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Metas X

Politiszkos žinios.

Amerika.
Svarbiausiu atsitikimu A- 

merikoj yra dabar anglekasių 
sztraikai, kuriuos pradeda 
atjausti visi gyventojai, net 
pats randas, kuriam prade
da pritrukti anglių net ant 
reikalų kariszkos laivynes. 
Prezidentas Roosevelt tikėjo, 
kad jo meldimo paklausys 
angliniai baronai ir sutiks 
ant santaikos sūdo, ant ko 
darbininkų vadovai noriai 
sutinka. Todėl prezidentas 
pasikvietė pas savę perdėti- 
nius anglių kompanijų ir 
virszininkus darbininkų or
ganizacijų, norėdamas juos 
sutaikyti. Besistengimai 
vienog prezidento ne iszdavė 
nė jokių vaisių, dar jam atsi
ėjo iszklausyti nuo anglinių 
baronų diktai visokių asabisz- 
kai jį užgaunanczių pamoki
nimų ir iszniekinimų. Pasi
rodė, kad anglių baronų, dėl 
nerangumo ir bailumo augsz- 
cziausių urėdninku,galybė y- 
ra didesnė negu galybė visos 
Amerikos galvos, taigi pre
zidento. Jeigu kur nors Eu
ropoj teip butų atsakę kapi
talistai kraszto valdonui, kaip 
atsakė prezidentui Roosevel- 
tui, sziądien visi sėdėtų kalė
jime. Amerikoj nieks to da
ryti ne iszdrys, kadangi ir 
sziądien valdanti krasztą par
tija gavo vakjžią tik per ka
pitalistų malonę, kurie davė 
pinįgus ant agitacijos ir pir
kinėjimo balsų. Tą jie žino 
ir todėl teip asztriai statosi 
priesz prezidentu Rooaeveltą 
ir todėl tas nę drysta nieko 
daryti priesz įgavusius per 
daug didelę galybę kapitalis
tus. Tiems ponams iki sziol 
ne buvo tiesų, kurių jie ne 
butų laužę ir nieks už tai jų 
ne baudė. Isz dalies teisin
gai į akis pasakė prezidentui 
vienas isz kastynių savinin
kų, Maikle, kad prezidentas 
savo pareigų ne pildo, kadan
gi jeigu visi prezidentai bu
tų pildę savo pareigas, kelios 
deszimtys kapitalistų ne butų 
galėję į savo vergus į tarnus 
paversti milijonus ukėsų ir 
viso kraszto valdžias. Czia 
ne Roosevelto kaltė, jeigu 
tokios apverktinos sanlygos 
iszsidirbo, bet kaltė visų 
priesz jį buvusių prezidentų, 
tik Rooseveltui reikia atsa
kyti už kaltes kitų. Kaip 
kitąsyk Lenkijoj karaliai, no
rėdami ant sosto užsilaikyti, 
davė iszsivieszpataut aristo
kratams, tą patį daleido ka
pitalistams abi iki sziol val
džiusios krasztą politiszkos 
partijos. Lenkijoj aristokra
tai ir jiems tarnaujanti kunį- 
gija atvedė į prapultį Len
kiją, atidavė ją po svetimu 
jungu, tą patį gal padaryti 
Amerikoj kapitalistai, jeigu 
tauta į laiką neapsižiurės. 
Juo nuolankesnės ir bailes
nės bus valdžios, juo begėdisz- 
kiau elgsis susidraugavę ka
pitalistai. Priesz jų begė
dystę iki sziol valdžios nieko 
ne drysta daryti.

Dideli miestai, kaip antai 
Chicago, New York, Cincin- 
nati, Cleveland,siunczia de
putacijas pas Pennsylvanijos 
gubernatorių praszyti, kad 
jis, turėdamas valdžią Penn- 
sylvanijoj, pasirūpintų apie 
užbaigimą sztraikų. Ar tos 
deputacijos privers guberna
torių isztikro apie tai pasirū
pinti, tą neužilgio pamatysi
me. Ir be deputacijų juk jo 
pareiga buvo tą daryti, o vie
nog jis, apart milicijos gyni
mui kapitalistų reikalų, nieko 
ne padarė. Ant suvaldymo 
kapitalistų jis turi pakakti

