau ma
tyt ne toli du juodu kamuoliu.

— Kad tik bent manęs nepa 
matytų — mąsto jis.

Bet vilkai matė — ir turbūt 
todėl tik ir artinosi. Vis ar- 
oziaus, arciiaus... Panaktiniri 
net ir balsas užkimo isz baimės...

— Kad nors Lždą turėcziau... 
o dabar, ar su k u m sz ežia kovo
si !..

Atsidavę* ant Dievo valies,nu
spaudę- dantis, laukė jis, kada 
jau sz**ks vilkai. Sztai vienas j *u 
vos keletas žingsnių nuo jo... 
Jau, jau szoks... tik pitma dar 
nori prisižiūrėti į savo auką r<u 
donomis akimis.. J*»u uždėjo 
pirmutines kojis ant pasvirnės...

Panaktinis užmerkė akis, skai
to lupomis paskutinę maldą, o jo 
gblv* j s.kasi visa baisybė p risi- 
artin iiicz o myrio... vdkų b .t 
fuės'am!... Ant rytojaus štai 
tas tik jo apkruvintus kaulus... 
pati, gavus žinią.apalps... Ką ji 
darys vieną su kūdikiais... kuo 
juos maitįs!.. Jau jam rodosi,kad 
vilkai šoko ant jo, ėda žandus, 
tarszo vidurius...

Tik sz<ai sugrtauja scuvis... 
Panaktinis krūptelij<u Tai šo
vė Vincas. Atsimerkę* jau 
nebematė vilkų. Lėnė j e, it pa 
dukę, |>er laukus į giną. Szu 
nės *ulojo vieni, kiti. Pasikėlė 
ermyderis v mme miestelyj. Szu
nes suodė Vilkus...

O, zaip buvo dėkingas pa n ak
tinis nežinom * m išgelbėtojui!...

Paskui jis v s:ems pasakojo, 
kaip tai iszliko gyvas nuo v.l 
kų nasrų.

L. Gerulis.

Isz visur.
|| V ngrijos žemdarbystės mi- 

ni*-teiij* pagarsino žinias apie su
ruktus szįmet ant viso ž> mės pa-

*

vir-z aus-varbiausius jav**s. P<-

Szuvis.
Žema. N kti-. Dangus už 

nvilkęs sniego debesiai s. Žvaigž- 
dž ų ne m uty t. Szalta- vėjas vs 
rin -ja |h» d* n/ų debesis ir mszio 
ja aplink trt< b*s sn ego pusnis. 
Miestelyj nė vienam lange nebe 
švieczia žiburys. V 1*1 jau sugu 
lė, seniai mitga. Szune* — ir 
t>e kur pakli *k pas s'ė;>ė. Negir 
dė'i n** vieno gyvo balso... Vie
ni ai ani vitaai, besitąsydami po 
Lukus, l*aisiai kaukia, į o iraug 
su nuožmiu vėjo szvilp niu...

Kasiin kodėl ne gali užmigti 
tik V*i c *s. b-rnas. Virtoji jis 
n>*o vieno ez**no ant kt>— bet 
Vėl ui... Ilgii j s teip var ė-i 
t o lovą, kliudydama- b .ta ų vėjo 
staug mų.

B t -ztai, teip begulėdamas, 
šoku j*a sia ga ir, atki-ėdę- ant 
lovos pradėjo ranka graibyti |>o 
a lą, jie-xi* odamas sze'u-tų. Ra
dę . užtraukė ant kojų sugraihė 
int -ienos l*a limus, ajie vi1 ko, už
movė aut g Ivin yitaginę kepuię 
ir žengė durų 1 niui.

—- Iszetaiu laukan — pr<*ivė- 
dįmu... sušalęs gal gre cziaus 
užmigai u.... — aumarmėjo. Beje,

g 'l t .b žinias, ant viso žemės pa
virszi u* surinko: kvtacz ų
290-5320000 
15790400->0 
I1416nOUO» 
3 0472 HHK) 
29734MX)O0
šįmtt

bušelių, f rugių 
bušelių, miežių 
bušelių, avižų 

buszeuų, komų 
b szelių. Europoj

sutinku kvieczių ant
19812<>000 bušelių daugiau ne
gu pernai, ūžia* komų surinko aut
1*56320000 bušelių mažiau negu 
l*ernai. Suvienytose Valstijoje 
Sziaurinėa Ameiikos kvi-czių su- 
r nku 646100000 buszelių, arba 
*nt 21“ 160000 daugiau negu per- 
na ; hau»d*>j Butinio 93720 00
bušelių rba ant 39820000 bu
sz* lių dauki u.

| Angį škas paeiti na garki 
vy Y *e, atplaukęs ant salos 
Szv. L»c j e. atgabeno žinią apie 
neują saaiv* riimą vulk-*n<> Pelee, 
aut s*lo- M r iuiųue, laike kurio 
vėl pražuvo apie 2000 žm« n>ų. 
Gyv* nt<»jai pulaais kraui-tosi nUO 
o- ne a alingos šloa kitur. Lai

ke peskuuno iros veržimo net 
am kaiiiiyn škų salų, kaip ant i 
aut » I* s Bzv Lucj'ig, Gu* de 
|oui e ir kitų bu v* > taip tamsu 
kaip laike Saulės užtemimo. At- 
1 laukę nt salo* Tnuidad gur
ia iv ai buvo apiberti vulkanisa-

. Giveniojus 
apėmė baimė, kad pasikėlę

salos
jūrių

vadens ne užlietų *z*ios salos, jei
gu vulkamszkus p**j egos nu- 
gramzdytų Martiniq* ę į jūrės.

| Prancuz j*8 mm ta tariu pa
dėtinis C**mbe** g vo iš Austri
jos snonymištą ra-ztą, kuruom 
rHSzant'S, už iszvijimą zokoninkų 
i-z Prancuzi os, g zdina C mbe-ą 
nužudymu. Raštas matyt ra
šytas kukio kunįgo arba mote
rie**, kadangi labiausiai kunįgai 
ir moterys mėg*-ta anonymiszkais 
raštais gąsdinti arba denuncijuo- 
ii ne patinkaneztas sau y p tas. 
Kunįgai ir moterys nė ne *-upran- 
ta, kad toks d rtatsyia ne deras 
ir peiktinas. Prancuzišta s ra n 
das perdavė raštą Au»tiijo<* ran
dui, kad sujieszkotų po anonymu 
paatalėpu*-į gazdintoją trąšias tas 
iszsiųitas buvo isz V ndobonos.
Anonymais vienog ne galima 
nieko nugazdin'i.

H Rumunijoj 1 kosi lazduotas 
nauj s darbo tiesos. Pagal naujas 
tiesas visokį už-iėminia>, diibtu- 
vės, varstoto turi iszsidobii val
džių daleidimą turi parengt ap
saugojimo dai b ninku ka-as, dar
bo biurus ir techuiszkas moky
klas. Apart t<> turi būt parengti 
Santa kus sūdai tazr seimui nesuti
kimų terp d rhdavių ir darhin n- 
kų. Į tokius suduB dai b n nkai ir 
darbdaviai renka po du tudiias, 
o trecz ą sudž-ą paekiria randas. 
T igfczia svarbiausia* b 1-a* pri
guli n*ndo reprezentantui ir jo 
balsas vis*d* persvers.

| Portugalijos karalius, nega
lėdamas niekur ant savo įeikalų 
pasiskolinti p-nįgų. už-tatė blo
ke karūną ir kitok us kirahszkus 
papuoszimua, o d <bar ne gali jų 
išpirkt;. M t ir k ralians kaip 
kada reikia užstatyti savo daik
tus. kad gauti pinįgų; tas vien 
skirtumas, kad varguole užstato 
savo daiktus todė*, kad reikalau
ja savo szeimynai duonos aiba 
vaistų, karaliams gi įeikalii'gi pi- 
nįgai tankiausiai ant pasilinksmi
nimų ir kitokių dalykų, be kokių 
galėtų ap-eui.

| IVealfilij s geL*žinkeliams 
szėn ų d rbiuv^s gavo nuo O- 
mahi Northern ge ežinkel o kom 
pa n i jos reiaal ivuuus padiibti slė
nis n uj-i dnbimam geieiinke- 
I ui Amerikoj, kadangi mat Vo
kietijos dirbiuvės padilba szėms 
pigiau negu Amerikoj. Kur mat 
eina apie pelną, t* n Amerikos 
didfturcziai netiri meiles savo 
krašto, jų patriotizmas yra tik 
žodžiuose, o ne darbuo-e.

| Paryžiaus di 1 it art žydįs 
Hiisi-h a«vo laike uiHszė ant pą- 
kėloiio ir aprūpinimo žydų 50 
m 1 jonų doliarių. i-z tų piaįgų 
žydiszka kol lomzacijos d ra ūgy s 
iė. kuriai pav* sti t e pinį/ai,1901 
m. šieido $2019527. Ant žy 
diškų žemdaibi zkų koli<*nijų 
Argentinoj szleido $1440000, li
kusi gi da“s i-zl* is a aut naudos 
žydų b*t*ircz*ų Amerikoj. Masko- 
lijoj, Galicjoj, Rumunijoj ir Ma
žojoj Azijoj.

| Prancūziški žvajai turi liesą 
iv* j**ti prigulinczių Anglijai New 
Fuundlando vai lybų pa-raidėse 
ir iš to prancūzai iai š>ohiau lo
jusi, ne paisydami t nt nė jokių 
angį szkų valdžių pa avadyjimų, 
dėl kur ų tankiai užgem* nesuti
kima! terp Anglijos ir Piancuzi- 

jo& Dtbar Anglija pasiūlė Pran- 
cu<j u tubs -av*i valdyba* v h ka
lio-j Afrikoj už atsisakysią nuo 
t e ų New Fouudlando pakrantė
se.

| Szvecarj <s randas n uty ė 
išvyti iš Szveicarijo* žbkdnin- 
kus ir zokomnaėu iš 12 klioszto- 
nų ir klioštoriue uždary i. Ant 
išsikraustymo iš Szveicarijos 
paliktas laikas 90 dienų Po tam 
laikai klH-š*oriai bus su | r evar- 
ta uždaryti, o zokoninkai išvyti 
per Szveicai įjos rubežių. Į Szvei 
cur>ją b ivo persikėlę. įuli isz 
Prancūzijos išvy.i zokoąai, bet 
ežia jie ne galės pasilik
ti.

| Bava ijoj, tuie to Nieder- 
mirsberg bjlmistr»s ir kunįgas 
pa ra pijo prtb*8*cczius Ii kosi nu
spirti ant kalėjimo u*tai, kad 
jie apleido parap'joe b-iurtę, se
nelę ir ji peria num re iš bado, 
o rupu t>e-i apie jos mmtinimą 
buvopiide ystė kunįgo ir bul- 
mn-tni. Sotus mat apie alkanus, 
nesirūpina, todėl kaip kur paten
ka į kalėjimą. T ,)