nai tiesų: svarbiausia isz jų, 
kurią gali kreipti priesz bėgė- 
diszkumą kapitalistų yra, kad 
Pensylvanijoj ne valia gele
žinkelių kompanijoms mono
polizuoti anglių kastynes; 
tuom tarpu, su mažu iszėmi- 
mu, veik visos kietų anglių 
kastynėš yra geležinkelių 
kompanijų savasczia. Taigi 
Pennsylvanijos valdžios turė
tų tiesą tiesiog konfiskuoti 
kastynes geležinkelių kompa
nijų. Ne valia kompanijoms 
tyczia kelti prekes reikalin
giausių žmonėms daiktų. 
Užtenka gubernatoriui pasi
naudoti tik isz szitų tiesų, o 
jis gali anglinius baronus su
valdyti. Bet ar jis tą .pada
rys?

Ant Filipinų salų, ant sa
los Mindanao jen. Sumnerui 
pasisakė paimti pasikėlusių 
morų tvirtynes. Nieko ta
me įstabaus nėra,t kadangi 
amerikonai turėjo geras nau
jas kanuoles, o pasikeleliai 
senas, tokias, kokias karėse 
vartojo du arba 3 szimtai me
tų atgal. Kaip pranesza 
Sumner, pasikėlėlių muszyje 
krito net keli szimtai'žmonių; 
amerikonai gi nė jokių nuo- 
trotų ne turėjo. Paimti 
vienog pasikėlėlių ne pasise
kė, gyvi iszlikę, iszbėgiojo po 
kalnus ir girias ir kraszto gi
lumose rengia toliau pasi- 
prieszinimą amerikonams.

Azija.
Matyt Japonija susiriszo su 

Anglija ne vien ant apgyni
mo savo politiszkų reikalų 
rytinėj Azijoj, bet stengiasi 
ir ant ekonomiszkos dirvos 
isznaudoti savo sandraugę 
Angliją. Dabar Japonija 
užtraukia Anglijoj paskolą 
25 milijonų doliarių. Kadan
gi priesz susiriszimą Anglija 
Japonijai ne norėjo skolinti 
pinįgų, tai matyt susiriszimo 
akte Anglija pasižadėjo su- 
szelpti ir pinigais savo san
draugą. Mat susiriszimuose 
vieszpatysczių vis mažiau 
turtinga isznaudoja turtin
gesni jį ryszio sanarį: Masto- 
lija skolina pinįgus nuo 
Prancuzijos, o Japonija nuo 
Anglijos. '

Maisztai Chinuose apima 
vis didesnius jų plotus. Isz 
palengvo vėl svetimi krasz- 
tai pradeda kisztiesi į Chinų 
reikalus. Amerikonai ir an- 
glijonai iszsiuntė upėmis po 
vieną kariszką laivą į maisztų 
apimtus krasztus, taigi į Chi
nų vidurius. Kadangi viesz- 
patystės,neuž8itikėdamos vie
na kitai, viena kitą daboja, 
tai be abejonės tą patį darys 
ir kitos, taigi siųs teiposgi 
kariszkus laivus į Chinų vi
durius, o paskui viena kitai 
darys užmetinėjimus. Ypacz 
Amerika daro užmetinėji
mus Europos tautoms už 
sėjimą nesutikimų ir ne tvar
kos Chinuose, bet paprastai 
Amerika lenda pirmutinė į 
svetimus krasztus, kur jai 
lysti visai ne priderėtų.

Maskoliai, kaip apsistojo 
vidurinėj ir sziaurinėj Man- 
džurijos daly j, tai bent 
sziuom kartu nesirengia 
trauktiesi szalyn. Aut to 
iszranda visokias priežastis: 
tai kad keliai netikę, tai kad 
siauczia cholera, o sugrįžę isz 
Mandžurijos kareiviai galėtų 
ją į Maskoliją atvilkti; toliau 
teisinasi, kad ne gali pasi
traukti isz Mandžurijos to 
dėl, kad kareivių arkliai ser
ga, o be arklių juk karei
viams ne lengva nepereina
mais keliais iszeiti. Taigi 
czia aiszku, kad ant monyji- 
mo vien akių Maskolija jiesz- 
ko kad ir juokingų motyvų,

cirke Durovo. Kaip ūko, pusę 
savo uždarbio jie siuoezia ant 
paszelpo* vargę keneziantiems sa
vo broliams į Afrikę.

7 d. rugsėjo į Vilniaus kata- 
likiszkę Visų Szventų balnyczę 
įsikraustė vagiliai ir isztu<*ztino 
tris prikaltas prie sienų pinigines 
aukų deieles. Vagilių, kaip pa
sirodė, prisigriebta į bažnyczię 
per langę ir tuom paežiu keliu 
iszeita.

19 it 20 d. rugsėjo, ant prie-, 
mietelio Zverincziaus, Vilniuje, 
atsibuvo bicyklistų lenktynės,ku
riose dalyvavo ir pagarsėjusi jau 
sviete Vindobonos moteris bicy- 
clistė.

Visos Lietuvos Žemdarbystės 
draugystės surijungė į kruvę ir 
ant reikalų:Kauno, Vilniaus ir 
Garteno gubernijų perka visokias 
reikalingas žemdarbiszkaa maszi 
nas, mėszlus ir sėklas, kas atsei- 
na pigiaiK-uegu kad kiekvienai 
draugystei reiktų skyrium viskę 
sau parsigabenti. v

15 d. rugsėjo atsibuvo arklių 
lenktynės terpVilniaus ir Landva- 
ravo. Lenktynėse dalyvavo 9 Lie
tuvos ponai: Valdemaras Tiszke- 
v czia, Jonas Siizien, Vladislovas 
Mmeiko, grafas Lubeniecki, Ba- 
czizmouski, grafas Zigmuntas Za- 
moiski, nežinomos pravardės rai
telis ir du oficierai: Czaplin ir 
Jablonovski — Snadski. Pirams 
atjojo į paskirtę vietę grafas 
Tiazkeviczia, antras Siizien, o 
trecziasis nežinomos pravardės 
raitelis.

Laikraszcziai pranesza, jog ca
ras Vilniaus gubernatoriui Wah- 
lui pasiūlė vietę perdėtinio visų 
Mtskolijos žandarų. Jeigu jis tę u- 
rėdę norėtų priimti,tai caras žada 
jį su visu paliuosuoti nuo kokios 
nors prgulmystės nuo vidaus mi- 
nlsterio: jis tik? carę turėtų už 
savo virazininkę. Kaip sako, 
Wbhl suliko caro smlĮ>mę urėdę 
priimti. Jeigu teip, tai Vilniuje 
Wahl ne ilgai pasiliks.

Isz Vilniaus gub.
16 d. piutės. Lydos pavietyj 

siautė audra, laike kūrins puolė 
dideli ledai. Ledai iszmuszė vi 
sus vasarojus aut laukų dvaro 
Andru-ovszcziza ir kaimų: Ma'o- 
viezių, Popelinėl ų ir Toskovcų, 
Belicų valszcziaus.

Antroje pt sėje piutės mėnesio 
Vilniaus gubernijoj buvo 14 gais
rų, kurie užgimė: nuo neatsargu
mo 2, nuo nevalytų ir negerai į 
tai-ytų.kamin ų 4, nuo perkūno 
įtrenkime 3. nuo padegimo 1 ir 
nuo nežinomų priežasezių 4. Vi 
nuošė ats'tikimuose ugnelė pridir
bo blėdies ant 20352 rubl.

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 16, užmut.zystų2.patžudys- 
tė 1, veikžudystė 1. Vagystųpa 
pildyta 18. Daigtų pavogė už 
1035 rubl., pinįgų 645 rubl. 33 
kap. Arklių pavogė:Tr«kų pav. 
3. Lydos 5, Aszmenų 2, Vilniaus 
3; isz viso 13 arklių. Užstojus 
ilgesnėms naktims,ne tikVilniaus 
gubernijoj, bet visoj Lietuvoj, 
kaip tai visada būva į rudenį, 
smarkiau griebiasi prie savo ne
pagirtino amato arkliavagiai.