I Holandijos sos epd ‘j, mieste 
Am-ierdame, sa*iariai choro ka
rališkos operos teatio pakėlė



sztraikę uitai, kad nuo jų reika
lavo nedalioms rinklu ai ant pra
bų. Teatro (įiretėija surinko 
naujus choristus, bet miesto gy
ventojai su akmenims užpuolė 
ant tinanczių isz teatro naujų cho 
rūtų >r iaJa iaagriauti teatrę. 
jeigu i'aujiej'e choristai ne bus 
praszalinti*

J Anglijoj dabir atsibūva kon- 
gresae vi.-ų organizuotų darbinin
kų. Ant kongreso buvo pakel
ti s užmanymas įved mo priversti 
no santaikoe «udo, uzriszimui vi 
?ų uigimus ų terp darhdav ų ir 
darbininkų nesutikimų. Užma 
nymę tę vienog susirinkę 961000 
bal-ų piie-z 303000 pritarianczių, 
atmetė.

|! Mies'e Haagoj atsibūva da- 
b ir terptlutiazkas prekystes kon 
presas. Kitųakrasztų delegatai 
labai ne maloniai priėmė ameri- 
koniazkus delegatus. Kada kitų 
krai-zių delegatai visaip kaltino 
Ameriką už sunkinimus prekys- 
t s. amerikonai ne galėjo at-i 
liepti su .pasileisi n m u, kadangi 
jiems ne davn kalbėti.

| Policiji s pardėtinis mieste 
S m Juan, ant salos Porto Rco, 
apreiszkė, jog policija ne turi tie- 
.os laike rinkimų kisztiesi kokiu 
nors badu j poli'ikos reikalus. 
Laike rinkimų miestuose Huma- 
ca ir Juncos b-vo kruvinos musz- 
tynės. Humac-j 1 <ike tų musz 
tynių trys pmtorikonys likosi 
užmu.-zii ir trys sunkiai sužeisti.

B Pagal pagarsintas angliszko 
rando žinias, per visę karės laikę 
Pietinėj Ajrikoj, 5774 engliszki 
kareiviai mu-ziuose likosi už 
muszti, 23029 paszauti, o 16168 
pasimirė nuo pai>zov>mų ir ligų- 
Per vLę karę Anglija ir-zsiuntė į 
Afrikę 386"8I kareivių isz Ang
lijos, o 52414 paėmė isz kolioni- 
jl-

Praneuziszk'is randas sulaikė 
mokėjimę algų 18 katalikiszkų 
kunįgų užtai, kad jie dalyvavo 
msisztuose priesz Valdžias Likę 
uždą n nė j mo kliosztorių mokyklų 
Bretanijoj. Tas padavadyjimas, 
rod< s', gana teisingas: jeigu ku- 
nįgai stoja priesz valdžias, negab 
nuo jų reikalauti a gų.

J Gn kijoj firtuczia girių gais
rai. Daugumas gaisrų užgimė 
nuo padegimų: v enur ūkininkai, 
norėdami i-zplatinii savo laukus, 
uždegė girias;Iritur tę patį pa 
darė avių piemens, norėdami tu 
rėti daugiau ganyklų. Gaisrai 
tie iki sziol isznaikino didelius 
girių plotus.

| Chinuo*. ant ploto terp 
Kiangyn ir Czin Kiang lakiojanti 
žiogai isznaikino su visu javus 
ant laukų Ant viso ploto, kur 
nusile-do žiogai, ne liko ne t k 
javų, bet nė žolės, kadangi mat 
vabalai vis ę jiuėdė.

ii Mieste Mapiami, M-xike, at 
sivėrė arseniko (žiurkž olių)szal i- 
niai ir užnuodmo vmdenį szuli 
niuose ir v <ndens ti sukimo įtai-o 
se. Nuo to iki *-zi -I pasimirė 30 
žinomų, o loO yra serganezių ii 
gont>ucz UO8<*.

0 Persiszk) j jūrių kojoj, vaka
rinėj Azijoj, užgimė smarkus mu 
szi- terp vergų prekijų ir an
gliuko kari-zko 1 ovo .,Lapwing". 
M’iszyje vienas angliszkas juri
ninkas hkod uitnussias, o daug 
tapo šule alų.

R Pagal Diies'o valdžių surink 
t» s i ni s, per pini ę pusmetį 
z ų metų Ryn ę atlankė 95* 000 
vetinitaumių kurie ’sz'eido 70 

niiliji nų d< barių. Geras tai už- 
daibis nuo svetimtauezių.

I Maskol>j< j. ant Kaukazo, 17 
piutės i uo k dno Kazbeko nu 

r • <» l> Hhi duieli- žemės szmotas 
szgii vė 20 kūmų; prie to 

užuvo 7»'O žmonių. Nelaimę 
pagimdė vulkan tzkos pa ji e 

r s. - •

užtai, kad jie pakėlė sztra kę ir 
pirm jo nepraneszė darbdaviams, 
kad paliaus dirbę.

| Mažrusiji j, Poltavos guber
niją Chorol aus pav., aut laukų 
kaimo Miliiuzkų rado auk^ę 
Valdžios į luo» krantus isz-iuntė 
a| ecialistus ant isztiiimo tų aukso 
laukų.

I Pietiniuose Chinucse, mieste 
Cantone bokserai iszlipinėjo atsi- 
szaukiiuus, per kuriuos kvieczia 
gyventojus isz-kersti visus ėsan- 
czius kur nors syetimtauczius.

0 Mieste Schoenefeld, Sakiuo
se, s įgriūto naujai statomas vau 
dens traukimo boki-zias ir užbėrė 
diibanczius dari imnkus. 10 dar
bininkų atkalė uimusztų, o ’7 
sunkiai sužeistų.

U Anglijoj, netoli Rhymley. 
angį ų k> stynės-e Tredegar Iron 
Co. ats tiko smarki dujų expliozi 
ja, kurios 16 darbininkų likosi 
užmusztų, o 12 sunkiai sužeistų.

0 Pietinėj Amerikoj, republi 
k< j Argentinoj, smarkus sūkurys 
iszgiiovė miestelį Bolivar. Prie 
to 14 ypatų tapo užmusztų o 50 
sunkiai sužeistų.

[ Mieste Baicebonoj, lazpani- 
j< j. su^ztraikavo porto darbinio 
kai. Per tai nėra kam iszkrauti 
atplaukusių į portę laivų, nė pri
krauti tuiinczių užplaukti.

0 Himalajų kalnuose, Nepaul 
vieszpatysV j (Sziaurnėj Indi jų 
dalyj), nusunkusios nuo kalno 
uolos irzgriovė daug kaimų ir til
tų. Prie to pražuvo 60 žmonių.

| Pradžioj rugsėjo ant Brolė
no kalno, vakarinėj Vokietijoj, 
di k t ai pasn go; sniegas ir dabar 
laikosi ant kalno virszunės.

|| Pietinėj Prancūzijoj, Pinnė 
jų departamente. 8 d. rugsėjo 
~iautė gana smarkus žemėsdrebė- 
j mai.

AnglUzkas randas buvusiose 
nų iepublikr.se Pietinėj Afiikoj 

a »-idž a n*-*zioti karahm s ’ik 
-ms, kurie i-zs dir’*s v ldž>ų d - 

!e diraę. Daleidimas kaeztuoja 10 
šzil ngų. -

I 5 d. iugi-ėjo po pietų Bei ly
ne Įkmimirė pagarsėjęs visame 
i'V i v t« moks i icz'ut Berlyno uni 
Ti-n-iteto piofe-or u- Rudo f V*r- 
(h'W. Lzgyveno ju ant svitto 
81 me’ę.

I An.’liji j sūdąs Doncaetere 
nusprendė 817 ausz mik- v«.s ų 
kalnikaeių aut baus uės po 40 dol.

Kaip isznaikinti ne geis- 
t i n u n namų gyvūnus.
Geriausiai visokius negeistinus 

gyvūnus: blakes, blusas ir kito
kius isznaikinti. ne duodant jiems 
pruivei-ti, taigi užlaikant gyve 
nimę szvariai, m* zgojant tankiai 
ne tik grindis, medelius, bet ir 
sienas su kan-ztu vandeniu. Kar
tais vienog, ypacz jeigu kaimy 
nai ne užlaiko szvariai savo gy
venimų, isz tų atsilanko net per 
tankiai negei>tin< gyvūnai, o kad 
nesmagus gyvenimas tokiuose 
namuose, kui daug pr siveisia vi
sokių vabalų, tę kiekvienas nu
mano. Lietuviai ne priguli prie 
mėgstanezių s'varumę tautų ir 
jų namuose antai Lietuvoj pilna 
blusų, b akių, bimbatierų, bet 
žmonėm te p prie jų priprato, kad 
nesirūpina apie Lznatkin mę. v en 
iszmaiginti nuo įkandimų vaikų 
kaklai rodo, kokia daugybė ne
geistinų vaba'ų gyvena drauge 
su žmonėms lietuvių butuos.

Ant naikinimo tų nepraszy ų 
sveczių aptnkose yra daug van
tų, b»t tie vaistai geri je gu juos 
užpilti ant pagaut* s blusos, bla
kės arba kitokio sutvėrimo; kas 
vienog sy*>į |«gavo, ant užmu- 
szimo pagau'o vabalo nu reikalau
ja nė aptiekoj pirkto vaisto, gali 
daug lengviau jį užmuezti su na 
gu, negu su vaistu. Ni« kiausi y- 
ra ne pagauti bet tie, kurie teip 
moka, jieszkant, pasislėpti, kad 
jų negulima suroti, kūne pan 
slepia t<n kur ir aptiekos v. i s lai 
ne gali jų pas e^ti.

Prai cuziszk><s chemikas Haazen 
nesen ai atliko eihs b nd»vonių 

► u v šokiais vaistais an> L-r n ai ki
nio o namui se į riove susiu va m 
lų ir apie savo bandav* n s | agar 
sino Metnszczim se F umacijos 
iszeinancziuose kas me'| Paryžo j. 
Pagal Haazeno isz'irimu*, ant isz 
na kin mo bLkių reikia duot' 'sz 
garu* t kamharvj F rmald* hydo 
arba Formalino (g Imta jį gauti 
kiek vienoj aptiet oj) imant |>o 9 
gramus aut k'ekvieno kub-zko 
metru ruimo; b> t tęayk isz gvr«- 
nmo reik*a vi- ems i zeiti ir san
dariai duris ir langus uždar nėti. 
Dia1 užu s. kur prisivęia*a daug 
v. b^lų.galima nuo jų ir-zliuosuoti 
sudedant juos > nt k a r ežių į uždą 
ry'f-kryn ę, o mįifežioj į htude 
bus įp»bi s*-yri u m benz<noe ir 
cb or n*ų kalkių (galima gaut 
apt>ekoj); ga<ai n o topą Ha ę į 
s i*ya tę laiao < imusza ne tik vi 
8okn.8 gyvu s vabalus, bet ir jų 
kiHuaziuitis. Skrynię vienog rei
kia sudariai uždaryti ir ii-z'niant 
da'kt s |>o paskirtam la>k< i ne 
reikia eiti *u ž buriu, kadangi 
nuo jo expliodu<>tų piiainuię

skrynioj benzinosgarai. Ant isz- 
naik irimo blakių namuose gera 
yra siera, kuries sandariai uždą 
rytame kambaryj reikia sudegin
ti po 25 gramus ant kiekvieno 
kubiszko metro jo ruimo ir žino
ma, už kelių d enų isz kambario 
reikia iszsiiiefzdinti ir į jį nei
ti.