Per laikę nuo 4 — 13 rugsėjo 
Vilniaus gubernijoj visokioms 
limpanczioms ligoms apsirgo 
žmonių: Vilniuje: pi vinėms szil- 
tinėms 4, tymais 9, difteritu 3,ro
že 1, kraujinėms 3. Vilniaus pav., 
kaime Szostakuoee pilv nėmsaziL 
tinėms apsirgo 9; mieste Aszmė- 
nuošė nuo sziltinės numirė 1. M. 
Smorgonėj sibiriszku maru apsir
go 2, Kraujinėms. Dianos pav., 
kaime Kazimielinuoee aps irgo 12, 
isz kurių 2 pasimirė.

Isz Sviro, Vilniaus gub.
5 d. rugsėjo, kaime Necka, 

Sviro valszcziuje, siautė gana di
delis gaisras. Sudegė 8 gyvena
mi namai ir 6 kluonai. Sudegė 
viai sziųmetiniai suvežti jau ja
vai, teiposgi szienas ir visi kru 
tanti ūkininkų turtai. Blėdys 
ugnies padarytos didelės, o tuom 
tarpu nė triobos ne visos buvo 
nuo ugnies apsaugotos; krutanti 
turtai apsaugoti ne buyo. Ugnį 
užkrėtė pusiau beprotis senis, ku

o Mandžurijoj ji visgi sėdi, 
kaip sėdėjo ir pirma. Pasi
traukė isz mažos Mandžurijos 
dalies, teip sakant, dėl svie
to akių, bet ta dalis, isz ku
rios pasitraukė, ne turi nė 
jokios vertėš; ant galo, jeigu 
ateitų reikalas, tą dalį Mas- 
kolijai isz naujo ne sunku 
butų vėl užimti. Chinai, 
bent sziuom kartu, Maskoli- 
jos mierių ne gali stabdyti.

Ant Indijų rubežiaus abi
dvi pusės, taigi lygiai Manko- 
lija, kaip ir Anglija, drūti- 
na savo kariszkas pajiegas. 
Abidvi pusės stengiasi i savo 
pusę patraukti Afganistano 
valdoną. Jeigu Maskolijai 
pasisektų jį į savo pusę pa
traukti, tai ne tik kad jos 
pajiegas sudrutintų ant poros 
szimtų tukstanczių geri Af
ganistano raiteliai, bet ji 
liuosai, su visoms savo pajie- 
goms, galėtų prisigriebti prie 
angliszkų Indijų. Kol Afga
nistano valdonas nesiglaudžia 
nė prie vienos pusės, Masko- 
lijai, kad prisigriebti į Indi- 
jas, reikia pirma apvaldyti 
Afganistaną, kadangi kitaip 
į Indijas prisigriebti ne gal; 
ant nugabenimo į Indijas 
jūrėms maskoliazkų kareivių 
maskoliszka kariszka laivyne 
per silpna: ją ant kelio len
gvai galėtų isznaikinti net 
kelis kartus tvirtesnė anglisz- 
ka laivyne. Sunkus prisi- 
griebimas į Indijas, kol Af
ganistanas nesiduoda perkal
bėti ir Maskoliją sulaiko nuo 
karės su Anglija.

' Anglija.
Anglijos randas, pabaigęs 

karę su būrais,smarkiau pra
dėjo persekioti airius. Net 
parlamento pasiuntinį nu
sprendė ant pusės metų kalė
jimo, tik paskui bausmę nu
mažino, už agitacijas ant 
naudos Airiszkos Lygos. Par
lamento pasiuntiniai visuose 
civilizuotuose krasztuose yra 
neužgaunami, nė už kalbas, 
nė už darbus jų bausti nieks 
ne gali, kol jie yra parlamen
to pasiuntiniais; sūdai gali 
perkratinėti tokių pasiunti
nių nusidėjimus vien tąsyk, 
jeigu visas parlamentas šū
dams suteikia daleidimą.

Būrų vadovai galutinai nu
tarė atsilankyti Berlyne, o 
paskui kituose didesniuose 
Vokietijos miestuose. Vokie- 
ežiai rengia būrų vadovams 
szirdingą priėmimą ir būrų 
draugai dabar jav renka au
kas ant vargą kenezianezių 
pietinės Afrikos .būrų. Ar 
Botha,Delarey ir DeWett at
lankys ir Vokietijos ciecorių, 
nežinia. Vilhelmas mat, 
nors savo laike siundė burus 
priesz Angliją, dabar saugo
jas!, kad kuom nors neužgau
tų Angliją, kadangi ji jam 
reikalinga, jeigu atseitų susi
pykti labiau su Maskolija ir 
su Prancūzija. Todėl dabar 
užklausė jis Anglijos, kaip ji 
žiūrėtų ant to, jeigu jis pri
imtų būrų vadovus? Isz ti
kro vienog priėmimas ar ne 
priėmimas būrų pas ciecorių 
mažai kam gali rūpėti, o jau 
mažiausiai gali rūpėti būrų 
vadovams. Nuo ciecoriaus 
Vilhelmo juk jie nieko ne 
pelnys: kaip ne parėmė jis 
būrų jų kovoje už laisvę, ne 
parems ir dabar, o aut galo 
ir parama Vilhelmo nesugrą- 
žįs būrams laisvės, kurią nu
žudė.

Angliszki laikraszcziai ne 
perseniai pagarsino, buk An
glija nutarė nupirkti nuo 
Portugalijos-jos valdybas De- 
lagoa jūrių kojos, rytinėj Af
rikoj. Dabar Portugalijos 
randas garsina, kad ne mis-

lyja parduoti nė jokių savo 
valdybų ir kad laikraszczių 
paleistas paskalas yra jų pa
ežių iszmislytas.

Pietinė Amerika.
Vidurinės Amerikos repu- 

blikos: Hondūras,Nicaragua, 
Costa Rica ir Guatemala ta
riasi apie įvedimą santaikos 
sūdo, iszriezimui visų nesuti
kimų terp szitų republikų. 
Toliaus veda jos tarybas apie 
susijungimą visų į krūvą, jei
gu ant vienos republikos už
pultų koks nors galingesnis 
prieszas. Visos tos republi
kos ir susijungusios į krūvą, 
ne turės didelės galybės, bet 
visgi ji bus didesnė, negu 
kikvienos isz jų skyrium ir 
kiekvienas prieszas žinos, 
kad užkabinęs vieną, turės 
priesz savę pajiegas visų su- 
siriszusių; ant pergalėjimo 
visų reiks daug didesnių au
kų. Ant tokio susiriszimo 
sutinka visos republikos, isz- 
ėmus Guatemalės.

Kaip pranesza Amerikos 
pasiuntinys Columbijoj, pa
dėjimas Columbijos rando 
ne geriausias. Jo kariume- 
nei kraszto viduriuose, besi- 
skubinaneziai ant Panamos 
sausžemio siaurumos, likosi 
revoliucijonierių perkirstas 
kelias. Kareiviai ne gali at
eiti prie Panamos, nors czia 
jie butų labai reikalingi, ka
dangi czia revoliucijonierių 
pajiegos didesnės už rando 
pajiegas. Nė randui Suvie
nytų Valstijų jurininkai ne 
duoda naudotiesi isz geležin
kelio, beganezio per Panamos 
sausžemio siaurumą nė ant 
pervežimo kareivių, nė gin
klų ir amunicijos. Tokiu bu- 
du Columbijos rando pajie- 
goms, dėl įsikiszimo Suvieny
tų Valstijų Sziaurinės Ame
rikos, apsunkintas vedimas 
karės su revoliucijonieriais.

Republikoj Venezuelėj ar
tinasi galas valdymo pre
zidento Castro. Revoliuci- 
jonieriai renkasi aplink Bar- 
celioną, kur yra didžiausios 
prezidento Castro pajiegos; 
jos beveik apstotos isz visų 
pusių revoliucijonierių. Jų 
vadovas užmanė prezidentui 
Castro apžiūrėti visas revoliu
cijonierių pozicijas, kad per
sitikrintų, Jog besprieszini- 
mas butų tik bereikalingu 
kraujo praliejimu. Bet Cas
tro tokį užmanymą atmetė.