Ant isznatkinimo mus ų ir mos
kitų užtenka 2 gramų formaldehy- 
do ant kiekvienu kubiszko metro 
kambario ruimo. Ant inznaikini- 
mo blusų reikia iszgaruodinti 7 
gi amus formaldebydo ant kiek 
vieno kubiszko metro kambario 
ruimo.

Vartojant formaldebydę, rei
kia kambarį sandariai uždaryti 
ir iszs neszdinti, kadangi jo garai 
kenkia ir žmogui, ypacz akims ir 
gerklei. Po 24 vai. reikia kam 
bu į pravėdinti.

Haazen i<-zhandė formaldehydę 
ir ant naikinimo žiurkių ir pelių. 
Ant iaznaikinimo pelių ir ž urkių, 
žinoma uždarytame ruime, kad 
garai negalėtų iszeiii, už enka 14 
gramų formaldebydo. Pelės ir 
žiurkės net olose iszstimpa į 36 
valandas.

Isznaikipti todėl negeistinus 
sutvėrimus namieje gabena; rei
kia vienog paskui gyvenimę už 
laikyti i-zvariai, nes kitaip tie su 
tvėrmai vėl į trumpę laikę prisi 
vei* ir reiks juos vėl su formalde- 
hydu naikinti.

?- Vietines Žinios.
—- Pereitos nedėlios vakarę 

Dr-tė Auszra, užsidėjusi szelpi- 
mui besimokinauezios' jaunuome
nės, atlaikė paprestę susiri kimę. 
Draugystės ka*oj yra jau 105 dol. 
42c. Kadangi ant užmanymo 
..Lietuvos”, kad aukas atsių-tas 
į redakciję besitnokinaneziai jau
nuomenei pavesti Auszros Dr-tei 
nieks su priesztaravimu per kelis 
mėnesius neatsil epė, tai aukos 
tos ir tapo Auszros Dr te i atiduo
tos.

— Pereitos nedėlios dienę pir
moje metodisių bažnyczioj, ant 
kertės Wabhington ir Clark str. 
at-ihuTo didelis smirinkirnas ant 
ap-ivarstymo, kaip geriausiai pri
edėli prie užbaigimo Pennaylva- 
nijos hDgleka>-ių ><ztraikų. Susi 
rinkę nutaię atsiliepti į anglių 
ka-tynių savin nkus ir į darbi
ninkų organizacijų vin-ziuinkus 
su užmanymu santaikos sūdo, ku 
rio tūli lietuviszki kunįgai teip 
labai bijosi. Ko katalikų kunį 
gai teip labai b joM, tę protesto 
niszki laiko už vertę parėmi
mo.

— Pereitos su balos po pietų, 
ant Nippersink ežero mažoje val
tyje i-įplaukė pasiv4Žinėti keturi 
jaun' vynazkiai. Ant ežero vidų 
rio užkilo v'jis, kuria valtį ap 
ve tė ir visi joje sėdinti supuolė į 
v ndenį. Du i-z jų ne mokėjo 
plaukti ir dvi«m mokantiems 
reikėjo laikyti ne mokanezius 
p sukti ant vandens pavirszi<us. 
kol atplaukė pagelba. Visi vie
nog laimingai likosi issgelbė- 
ti.

— Pereilę f a n vai te Ch'Cagoj 
pasimirė 524 žmonės, arha ant 10 
d'Ugiiu negu |>er sanvai'ę pirma. 
Ter,» pas'm rusių buvo: 293 vy- 
nszkiai ir 231 moterys, bzligų, 
kap garsina svrika'oa užve zda, 
smarkiausiai siauczia szibinės, o 
jas gimdo labiausiai ne gera-> v m 
duo. Sveikatos užve z tn n dyja 
ne gerti ni vir nto v< nden». y- 
pacz va karai ne d-'oti nė žalio 
pieno, bet vien pervirmtę.

— Pereitos nedėlios dienę 
Ch ca^o. kat alikai su didelėkis 
ii-zkilmėms piszveniino karap nį 
ai meuį n ujai statomos Szv. Bo- 
i if.icijaus kat likiszkos bažny ežios 
ant kertA- Uornell ir Nohle str. 
Prie pa-zventm mo d -j^vavo apie 
150 0 katalia ų v Sokųiauty-czių. 
Paszventinimo ceremonijas atliko 
vy-kupas Muldoon.

— Ch;c gos “Tėvynės Mylėto
jų D tės Kuopa nusiuntė isz sa
vo kasos »nt p Hzelpoi sztriikuo 
jan i* nia auglekisums $10.10. 
T'nįgus iszi-iun'ė ant rankų W. 
B. VVilron. Indianopolia, Ind.

rinkimas ju primys mums Tėvynė. Vi
sus ssirdingai užpraszoant szio pasi
linksminimo. Komitetas.

Nauja Draugyste.
Ohicago, 14 d. naujai susitverusi 

tautiazka piszelpine draugyste ?ar 
do D. L. K. Altgerdo, laikys savo 
susirinkimą nedeliuj, 14 d. Rug
sėjo, I vai. po pietų, P. Ssliak o 
salt-je, 33’1 A ubam avė., lodei no- 
rincxiua prisiraszyti kviecziame ant sxk>1 
susirinkimo pribūti. Komitetas

Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu
rės savo menesiui susirinkimą nedalioj, 
14 Rugsėjo, 12 vai. dienos, saleje K. 
Liaudanskio, 3301 S. Morgan St.. ant 
kurio visi aanariai privalo būti, nes daug 
senu ir nauju reikalu yra ant atlikimo. 
Naujiems sąnariams insto|imns dar, 
21.00. J. K. Chmleliauskas, rasst.

880 33-rdSt.
Didelis pavelkalu parmiyma*.
Chicago, III. 8ubatoj, 13 Rugsėjo, '02, 

Sz. Jurgio parap. sale ant 33-csias ui. ir 
Aubum avė bus didelis stereoptiszkas' 
krutaneziu paveikslu parodymas. Pra
sidės 7:30 vai. vakare, lnžeiiga 25c. nuo 
ypatoa. Vaikams, nuo 7 iki 12 m„ 15c.

Szis parodymas bus duotas pirmu sy
kiu per lietuviszka Kompanija su elek- 
triszka stereoptiszka maszina, kuri ant 
scenos rodys didelius krutanezius pa- 
veikslus. Ant paveikslu matysite viso
kius komiszkus paveikslus su gyvais 
žmonėms, beganezius geležinkeliu tru- 
kius.geresniu miestu ulyczias su ant ju 
vaiksxcxiojancziais Įmonėmis, beg i o j an- 
cziais Street kariais, vežimais ir tt. Pa
veikslai tie teip iszsižiures natūralias- 
kais, kad in juos žiūrintis matys ne kai
po paveiksią, bet kaipo tikra iryva atsi
tikima. Todėl užkvieczinme visus vy
rus ir moteris su vaikais ateiti, o pamate 
dyvysites isx stebuklingo regėjimo.

Po parodymui paveikslu-buspaprastas 
balius, ant kurio prie geros muzikos su- 
sirinkusiejie galės gerai pasissokii.

Su guodone,
P. Daukszas ir A. Kuczinskas, 

Kompanijos sąnariai.
AiuzroN Dr-tee fontlaa.

Buvo kasoje....^....................... 243.37
Nuosanariu surinkta...................... ‘.25 50
Seniau surinktos aukos ant besi-

mokinanezios jaunuomenes........ 20.17
Sykiu.......... . .2109 tM

Užmokėta už konstitucijų darba. .13.00
Lieka kasoje...,7.290.04

Pasargos Skaitytojams.
t). Kad * tik raižai laiszkę į “Lietu 

•’os" redakciję, visada paraszyk ant 
laiszko savo vairia ir adreaą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok Ir senaji savo Adresą. 
Jeigu pau gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanoztam, 
paraszyti.

3) . Jeigu dszperki "Money Orderi“, 
tai nelaikykle jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį“ siusk te 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". Biuncziant markea. reikia jas 
įdėti įlaiazka liuoMS, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rnszeju temyli ant v i r* z 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite lazleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Drangysczin Reikalai
Pirmas didelis Piknlnkas.

Chicago. Dr-te Simno Daukanto tu
rės savo pirma didėti pikninka nedelioį, 
14 d. Rugsėjo, *02 m. RelMig’s O rovė, 
Riverside.4!!!. Praaides 0 vai. ryto. Ti- 
kietaa vyru su moters 25c.

Szis pikninkas buvo parengtas ant 29 
d. Sėjos, bet iss priežasties sziu metu 
nuolatiniu lietu liko atidėtas ant 14 d. 
Rugsėjo, ir tik i mesi, kad szeme laike ra
sime dar daugiau pasilinksminimu kaip 
v durvasanj. nes yra nunokia obuoliai, 
grusslos, riessutai Ir issdygia grybai.

l'Hjieszkoiiiiidi.
Pajieszkau Domininko ir Francisxkaus 

Sobiiiu. Liudviko ir Jono Jonussu, visi 
Kauno gub., Telsziu pa v., Gadunavo 
parap. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:
(12—9) AdomasGureckis.

17 N. Pearson St., Nashua, N. H.
Pajieszkau Jono Zakaro, isz Batakių 

parap., Raseinių pa v., Kauno gub.; ant
ri melai Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Miss. Marijona Globike, 
1321 So. 2-nd St.. Philadelphia, Pa.

(19-9) •
Pajieszkau J ievos Krassinckiutes, Su

valkų gub., Marijampolės pa v., Mika- 
liszkio gm., kaimo Skersabalių. Ji pa- 
tf a’fkaž kitas Uiikift duoti flpė kAl ad
reso:

Miss. Magdalena Szeaskauskiuta,
Boz32, Melrose, Conn.

(12-9)
Pajieszkau Antano Kairio ir Jono Jo

niko. Kauno gub, Raseinių pav., Pa jū
res vol., kaimo Tūbiniu: gyveno Spring- 
valley, UI. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jurgis Narbutas, •
4500 S. Paulina Si, Chicago, UI.