Turkija.
Pas Turkijos sultaną at

plaukė į sveczius,ant kariszko 
laivo Pobiedonoscev,. masko
li szkas Didysis Kunįgaiksztis 
Mikolas. Turkijos valdžios, 
prieszais terptautiszkas tie
sas, perleido per Dardanelius 
maskoliszką kariszką laivą. 
Šaitanas szird ingai priėmė 
kunįgaiksztį, o tas užtikri
no, kad Maskolija yra geriau
siu draugu^Turkijos (kad yra 
kitaip, Turkija turėjo progą 
persitikrinti).

Beveik visa Turkija apim
ta maisztų: maisztai Macedo- 
nijoj, maisztai ir Albanijoj. 
Albanijoj pasikėlę , gyvento
jai suėmė net maskoliszką 
konsolių ir ne nori paleisti, 
reikalauja, kad Jis iszsinesz- 
dintų su visu isz Albanijos, 
kadangi caro tarnai czia sėja 
vien nesutikimus ir piudo 
terp savęs gyventojus ir varo 
visokias intrigas.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Į Vilnių atkako būrai kariavę 

ui laisvę savo krauto. Czia jie 
vienog vilniecziams pasirodo tik 

ris su deganeziais briežiukais ro
dė vaikams visokias sztukas ir tai 
kluone, ant sziaudų.

Isz Naumiestelio, Minsko 
gub.

2 d. rugsėjo siautė czia gana 
didelis gaisras. Ugnis pasirodė 
viduiyj miesto, netoli pavieto 
biurų ir katalikiszkos bažnyczios. 
Ne tiek ugnasargiai,kiek stnurkus 
lytus besiplatinimę ugnies sulai
žė. Sudegė vienog vingi 6 mu 
riniai namai ir keletas medinių. 
Vienas isz ugnagesių likosi sun
kiai sužeistas, Blėdys ugnies 
padarytos gana didelės. Nuo ko 
užgimė gaisras, nežinia. Bainy- 
czię pasisekė nuo ugnies iszgelbė- 
ti, ji ne tapo gaisro užgrieb
ta.

Isz Dirpato, Latvijoj.
Czianyksztis didžturtis R,, va

žiuodamas į Peterburgę, geleži li
telio vagone susipažino su jauna 
mergina, kuri jam davė savo ske
petaitę pavuostyti. Nuo to didž
turtis apsvaigo ir užmigo,* kadan
gi mat skepetaitė buvo pavilgyta 
chloroforme. Kada R. užmigo, 
mergina iszkrauntė jo kiszenius ir 
radusi 10000 rublių, pinįgus pa
ėmė ir iszlipo ant artymiausioš 
stacijos. Kada didžturtis j pabu
do. ne buvo jau ko jieszkoti, jo 
pioįgai dingo.

Isz Garteno.
Gartene dabar už rugius moka 

p i 70—75 kap. už pudę, už kvie- 
czius po 1 rubl. 95 kap., miežius 
80 kap., grikus 1 rubl. — 1 rubl. 
20 kap., už avižas 95 kap. Pū
das szieno 40 kap., dobilų 50 
kap. Apskritai, užderėjimas 
gubernijoj szįmet geresnis už vi
dutinį.

Nuo 1 d. rugsėjo likosi czia a- 
tidaryti muzikos kursai; kursus 
parengė Galkin. Mokina; skam
binimo ęnt piano, giedojimo solo; 
teiposgi muzikos teorijos, harmo
nijos ir istorijos muzikos. Ant 
pabaigimo kursų reikia 4 metų. 
Kursai dalinasi į keturias kliasas. 
Mokestis prirengimo kliasoj 30 
rublių, pirmoje kl. 40 rubl., ant
roje 50 rub., o treczioje 60 rubl. 
ant metų. Ant kursų szimet pri 
siraszė gana didelis skaitlius no- 
rinezių mokytiesi.

Isz Chonczicų Vileikos 
pavietyj.

Du metai atgal likosi czia už- 
musztas bajoras Turow«ki. Poli
cija ilgai jiet-zkojo užmuszėjo, bet 
uieko susekti ne įstengė. Dabar 
pasirodė, kad Turowekį užmuszė 
jo locnas žentas. Jo vienog mas
koliszka policija suimti ne gali, 
kadangi jis j <u pernai iszdumė į 
Ameiikę ir tuibut czia kur gyve
na po ne tikra pravarde.