(24-9)
Pajieszkau Antano Lipcziauk, Kauno 

gub., Raseinių pav., Viduklės parap., 
ka mo liaunu, gyveno Hcranlon, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
snt adreso:»

Steponą įkabins kis, 
3208 S. Robey St., Chicago, UI.
Paj'esxkau Jurgio Szteinio, apsivedu

sio su Mege Matukaicriute, gyveno Chi- 
eigoje Jis pau ar kas kitas teiksis 
duoti' žine ant adreso: Andrius^zteinla,

Girardville, Pa.
Pajieszkau Kazimiero Tarvido, Kauno 

gub., Telsziu pav., gyveno Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Adomas Girnbut,
255 Water St., Bruoklyn, N. Y.
Pajieszkau savo tėvo, Jurgio Szukie- 

czjo Isz kaimo Janaukoe, Kalvarijos 
pav., Suvalkų gub. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Miss. Magdalena Ssugviecziuie,
94 N. 3-rd St.. Brooklyn, N. Y.
Pajieszkau Kazimiero Norbuto ir Mo

tiejaus Pavilonio, abu Kaunu gub., Za
rasu pav., Kvatku vol. Jie patys sr kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

George Matuzeviczla, 
238 Bocker St., Gardner, Mass.
Adomas Drirnaitis tegul alaiszaukia 

pas Rev. C. A. EberHardt, Arenzville, 
Cass Co, UI., paduodamas savo tikra ad
resą. •

Pajieszkau savo brolio, Miko Akelio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pavoksimo 
Trakiszkiu; gyveno apie New Yorka. Jis 
pala sr kas kitas teiksis duoti žine snt 
adreso:

Mike Akelis, 
Box 242, Št. Charles, III.

Pajieszkau doros Ir isztniuliogos lie
tuvaites ant apsivedimo, nesenesnes per 
28 metus. Apie save informacija su
teiksiu per laiszkus.

M G-bas, 
125 K. 10-th St., Traversa City. Mlch.

(24-9)
Pajieszkau savo draugu: Antano Jucio 

ir Msteuszo Zaludo, abu Kauno gub., 
Raseinių pav., Kaltinėnų parap. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Thom Jasaitis,
Box 27, Fairfax, Wash,

Nauja Biblija.
Ptraas'ins ast svieto su psv-lkslsis BIBLUA 

tariau SBS paliepia*. pavrtk»ts* (*br.>relies), 
dabar !-»►)>■ i»s po paėdus Patrikais! perstoto 
•var taurias B>»<tlkisia* vi*o reaolo Itratyao 
pradedant nao luiterino svieto Iki laikui Hero- 
d-' Karaliau* Po kotas pavelkaloil* yra paelai- 
klaliaai ka* >■ p,v«ik*le>io maUal I>ysa 
yra didele* verte*, o k**ita<*> tla gi oo, aad 
pirkę asla knyga *k lin •• dtlaugsma. • u-tu- 
rieU* )o* pa*IHp**aat krėslo Murva per pety in 
akaitaaty. Gan>aa» viro pa* agente jK. 
mtaiti, H1-8O 8*6 Ittorssen 8t.. <Jhi- 
cag<', III. Pinigu galia* »ru«l registruoto)* 
granato** ne* kitaip •ianoslaat telaikai ir pi
si ai prapuola.

“Lietuvos” Hgentai.
ALLEGAENY PA.

8. Dominaitis, 1436 Adams St.
So. BOSTON, MASS. 

Nikod. Gendrolis. 257 4 th St.
NEW YORK. N. Y 

Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h st.
NEWARK, N. J, 

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y. 
8tanislowaa Rinkewiczius. 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunaa, 234 Graud st.

SHENANDOAH. PA 
Andrius Macais. 133 8. Mainst.

MT. CARMEL. PA.
Petras Bieliauskas, 251 8. Beech st.

WATERBURY, OONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WESTVILLE, 1LL.
V. 8. Kreivėnas.

DETRO1T, M1CH.
M. Mockus.

% BALTIMORE. M D.
L. Gawlls, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA. PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas. 1124 S. Front St.
“Lietuvos“ aeli tuiantl ageutai.
Jurgis Kazakevriczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas, 
V. J. Ushkuria, 
Antanas Kosciuszka.

Kuruie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-sli pas juos užsiraszyti '‘Lietuvę" 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

“LiBTCVOS IsZLKIUTUVK

Pigiai ant pardavimo gera Buczerne 
irGrocerne. jau 8 melai kaip biznis da
romas, geroje lietuviu apgyventoje vie
toje. Atsiszaukite pas:

Frank Duazek,
27 Canalport avė., Chicago, Iii.

(26-9)

Reikalauja 500 darbininku in fartnas 
fabrikus ant geležinkeliu ir prie kitokiu 
darbu.
Chicago General Labo r Agency, 118- 
5-.h avė. Didysis effisas 99 8. Canal St. 
J. Lucas manažeria, szneka lietuviszkai.

(26—9)

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

Ar reikalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

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

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
koleklavlmu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta visaa atlieka už labai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEVV8KI

D24 3B-rd 8t. ChicagrokUL 
Hub St*. 0O.

Tik už 20centu
Kas prisius pacztinemis markėmis 20c 

aplaikys 1 tuziną popieru *u kopertaiz 
gromatomis, už 21 00 7 tuzinui. Pupie
nis su gražiais kvielkais. apskaitymais 
ir paveikslais. Agentai aut ju daro ge
rus pi nigus. A d resuok i te:

K. Misiūnas.
Box551.* Pillsburg, Pa.

(W-»)

NaiiJatiHioe ir BuikiaUNioe groma
to m* Įiopieros su gražioms pavineziavo- 
nems. paveikslais ir kvietkomis nuo 15c. 
iki II 00 už tuziną Teipusgi ir visokius 
knygos yra pas mane gaunamos:

F, Miloshevski.
Box 724, Stoughton, Mass.

(5-9)

Nauja* SallunaN.
Sziuomi pranešiu visiems kad asz ati

dariau nauja saliuna po nr, 3324 8.
Halsted St.. kur užlaikau geriausius gė
ry mus ir kveplanczius cigarus. • Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kviecaiu 
atsilankyti ir to viso pabandyti.
(3 10) JONAS URBA,

3324 8 Halsted St., Chicago, III.

Vyrai pas lietuvi!
Ateikite mus aplankyti, nauju cze- 

balu pabandyti.
Nes dabar aut szios žiemos pargabeno

me net isz gubernijos kilos.
Kad jeis žmogus apsiauna, metus 

džiaugtis nesiliauna
Kokio mu* krautuvei apsevimo yra,tai 

dar nežino tūli iaz mus vyrai.
Todėl ateikit, viską pamatyti, pęs 

lietuvius pirkti syki pabandykit.
CZELEDNU B ROLEI.

1227 8.2-nd 8L, Philadelphia.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Dra M. HaberlandU{.

burtininkai nuo toli gali iftčiulbti žmogaus 
kraują is gyslų; kad gali žmonis paversti į 
žvėris. Besistengimai valdono Meneliko pa 
kelti protiškai pavaldinius patinka didžiau
sią pasipriešinimą ir stabdymus iš pusės dva
siškuos.

Yra vienog terp Abisinijos kunigų visgi 
daugiau apsišvietusių negu terp kitokių gy
ventojų luomų, neišskiriant aristokratijos ir 
augiausių krašto urėdninkų. Mieste Gon- 
dare yra mokinimo įtaigos panašios į Euro
pos vidurinių amžių universitetus ir žinoma, 
profesoriais yra tik kunįgai. Kunįgai mo
kina tikėjimo mokslo, kalbos ir rašto ir kras 
to tiesų, čia keliauja rnokintiesi jauni vaiki
nai iš visų provincijų. Daugumas baigusių 
mokslų kursą pastoja kunigais, o senesnio- 
jie zokoninkais. Kiekvienas mokintinis mo
kinasi to, kas jam patinka ir Įiats išsirenka 
profesorius, koki patinka. Iš dalies p<»rą 
dešimčių metų atgal teip buvo ir Lietuvoj: 
čia daugelis musų kunįgų užsiimdavo pri- 
rengimu jaunų vaikinų ant egzaminų į dva
siškas seminarijas. . Daugumas tokių abisi- 
niškų studentų laike mokslo maitinasi iš ma
lonės miesto gyventojų: šiądien pa valgo pas 
vieną, rytoj pas kitą; kiti gi uždarbiauja pa
imdami, kokius nors reikalaujančius rašto 
darbus;„dar kiti pina iš lendrių parasolius ir 
juos parduoda ir tt., minta iš savo darbo 
vaisių. Apskritai, pabaigimas angš- 
čiausių krašte mokslų jauniemsabisinijonams 
atseina daug pigiau, negu tai yra kokiame 
nors civilizuotame krašte, yjiač daug pigiau 
negu Amerikoj; kur už angštesuius mokslus 
reikia labai sūriai užmokėti.

Abisinijoj yra du skyriai neva mokintų 
luomų: kunįgai ir tiesų žinovai; pažintis tie
sų yra čia kiekvienam reikalinga, kadangi 
kiekvienas abisinijonas gali būt išrinktas už 
sudžią. Išrišti nesutikimus ir taikyti nesu
tinkančius yra tai tokia jau pareiga kiekvie
no abisinijono kaip ir gynimas krašto nuo 
priešų. Turtingesni ir geriau išlavinti, at
sižymint! iškalbumu jiaprastai su noru, be 
jokio užmokesnio Įiatarnauja ne teip ga
biems, ne turtingesniems sanukėsams jų 
provoseartai kaiįx> slidžios, ar kaipo advo
katai.

Kita šaka cbamitiškų tautų, iki šiai die* 
nai gyvenančių šiaurinėj Afrikoj, yra berbe
rai; seniau vienog jų apsigyvenimo plotai 
buvo daug platesni, jų sodybos apėmė ir pieti
nę Europą. Labai senuose kapinynuose 
Prancūzijoj, Anglijoj ir kraštuose aplinkui 
Terpžemines jūres randa palaidotus kimus 
žmonių neprigulinčių nė į jokią iš dabar Eu
ropą apgyvenančių tautų; kūnai tie yra ber
berų cbamitiškos kilmės; jie Europoj dides
nėj dalyj likosi išnaikinti vėliau atėjusių 
tautų, o užsilikę susimaišė su atėjūnais. 
Zingetdžiausia iš tų tautų buvo gal apgyve
nanti Kanariškas salas guanchai. bet jie 
XVII šimtmety j su visu išnyko. Guaucbai 
iš kieto akmens mokėjo dirbti gražius kirvu
kus. vilyčias, kurių ašmenys pasilikdavo žaiz
doj, uždangas nuo smūgių ir tt.; mūšiuose 
mėtė į priešus akmenis su neišįiasakyta pa- 
jiega ir mokėjo iiasislėpti nuo išmestų akme
nų ir vilyčių. To visko jie mokinosi nuo 
mažens. Mergaitės buvo auginamos teip jau 
ir mokinamos tų pačių užsiėmimų ką ir vai
kai vyriškos lyties. Merginos ir moterys 
apskritai į*as berberiškas tautas naudojosi 
iš didesnės laisvės negu kur nors kitur, jų 
tiesos buvo lygios su tiesoms vyriškių. To
kią jau didesnę,laisvę moterų galima pate- 
myti pas visas cbamitiškas tautas: ir senovės 
Egipte moterys turėjo daugiau tiesų negu 
kur nors kitur,ypač (jas tautas stovinčias ant 
žemesnio kultūriško laipsnio.

Kad tautos berjberiškc s kilmės, užsiliku- 
eios iki šiol šiaurinėj Afrikoj, Egipte ir Sacha
roj, kur senuose laikuose, kaip rodo daug 
randamų liekanų, buvo daug daugiau apgy
ventų vietų negu dabar, prigulėjo prie vie
nos rasos, ant to yra daug darodymų. Sa
charos tiruose randa tokias jau iš tašytų di
delių akmenų pastatytas bildavones kaip ir 
Prancūzijoj. Net parašai ant senų akmenų, 
randami šiaurinėj Afrikoj ir Ispanijoj arba 
Prancūzijoj,labai įianašus.

Parašai ant paminklų Libijoj, senovės 
Egipte yra tie pats, ką ir ant |>aminklų kel
ti bėrų, išnykusių gyventojų dabartinės Is
panijos, gyvenusių vienog dar Išpanijoj is
toriškuose laikuose, kada Išpanija pateko po 
rymionų valdžia; tuos pasius parašus randa 
ant uolų beveik ant viso ploto Sacharos 
tirų, Tunise, Išpanijoj, ant Kanariškų salų 
ir pietinėj Prancūzijoj; tūlas literas to raš
to, vadinamo temahak, galima atrasti alfabe
tuose: libiškame, etruskiškame. keltiberiška- 
me, oskiškame.sidoniškame ir likėjiškame.tei- 
posgi ant senų Egipto paminklų,kur tos lite
ros paskui persikeitė į fonetiškus ženklus. Ir 
dabar tuos pačius rašto žęnklus arba lite
ras galima atrasti alfabete gyvenančių Sacha
ros tiruose tuaregų, teiposgi alfabetuose te- 
mahan hx\^t^finag, kuriuos iki šiai dienai 
vartoja tuaregų moterys ir jo mokina savo 
dukteris: kiekviena tuaregiška moteris pažįs
ta šitą raštą.

Tuaiegai šiądien yra mahometonais, ti
kėjimą tą priėmė* nuo arabų, kurie įvedė ir 
savo mokyklas; jos yra čia tokioms jau kaip 
ir kituose arabų apvaldytuose kraštuose. 
Mokintojais tokių arabiškų mokyklų yra teip 
vadinami marabutai, kurie mokina: arabiš
kus kalbos, rašio ir skaitymo, te i posgi isto 
rijos arabiškų tiesų, tikėjimo, astronomijos 
ir rokundų. Mokintiniais arabiškų moky
klų paprastai yfa vaikai marabutų, kurie 
paskui pastoja platintojais to paties mokslo, 
kokį pats pasėmė.

Kadangi nė papročiai arabų, nė nuomo
nės mokintojų ųe visame sutinka su senais 
papročiais tualegų, tai marabutų mokyklos 
ne rauda didelės godonės terp tuaregų. Di
desnę godonę tori tautiški mokintojai tolbai* 
vadinami, tikri palaikytojai senų papročių, 
įtikėjimų ir seno tuaregų rašto. Tolbai yra 
kiekvieno vadovo šeimynoj kaipo naminiai

mokintojai, jie mokina visą šeimyną, lygiai 
vaikus vyriškos lyties kaip ir mergaites bur
tų ir alchemijos; kadangi mergaitės turi dau
giau liuoso laiko, tai jos daugiau naudojasi 
iš pamokinimų suteikiamų tolbų negu vaika- 
vyriškos lyties. Tolbai su visa vadovų šei
myna dalyvauja ir karėse, užpuolimuose ant 
traukiančių per tirus karavanų ir naudojasi 
iš kiekvieno apsistojimo, is kiekvienos tin
kamos valandos ant platinimo jiems pažįsta
mo mokslo. Tuaregų moterys veik visos pa
žįsta sena raštą temahan ir protiškai stovi 
augščiau už vyriškius.

Nepaisant vienog ant to visko, apšvie 
tirnas terp tuaregų stovi ne augščiausiai. 
Vien prekėjai,gyvenanti oazų miestuose, mo 
ka vesti rokundas. Paprasti žmonės veda 
rokundas pasinaudodami iš rąžančių, kokius 
beveik kiekvienas nešioja, arba skaitlius 
ženklina briukšneliais,nupieštais su lazda ant 
žemės. Užtai tuaregai žino bent kiek turi 
metų, ko gyvenanti tiruose arabai ne moka 
suskaityti; metai jų skaitomi pagal mėnulio 
permainas. Norėdami žinoti dienos valan
dą, įsmeigia į žemę lazdą ir laiką apskaito 
pagal ilgį metamo šešėlio. Pažįsta jie vienog 
gerai svarbiausias žvaigždes ir jų bėgius, ka
dangi ta pažintis jiems labai reikalinga ti
ruose, kur be pažinojimo padėjimo žvaigž
džių ne galėtų atlikti kelionių. Apie žmo
nių ir žvėrių gyvenimą ir apie gamtos apsi
reiškimus -turi jie vienog kuo klaidžiausią 
supratimą.

Saulės ir mėnulio užtemimus jie aiškina 
tuom, buk laike užtemimo šitie dangiški ži
buriai mušasi, viens kitą parmuša, ir par- 
muštojo šviesa užgesta. Jie gerai pažįsta 
tuos žemės kraštus, kuriuose gyvena, nuo 
Terpžeminių jūrių iki upei Nigerui ir kelią 
į Mekką, kur tankiai keliauja pasimelsti prie 
grabo Mahometo. Ant to vienog ir baigiasi 
jų pažintis geografijos; apie tol y mes n i us 
kraštus turi jie kuo klaidžiausias, kuo fan
tastiškiausias žinias. Pažįsta gerai visus aug 
inenis ir jų atmainas ir ypatybes, bet tik 
augančius Sacharos tiruose, kur augmenų ne 
daug yra. Ko savo akimis ne matė, apie 
tuos dalykus nežino, arba jeigu ir turi kokias 
žinias, tai klaidžias.

Į šiaurius nuo Sacharos tirų gyvena ka- 
biliai. Jeigu pas tuaregus Sacharos, nors iš
siplatino mahometoniskas tikėjimas ir ara
biška civilizacija, užsiliko dar tūlos lie
kanos locnos tuaregų civilizacijos, kurios 
arabai ne įstengė su visu išstumti, tai pas 
kabi liūs ne liko nieko iš tos čiabuviškos cha- 
mitiškos civilizacijos, ją su visu išnaikino 
arabai ir jos vietoj įbruko savąją. Iš čia- 
buviškų platintojų šiokio tokio apšvietimo 
pas kabilius užsiliko tik bardai ir vaikščio
janti dainoriai. bet jų dainos ne turi didelės 
vertės, stovi dar žemiau už lietuviškų 
ubagų giesmes, dainas ir pasakas.

Kaip pas Sacharos tirų tautas teip ir 
pas kabilius mokinimas yra rankose marabu
tų. Mokyklos, kaip visuose arabiškuose 
kraštuose, yra prie inečetų arba mahometo- 
niškų bažnyčių, • o marabutai mo-. 
kiną: skaityti, rašyti ir- korano. 
Kaip kokiuose marabu tų kaimuose, pa- ■ 
gal tiesas, kiekvienas, sulaukęs atsakančio 
amžiaus, turi lankyti mokyklą ir už mokslą 
nieko ne reikia mokėti. Iš tikro vienog 
mokyklas lanko tik marabutų vaikai. Terp 
ne marabutų beveik nėra mokanezių skaity
ti; kabiliškos moterys apšvietime stovi dar 
žemiau negu vyriškiai, o jau kur kas žemiau 
už moteris kaimyniškų tauregų. gyvenanezių 
Sacharos tiruose. Kabiliai noriai rengia 
mokyklas, moka algas marabutams, bet mo
kyklų ne lanko. Pagal jų nuomonę, mokslas 
yra savasezia dvasiškijus. kuri vien gal ką 
nors mokėti, o prasti žmonės apie tai ne pri
valo rupintiesi. Tokios nuomonės ištikro 
prisilaiko juk ir daugelis lietuvių! Kiekvie
nas kaimas, išėmus marabutų, moka mokin
tojui po 5 — 12 frankų ant metų nuo šei
mynos; tankiai vietoj mokėti pinįgajs, moka 
mokintojui visokioms dovanoms, bet iš dar
bo jjasamdyto mokintojaus ne nori naudo- 
tiesi, vaikų į savo kaštais užlaikomas moky
klas ne siunezia. Valščiai renka mokintoją, 
o jis turi tiesą plakti mokintinius ir kitaip 
juos bausti.

Augštesnėse mokyklose mokina iš at
minties korano ir jo komentarijų; apart to 
dar mokina gramatikos, truputį aritmetikos, 
tikėjimo, bet teipoegi ant atminties, be atsa 
kančio supratimo, mechaniškai. Tose mo
kyklose mokina dar astronomijos, bet ži
noma, arabų sudarkytos ir tiesų, bet teipos
gi mechaniškai, be atsakančio supratimo. 
Mokintu tiesų žinovu laikomas tas,kuris,ant 
kiekvieno pastatyto klausymo, gali atkalbėti 
citatas iš atsakančių tiesų paragrafų. Ap
skritai, pas semitiškas tautas sumanumas ir | 
protas mieruojasi kitokia miera, negu Euro- 
l>oj, kur vidurinių amžių gadynėj, kada mo
kinimas buvo kuuįgų sumonopolizuotas, ir 
Europoj laikėsi tokios jau mokinimo me- » 
todos, kokios dar ir šiądien prisilaiko ara
biški mokintojai.

Angštesnes mokyklas rengia privatiškos 
draugystės arba atskiros ypatos. Savinin
kas arba uždėtojas mokyklos turi didžiausią 
įtekmę ant mokyklos ir mokinimo, be jo pri
tarimo ne galima nieko priimti į mokyklą ir 
jis turi tiesą išdaryti kiekvieną jam ne pa- : 
tinkantį mokintinį; išvarydamas vienog ką 
nors iš mokyklas, jis rodavyjasi su mo
kintiniais. Jis paskiria į mokyklą mokin
toją arba šeiką. Po viršininkyste moky
klos savininko ir mokintojaus, mokintiniai 
organizuojasi į draugystę, renka prezidentų, 
kuris yra ir kasierium ir administratorium 
visos mokintinių draugijos.

Turtai mokyklos susideda: iš dovanų, 
mokesčių už mokslą, mokesčių surinktų nuo 
mėsininkų ir kitokių. Mokslas traukiasi 
iki 10 metų. Mokyklą lanko lygiai jauni 
kaip ir seni, pasitaiko ir toki, kurie lanko 
mokyklą per visą anižį.

Už visokius nusidėjimus - mokintiniai 
būva baudžiami jagal mokyklos tiesas. 
Mušti mokintinius vienog mokintojai gali 
tik tose mokyklose, kuriose mokina koraną.

(Toliam bus.)
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leido Sosiv. Lietuvių Laiįvsmanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupe*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkė*. Ji nurodo priežastis delei 
kūnų moteriuke tapo žemesne už vyrauki ir 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo..125c

Gšeogrslija arba žemes spraizyma*. Pagal Gel- 
kie. Nalkovskl ir kitu*, šutai** Szerna*. Yra

tarnai a p raižo visa musu žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju verdu*, 
augszti. vu Įkas u* metancuu* isz savez ugnį: 
Isz kokiu žeme sluoksniu zu*Įdeda, kur Ir 
kiek joj* yra anglių, geležie*, aukso, droš 
ko* irkite gerybin; klek mariu, ežeru, upiu, 
įu vardai, ploti*, gylis; koki, kuriuose žen
šeny*: auras, prėski, saldu*, ar kartu*, ko

•syta dalimi* užskaityto* tiso* vieszpaty*- 
to*. karalyste*. kunigaiksztTste*. re*pu*>>>- 
ko* ir tt Klek kurioje žemeje yra gyvento- 

. ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, *ž- 
(temimsL pramone*. Iszdlrblal Ir tle»o*; ko- 
ti miažtat »u kl*k gyventoje, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: azalczial ar kam
erai, lietu* ar giedro*; kur koka ligi* d lemo*

• rb* neužteka ir tt. Knvga didele 8x« _ollu. 
480 puslapiu, ant geros Blandžios popiete* 
•paadiata, •* 71 paveikslėliais: mapu. gyvu 
•ta ir t*............................................  •« OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, eaksinemis literomis atspausti para- 
••al aat nugaros ir sroao. Preke 50

Baudžiava Lietuvoje. Parasiė žmogus. Uzie,..
T. M. D. Yra tai baudžiavo* Istorija kokiu bo
du ji Lietuvoje įvyko, kaip alslliepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta.......................................................... 15c

Oyvemmo Vaizdeliai susidedanti Isz asituonlų 
■ekanezių gražių pesakaieziu: Atsisveikinę 
ma* ; — V agi*; — h a* Kalta*; — Gatvė* vai
kai: — Paparczio Žiedas: — Mizzko Sargas;
— Signalą*; — Keleivi*................................. 15c

I*z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkeviczlu, sutaisė 
Szernaa. Chlcago Iii. 1801 m. Puslapiu 73. 
Su paveikslelels...............................IŽOc.

Tikyba ar mokzlast Tyrinėji**-! Ukejlmltzkl 
mokzliszkl Ir draugljiszkal poutlatkl. Antra 
laida • u priedu. 211 puslapiu................... 3Oc

Rusisikai parasze Rubakin'a. Verte Drugy*.

•n vandens ląstelių* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žemes, Ina kurio* buvo pakilų. 
Cxi» sukritę didelius darbu* veikia snte 
ga* k-Jtais usdengis etelu* kelmu* ir ia»d<- 
Ja savo pusavM-žmoni* ir gyvuliu*, vaikui

Kad asz atidariau nauja listuvisaka 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia Listuviazka Ba
le d*l milingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausi* užkaudi 
ant viso Bndgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodooe,

Petrai* Sulaki a, 
3331 Auburn Avė. CHICAGO

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu ką galima apgailestauti ui tą. 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joapaėjimsi 
pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
kų.

Mes mstome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli Su esi ant to 
kelio, tinai, bet kada dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančios 
vilties, nykstančios laimės. Ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodouės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus j ieškosi atsakančio gydymo. 
Ui dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali Uu gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrel Uu šviesti, nors dabar esi po 
Umsiu debesiu slegiamas.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpnėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
lik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ms- 
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamų ir amalas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Me* 
norėtume su TamisU asabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti. Ui ra-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy
bę apie save, apie savo būdą, o mes 
pasalsime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime uvo paslaptybes, bet 
dar padėsime Uu jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus ii siisliss 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimas j 
pus-amžinius vyrus.

Ar psts esi spkrsuus nereiksliO- 
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavą 
kvailumai, persiŽAgimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolaUi 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažisusio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim ?8 Ar juos 
visaip* gali pašaukite ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis ksip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne. lai pasi rodą vyk su mumis; mes 
esame specijallstai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nerviško, urinariško ar lytiiko •lipnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime eci lygu* pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pritle- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar ersinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai su
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 
ilapinUesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik peršne- 
kėtie tą viską arba rąžyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mm 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijaliikai vyriškų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir išgydymas yra galimu, ne* 
sugražinsime tau sveikatą.

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuoaas nuo

Mes gydome visas specijališ- $ 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl- S 
to mums sekasi išgydyti. Musų prsk- 
tiks ir observacija yra didelė ir pa 
mokinanti. Me* turime platų ištyri- .R 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku- 
rie suteikė mum* praktišką viršų ant ja 
privatiškų irypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti “įC 
su vyrais visokie amžiaus, visokio už- 
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, Jg 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję $ 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš- S 
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų. ® 
genito-urinariškų erzinimu, negero tR 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 5® 
organų, turinčių silpna*lytiškas kūno & 
dalis, netinkančias apsivedimui. Ik

ko* A prasite kaip Koliuniba* atrado A ma
nkė, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
imon— pirmiausi..1 isz Europo* pradėjo va
žiuoti in Amerika, g ožio* kare* buvo, už ka 
tarevo ir zokiuo*' artuose; kiek prezidenta 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo ta.p nasl Konstitucija 
Suvienytu ■<V’al»tiJu. kuri yra reikalingiausiu 
da./kc perskaityti kiekvienam žmogui 
■zioje Amerikos žemeje „y ve na nelis m. idant

No. -A. Matai Aukso Altoriui traneuriai

kresnai ... lino
Graz: apvsaltel*: kaip turtingo preke to 

* spainde *u varginga mergina iriai-

v r* vale daryli, kas ne vale Turi puslapiu 
ŠM. Preke..................................................81 <M»

Dratuose, gr»*ino*e apdaruose........... 9? 35
(•torija Chlcago* Lietuviu, ju pasagiiju irk*.

Krancziuno prova su laikrsszcziu "Ltetuva" 
' buvusi balandžio menesyje.l880m. 586 puslapiu 

didelo formato, alszksus dreko. VotagrKije* 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraueziuno, 
"Lietuvos" įsileistojo, redaktorisu* ir paveik
slai Cbicaio* S.Jurgio Itetavisskos bažnyeaio*. 
Popieroa apdarai*............................... 9U OO

Audimo kietai* apdarais, auksiniai* 
titulais.......................................... .. ............9‘-2 50.

Kaip gyveaa Augmenys? Yra tai mok»ll*>-

g* aaa.jn sudėjimu, atmainas, gyvi ir plėtojimas! 
nuo pat menkiaasiu pavidalu Iki dldZiausiu

piai .............................................................  35c.
la.*ip Maskoliia peraekioja Lietuva Pagal L'op- 

pr«*eion ru**een Lithuaaie supiesz* kuo. V. 
bembskl*................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszlny* Dro 
L. Metalam. I*z engti*.kg tazgulde kun. V. 

DembUu.................................  15c
Atrasiu Skerdyne.Aprauso sna balsu atsitikima 

kada 1883 tn. maskoliai užpuolė aat bažny- 
czio* miestelyje Kražių, musse, zzaude ir pjo
vė nekaltus žmoni*, užgriovė altorius Ir už- 
P*cm įjo bažoyczia. Aiszkiausial apraszo 
ta vis* atsitikima.................................. 15c

13ctrizmai* ir mistraaturu
Mokslas apie Ž-m| (r kitu* svietu*, ja bu,y Ir

M* kita* ZwaigZde«; ka* yra plisn o*, korne
to* ir kito* retai matomo* Zw*ig«de*. Su K 
astronomikZku abrozeliu turinti 225 pusi*

tikrai žmogus gali zpslsz*ie*ti..'.........75c
Drūtuose, gražiuose apdaruose...?... Bl.ikO 
Lteazal Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 14*)m. Per****

pairsi leokizzkus istorikus Žemkalnis. Ilz
ei s ta "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*'*.—Yr* 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimoir jo pasekme*. Cua aisskiai yra sp-

ŠUzko* dorybe*.

ioinunal. dorelio*. 
My litai.

Apie** Dtewo. [>a»aaa ..

Dte*alU*.

negird-K. “ ••
Dnono* jie*zkoto>i, apvaaka H. Senklevi- 

r-zlaua............................................................

pikta auginimu vraiku........................ .
Jvureninia* Stepo Raudnnslo, pasako*

idėja ant meazlyno. Apysaka musu dk
Aukauja broliam* lietuviam* Muša.

Istorija graZio* M ešelono*
Istorija•-plynių Mokytoju ■ “

t'n įjotu po vaMZia maskoliau* 
Jnokiuga* pa*akojima.« »pte rtialtabaiziua

lie

Kunigas, puiku* aprsstyma* isz gyvenimo
ItelUVIU....................................................................................... .<*)<•

Kn A Bubo* Prožalazki Rasztal Saloje kny
goje telpa 18 gražiu paseku, p* rasis tu 
kn Burbos, buvusio klebone fiel*vl«i 
koa parapl)o« Plymoutb. Pa., kurio* tai 
yr* szltokios: "Tlrmiszklu Andriu*'*, hoid<>« apdarai. l*akil*sio* kvlstko*. su 

kauUae kabute, auksinti kraaztal...S15O

varto*”. Sesuo”, ”1 Z ievyne* meile 
' Burtininką* isz Cucugvano A nutrijo*' 
- SodZiau* elgeta *,*'Welnio IszpaSlntit' 
‘ Smerkia aat nosie*”......... ..................

Keksztu Simas uki*zka apysaka. Szl yr

UR. A. G- FREE1K)M, 
(LIETVVlSaCAB DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa Imka. Jo prekes 
labai pigios, 
Oanaaa: 411 8. Sharp S* , HALT1MORK, MD 
Arnas*: ase k am no Ei* ar ir Fay*tte Si*

Daigias kaip 
30 metas iszarcgiatas! 

Dr. RiCMTERO

“ANKĖR” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

RNumaiizmo,
. Neuralgijos, Sausgėlos, 

Simno Skaudėjimo Ir it
ir w2*okfu RAsamatUzka 

gk^adąjlmu.

^ptitkorius arba jjaa

F. At Rkbter & Co.,
215 Pearl Street, .A

New York.

Pirma Rodą Dykai. Draugiszkas pasiszrekcjimas ar susiraszymas nieko r urna llvUU, l/JAlIl. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 
numo, paojaus ir kaszto.

Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 
didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

State Medical Dispensary,
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUEEN ui
Inejlmas per 66 E. Van Buren Street.

Offiis* vaiandes. a u* 10 iki 4 ir su* 6 iki 9 vai. p* pietų. Nedeiioms. sm 10 iki 12 ryt* tiktai.

aetuvo* kunlgalkizr.zlal*: Kelatnczi*. Vy- 
*utv ir kitai*. Isz szio* knygele* skaitjrto- 

>-» auzkiai t u pra*. ar lenku prietelyste yra 
mum* naudinga ar bledinga..................... 15<

žjletuvia pratevial Mažojoje Azijoje ano senove 
iki Jie pateko p> valdžia ier*u. Paraižė L<e 
tuvo* Mylėtojai.. Kn.ga turizmą pua.apiu* 
ir 4 didele* maps*. parodanezia* vieta*, kur 
žinovėje gyveno lietuviu pratevial Apmato 
‘letuviu padėjime dar 800 metu priesz Kru- 
au* gimimų.....*............................... 5Oc

*1 indaugi* Lietuve* Karalius Iatori«ikaa pa
veiksle* penkiuo** aktuose. Lee klaikai pe
rsai/' Julius Slovacki. Itetuviazkal verte 
Vincas Kapu* (Dra* Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. U5c 

L>litypa. apysaka i*z laiko terp«awt*zkou kare* 
ladijonu Am«riko*................................ H5c

Puiki istorija epe Kantria Alans.kuri per B ma
rus *aik*aczlod*ma po *«l«ta. daugybe 
tedu ir wargu kantrei iaskantejo..SOc

Naujau*!* Llatu*l**ka* Sapnlnyka*. surinkta* 
ir suredlL isz daugel **etimtauti*zku sapnl- 
nyku ir *uradyta* pagal tikra Per*l*akai 
Egiptlszka tapninyka.—*u >10 siazkiu abre 
želiu.—*u apra*xymu planetų ir paslapozlu 
tokia* »eno*rH» žmones teartojo laspejimul 
šlaite*.—Geriausei iszguldo wtaoklus
•apnus.............................................   5Oc
Ajrdaryta*...................................................O5c į

Pamokslai įsiminite* ir Teisybes IssguldineU 
Galteociiu visu amžių. Cala yra putlioj 128 
gražiu.juokingu Ir į*xminllngu pasakalcziu | 
Kas nori turėti gražiu juokingu Ir pamoki 
nanczlu įkaitimu tegul rusiperka izlųknin- 
gela. o gardžiai pasijuok*, žmona** ture* kų 
papasakoti Ir ant ktekvteno užklausimo mo
kė* duoti lizmlntingų atsakymų......5Oc

Rankvedis grumstų raasymol. Pamokinanti 
knygelė kaip rassyti gromataa visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimine* 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, uridnin- 
ku*. Ir į patį carų. Taipgi meilingi Išlaikai 
tannlkaiczių į mergina* ir merginų Į jauni
ke Irzlu* reikale susipažinimo ir epsiae- 
dlmo.........................7................................ -AOe

Robinsonu* Kruzlu*. moraliszka ir žingedi apv 
saka, pasivesta jaunumenei................. 85c

Spėka ir Medega. principai prigimtinio *urt- 
dymo visatos drauge su morallsiku moks
lu aat anų paremtu. V įsiems suprastinai pere
ne prof. Drin L. Buecbner. pagal XIX vokl*z- 
kų lakta, su mažai* prideczkau u* senesnių 
laidų lietuviszkai pergulite Dra* J. Rillnpa*. 
Su paveikslu ir biografija raszallau*. Yra tai 
mokslas gvildenanti* gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu..BĮ 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose. 9U OO
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito šilų knygelį lOc 
(Senu Gadynių Issnyke G T gi SutverimaL Pagal 

Hutohlasonų; sutaisė biernaa. Ji apraišo 
seniausio gadynių įvairiu* sntvėrimu* gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jo* 
atsiradime. Rzlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius saulinius, kanalus ar 
Imdami isz žeme* anglis, randa giliai palai
dota* žemeje. Tule sutvėrimu atrado eile
les, nesugadintus, kubus, užklotus eile ke- 
liollkoe sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien įsistatyti Irai 
riuose n_uiejuo*e. isl kuriu žmona* mokina*! 
pažinti, kaip **na yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jo* eile kelioliko* sieks
niu stono. Mokslincziai iaz to semia bran
giausia moksle susipažinimo, kaip Ir kokiu 
badu gyvi sutvėrimai keliesi iaz žemesniu 
In augsriesae* veisle*, ir pagal storam* Ir

tL kaip seniai ir Smogu* ant musu žente* *t 
•Indo. Knyga tori JTO puslapiu *tambau* 
druro, act grai os poplsro* ir apie 150 pa

medSlu. Tiakaml}u*e gtograSja in pradine 
mok*laln{................ ’......... :.................... ii-US

aimas pr,e ukiniukyste*................................ lUc
Lietuviszko* Pasako*, ^-dega il-tuvlsskal my 

tologijal Surinkta DroJ. Ba*anawiczlaM*

mintnas ir raganius; Apte Deives. Laima I 
Laumes; Apie Dali: A pte Giltine; Apie Bzal 
na ir szalti; Apte *ejus. Apie milžlaus; A pi

x žalėsius ir smakus; Apie wilkt*kius arb. 
teilkaloku*. Yra tai Juokingiausios pase 
ko* glrdetosauo seniausiu laiku in kūrės da 
ir sziųdlen daugybe lietuteia tiki buk tai vi- 

buvus teisyh*. . .....................................S1.50>
Maskoliai K12 metuose arba Jurgi* Kilos

ią teikis...........   40c
Medėjo pasakojimas Szl knygai* yra naudinga 

kiakteienam ant perskaitymo, ne* ežia ap
raišo atsitikimu* tetėno Medejo su visokiai* 
žvėrimi* po *vettmus krasztu* svieto. Yra 
tai akyvas Ir pamokinanti* apsakyme* su 
trimis abrozeliais 10c

siu krikisczloayite* .......................................
Mythal. Pasako* Ir Legendos Žsmaiczin. su

rinktos Ed. Veckenstedl'o, verte J. 8xllu- 
pas M. D. D. I. yra tai akyvlanaloe Ir 
juokingiausios senovlszkos pasakos splo 
visokiu* stebuklu* ir prajovus apie dar
bu* geru Ir pikto dievo, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkalokus Ir tt , in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo Ir Sita

Irti. Preke...............................-..................... Mc
Pavargę!* Ir kaip gyvena Kynai (Chlaai)

dvi labai akyvos pasakaites..................... 10
Paskutine* ml*z>os. (Isz lenkiszko). Pasak*

isz atsitikimo mloyszku klloszloriuje....If 
Pajudinkime wyr*l žeme. Lab*l graži pasaka 10 
Pavogti arkliai lt MendeBa Dvigalvis Dvi

gražios pasakėlė* K
Plunksnos abrozelial. Szeszio* naujo*.labai 

gražios o&Aako*
Pajauta Lizdeikos duktė zrba Lietuva XIV

•zimtnMtvje. tabal graži pasaka................75
Pamokslai Gražiu Žmonių,. pa r*, žyli kn.

Totoriau* (Tatare*i. Yra gražios ir la
bai pamoklnsoczlo* pasako* W

Parmazona* arba baisume* Dievo rūstybes. Pt

tikimu isz Lteluvos Itetuviszku parap 
lu............................................................................ it

PavelkslaL Paraaae Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunų mergina ir ju su*l- 
paczlavimų....................................................I?

Nedorybe Rymo Cleeoriaus, Istorija isz laiko 
ponavojlmo }< stono . . . . 40e

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo- 
l«re)eml n k

Bgls žalosiu karaliene ir IszgriovtmasoKan- 
no pilie* IŽB2 m., d* pulku* dramai' para
ižyti Aleksandro Gužuczlo ZOo

Genu Dede. Graži pasaka Isz *zlaadl*nlalo
Li*tuvhi padėjimo......................................Itto

Uyvenlma* Klemenso Marijos Hofbranero,
lu trumpu apsakymu apte pargabenimų 
Dr-te* Atplrkejlstu 1»* Italijos In žiemiu 
karalyste* skersai kalnu* A Ipomi* va

dinamu*. v*r*ta. ant B«tnwlszko Ka. 
PairoSauruaaiezio Ka* nori turėti dve-

siu* i*«tyrin»llmn« *urausyta*................. 25c
tarankiai szventos lakvizicljo*. vartoti TI Ir

VII szimtmecziuoae dėl praplatinimo ka
talike tikrjimo ant žeme* Para*** Mac 
Donald Labai akyva k nygažs............... lOo

isz ko kyla melai ir visokio* skriaado* žmo
nijoje. Parai-e ka. Dembskia. 8*i Sai
ga paduoda svarbiausia* Isztraakas isz 
■zvento* Biblijos kuris* perskaitė supra
sit. kas yra Biblija ir kode! kualgai 
draudžia !a žmonėms skaityt .......................The

is* kur skmeavs esi muu lauku atsirado?
Geoliogtszka* Lietuvos Isztyrlnejima*.
naadlaga mok*li*zk> knygai*.................... lOo

l* tori ja Rampos ** manom* Ko
Istorija gražio* Katrukos “ •• lOe
Istorija tžs taiko Franousa vaisos etattlka-

«lo* Attikote ... . , Wo

lioldo* apdarai. kvletko* aat vieno ulo
no i*sk loto* sidabru ir peria. «u d*l«m 
kaallneml* kabutėmis. auksiatl k rali 
tai. “ "

A I J-iru esnte silpni ant kun* 
▼ ■ ■ ar Gtisiku dailu, teip ><n*

salite dirbti-ar atllktie vyro prktaryaozlu, Ristu 
turite ikauctejlma nus*r<« ar krytlau*. po kreti- 
ne, sunkuma ant krutina*, svaigini* ir skaudėj! 
ma gzlro*. drebejlma kūno, aanafiit skaudėjimu, 
geltonu pieniau, puvimą ar runa* gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite nitegotte. turit rupev 
czlu*. baime, bjauriu* sapnu*, kraujo uZnuodyji- 
m*. jeigu esate uZkrvati kokia paslaptinga liga, 
jeigu Iszelna sėkla naktyje arpo nuatezlapinlmui. 
tai tuojau* eikit arba raaaykit pa*

DR. B. M. ROSS,
KERTK MONROEST. 

( HICAGO, ILL

iuž Chlcago* pagarsėjusi speck 
Jali.la ir putekmiuga gydytoja

Jo ofise kuria yra inrengta*

•uoo
’aeliu No « kaip ir 7 kwtet 
vienokio*, beveik kiekvvie- 
PKele* kwietku >*am*rftini-

Dabartine Pintini Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc j
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. 52ic iki I tt TtetS.
Virsz 1000 rubliu, rublis po>............ 52|c I

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

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

randa*! konaujautl Inttrumentai ir *)ektri*zko* 
menino, tu kuriu pagalba darant rziatnino* ant 
zyk atranda Žmogau* liralrjoa prauZia. Teipgi 

; yri* agiaminavlmo naudoja X-ray maaiina varto- 
i lama dabar per profeaoriu* vl*uo*e dldZiautluo** 

Ugoobuezluo**, tu kuria galima tuaivtl* per Vita 
I Žmogau* kuna. Kiti daktarai neltzgtde ju* delta 

kad neturi atzakancilo. praktiko* ir tarų tikru 
Initrumentu dėl atradimo Itgoa. l>ak<ara* K. M 
RO8S vartoja tavo gtduole* laira.ia* laike S0 
metu patek m Ingo, praktiko*, kurio* tuktlan- 
nilam tugraZiuo t velkate ant vitadtu ir padare 
juo* linkimai* Ir laimingai* Žmonėmis. RODĄ 
LoZnam duoda DYKAI. Ofi*a> atidaryta* ka*-

PLAUKAI
Kokiu bildu galima aulaikytle Ju 

slinkimą ir apsisaugotie nuo 
praplikimo.

Priežastis puolimo plsuku. Plsuku 
szaknys negaudsmo* ataakaoczlo ptno ir 
drėgnumo, nusilpsta, sudžiūsta ir prie 
mažisusio pabrsukimo trūksta palei 
szaknis ir puola. Likusio* tzskni* netu
rėti* m o* peno, visai pagenda Ir itznyki
ta ir toj vietoj daugiau plaukai nešiau 
ga. Jeigu negauna atsakanezios pagelbos 
tai plaukai nuolsiai teip nyksta kol gal
va visai nuplinka. Ant syki nuplikusios 
galvos jokio* gyduole* plsuku neužžel
dina Kožnas gali apsisaugoti* nuo pra
plikimo Jeigu tikint lailaogrieblasi atsa
kančio budo. Musu naujai iszrastos gy
duoles pasirodė geriausiom ir pasekmin- 
giausiom ant sulaikymo slinkimo plau
ku, sutvirtinimo ju szaknu ir apsaugoji
mo ant visados nuo praplikimo.

Jeigu tau slenka plaukai tai žinok jog 
tai yra blogas ženklas, ir ankszcziau ar 
vėliau jo neteksi. Gelbek juo* kol lai
ka*. Daug pliku žmonių randasi, dėlto, 
kad nors ir norėjo apsisaugotie nuo pra
plikimo, bet tada dar nebuvo tokiu gy
duolių. Dabar kožnas gali i u gauti* pas 
mus už labai žema preke. Idant pertik
rinti* žmonis jog musu naujai iszrasta 
gyduole yra geriausia ant svieto, kožnas 
katra* prisius 91.00 iki 30 d. Rugsėjo, 
gaus už 95.00 vertes gyduolių. Todėl vy
rai, jeigu noritie užlaikyti* savo plaukus, 
tai turite proga. Klausdami rodos ir or-

WISKAS UZ $1.00
|č A D labai bjauriai i*imdo ant ranku 
ririnrUO |r pagadina j u dailume. AUlutk 
Sbc o gauti gyduole *u kuria 1a* vltiaakal nu- 
gydyii trumpam laike Ir nelik t jokio Senklo.

ui baktuka medeg** kuri itiima ko- 
fcuv eiytcziautial vi»okla* plemia* lo dra
panų ir riaukiu drabužiu. Košnam reikalinga. 

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moterie perzlmalno in vyra ir vėl ataimalno. 
Tu pat* ir tavo draugai prULklaze Slure* o ne 
tūpta* kaip ta. pandano Kozna* pamate* ne 
attkdlrija Ir lauko galva kaip ta* penlmaliMk 
Kur tik ka* paaituka *u tiltu pavelkzlu, tai 
kruvo. e p. toje ir v iena* per kita lipa norėda
mi pamatyti. Verta*** bet kuinam nuziuzin

MAISZA JUOKU nySataaeul* bolluke. 
Atidarai ikocilulluk*. parodai tlikin jog yra 
boliukr. aidaral, atidarai o boliuke* jao ners. 
0*11 jaatrasll* kito kluenluje arba kor Uk 
nori. Tripgl koknam gali duoti* in ranka* dėl 
parilurejlmo. vt*U*k ne*n»*k*. Labai lengva 
nunlktia. Preke *u alaaklu pamokinimu ŠŠc.

J. RMAI.LVVOOD, 
1297 t. SpaaMini Av. Chicago, IN.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tam lutai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi, ne* gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matuti* turi dldel* krautuve 
žiedu,lenciugeliu, tnaszineliu gromatom* 
drukavotį ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpo* istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatom* popierių su puikiomis 
kvietkomi* ir pavineziavonemis, abrozu 
irabrozeliu. kas ka norit isz augsz- 
esiau minėtu daikto, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla-

deriuodami gvduoles padekite*zi adresą: i O1'u aprsszymu anie viską. Adissas.
Joaeob Matutis.

112 Grandas. Brooklyn, N. Yi
Tbe "ANtMATOR”, ’ 

3300 Auburn avė., Chicsgo, IH<

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK10

315 8. Moitoak Bt., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams, 

jog užlaikau agentūra ssifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus įvisas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskoe ir europeiszko*, tikro* 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir lt. Visokio* ligos yra pasek
mingai issgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktaru 
koki kas nori įligonio namu*. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williamson.

Dr. M Kaasakovski. 8312 8. Hal*ted>t. j 
Telephone Y arda: 709.

Atsissaukusiem* per laiszkus ir aprs- 
ssantieai* savo ligas, duodu rodą ir siun
esiu gydyklas. Norint gauti atsakytus 
reikia idsti marke uždu centu.

Tklcfonas YzRDe 709.

Armonikų
dėlių, 
kitokiu daiktu

Kelpsch & Co.

D-ras A. L. Graiczunas,;
167 W. 1 S-th S t,, Chirago, 1U. Į

Gydo visoks* liga* be skirtumo: vyra, i 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant I 
augsseziaus padėto adreso.

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ama pilna iugydyma.

Pasekmingisuslai gydau visokia* paslėpta* 
Ir pavitsiine* liga*, kaip antai liga* sziriUss, 
pieneliu. Inkstu, pilvo, gelto* skaudėjimu*, 
silpo* atminti, dvaaissk* nusilpime, lyttezks* 
silpnybes, szleivum*. sutlnlms, veži, blykizte 
p«« moteris, kraujavime ir lt., nervu ligas, po- 
dagra. reumatizme dusinime, paralyžių ir tt. 
Praaiailnu gumba, gydau gimdymo ligaz,' vi
sokiu* sutinimu* e te. h'ervTszka* liga* gydau 
■u pageltas geriausiu elektriazku prietaisu.

I.ytiaakti dmliu lisma 
iszgydau per kalėta dienu, kraujo nž- 

nuodyjirou*. odos 1 uis* temeti, bėgimą, tai*, 
da* gerkiej ir burnoj, nosy j. akyse Ir ausyse, 
netekimą vyrižkumo, lyrnu nusilpnėjimą ir tt.

lls>kt>mt*. Gyvsidabrio neverto 
dugnus issegzaminavima* ligonio ir

DR. LANDĖS
Szpitollnlt specialistas.

134 L 24-ta »i., kampu Lazlagtoa m., 
NE* YORK.

V šiaudo*: nuo • ryto Iki 8 vakare, NedeUoms

InaiUkeJlmo. r—*—
Binekn visokiose kslboee. Toriu praktika 

Letanon Bellevue Po*t Gradnate Vnirenity H/tanital rilauhl .*1,. . Matei_.l—L_ I--*!.-./

brangiu, laikro- 
žiedu ir siimtus 

galite i štai rinkti ir 
parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
vistka ka- 
alioga,
-i prisiun 
■šiame

J žnam dA- 
kai ant pa- 
praszymo.

U Centre SI., Cbicigo, III
Buce, to Kelpacb, Nore!ko & Co.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

723 W. 18th Street, 
Nuo 8ux iki 12to» ryto.

Teleioaan: ('anai 78.
Telefonu galima iaz kiekvieno* 

aptiekoa.

MARJA DOWIAT7
Kauno gub. Ssauliu paw lėto.'

Guodotinoms tautiszkoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:-1 
Karuaks, Anerikoniazkas 
Weliawks, Sutrpas, Juos-1 
tas, K n kardas. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

Guodotintems Kunigams iszdir 
įba:- Kapas, Arnotą*. Dalmati
kų*, Albas. Stula* ir visus bar. 
lytinius parėdus V’isoki darbą at- 
'lieka arttstiszkai in laiką.
! Norėdamos guodolinoa Dr-te* 
i arba guodotini Kunigai, kad Justi

darbas butu prideraneziai atliktas it tuom suszelpti Savo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietu vaiuai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Difision 8t, Chicaęo, III.

Vienatine Lletuvtazka Aptiekta 
Cbicagoje:

— Atkreipiame lietuvir atydą ant vie
natinė* lietuviszko* apliekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žole* kokios tiktai europėjiszkoae ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose sptiekose. Ošia galima lietuviaz- 
kai susikalbėti ir, Jeigu reikalinga, gauti 
daktanszką rodą dykai; už rodos davimą

Teipgi saloje aptiektoje gali gauti vi
sokių lietuvtszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pnvioczisvonėmi* po pi erų groma
tom* ir lt. Teip pat gali gauti szifkorte* 
ir pasiųsti pinigus į kntJų, ir tą visa gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

A pliekos adresas:
167 W. 18th st.Jcertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apvaizdos Djevo parapijos.

F.PBradchulis
Attornej and Counselor it Lai.

Chimter of Commerco B1<U- Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Wasbiagton su

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wieninteli> lietuvy* advokatas, baigę’ 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civilisskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoss.
Km. 1(W w 1Sth Cor. Union 8t.

Telephone Canal 464.

F.G.Masionis.
Studentas antram kurse Jurisprudr* 

HILLE’S FOTOGRAFAS, I ei jos Lake Forast Univsraitsto.
3432 8. ELaLsted 8t> ' PTOVM visuose žeminiuose soduose gaa*

!«ims pmkiss 9otogTan>s; s* tnstag tiku puekminrai. Offisas:
151 W. 18-th 8t., • Chicago, TU.<2.00

(»-»)

dide.es
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