Isz Prūsų parubežių.
Kaip prane.-za Krioks vos laik 

raszcziai, maakoliszkos valdžios 
suaresztavo vėl kelias deszimtis 
lenkų isz Lomžos gubernijos ir 
lietuvių iaz Suvalkų gubernijos 
už platioimę užrubežiuose iszleis- 
tų knįsų. Suaresztuotus atgabe
no į Varszavos tvirtynę. Suseki* 
mę plati na n ežių knįgas palengvi
no maskoliams Prūsų policija, 
kuri maskoliams praneszė pravar
des perkanezių Prūsuose masko
liams nepatinkanezias knįgas. 
Tas atsitikimas isztikro parodo, 
kad terp Prūsų ir Maskolijos yra 
padaryta kokia paslėpta sutartis 
kaslink persekiojimo lietuvių ir 
lenkų.

Isz Prūsų Lietuvos.
Ragainėj likosi parengta ciga

rų skrynucaių dirbtuvė. Darbai 
dirbtuvėje jau prasidėjo; pulkelis 
darbininkų rado sau darbę, kario 
labai reikia Prūsų Lietuvos dar
bininkams. Prūsų Lie'uvoe dar
bininkai, nerasdami darbo namie 
je, priverkti kraustytieji kitur ir 
didesnė dilia iszėjusių jau nebe
grįžta į tėvynę.

Perei'ę ssnvaitę už javus mo
kėjo Klaipėdoj: už szėpelį kvie- 
czių 7.00—7 40Mk., rugių 6.05 
—6.30Mk., miežių 4.95—5.20Mk., 
avižų 4.25—450Mk., baltųjų žir. 
olų 8.40—9.00Mk., rainųjų 8-00 

—7.50Mk., ropuezių (bulvių) 
1.40—160M k. Už centnerį 
sziaudų 1.60—1.80Mk., szieno 
2.10—2.40Mk. Už svarę sviesto 
0 90— l.OOMk., už kapę kiauszi- 
nių 2.40Mk.

Tilžėj mokėjo, už 100 kylio- 
gramų kvieczių 17.80—18.70Mk., 
rugių 16.00—17-5OMk., miež ų 
15.00—16.50.,avižų 1710—18.75 
Mk., baltųjų žirnių 2150Mk., ro- 
pucz*ų (bulvių) 3-60Mk., sziaudų 
4.00Mk., szieno 4.40Mk.

Tilžėj lietuvuzkoj liuteronisz- 
koj bažnyczioj rugsėjo mėnesyj 
lietuviszkai įžegnojo lOvyriszkos 
lyties vaikų ir 13 mergaiezių.

Piktupėnuose 7d. rugsėjo pirm 
karczių įžegnojo lietuviszkai: 9 
vaikus vynszkos lyties ę ir 9 
mergaites.

Per paskutinį gyvulių jomarkę 
Tilžėj už geras karves mokėjo iki 
40bMk., už prastesnes mokėjo po 
150—180Mk. Gerų arklių ant 
jomarko buvo ne daug, ui geriau
si u s mokėjo iki 1000 Markių. 
Gerus arklius tuojaus isz czia 
iszgabeno į Berlynę ir į kitus 
miestus Vokietijoj.

Szilokarczemoj trys merginos 
ypatiszku budu nubaudė jaunę 
vaikinę už besLtengimę jas suvi
lioti. Vaikinas mat ant syk trims 
merginoms žadėjo jas vesti. Mer
ginos apie tai dažinojuaivs, sutarė 
pasikviesti pas savę suviliotoję. 
Kada jis, nieko pikto nejausda
mas, atėjo, mergino' jį suriszo ir 
teip baisiai snpiauttė, kad naba
gę reikėjo gabenti į ligonbutį. 
Turbūt nabagas daugiau ne galės 
vilioti merginų. -

Ukin:nkė kaimo Rupkalvių, ne 
toli Klaipėdos, Loratienė, ap-. 
skundė savo tarnaitę į sudę, buk 
tarnaitė ję sumuszė. Sude vie 
nog negalėjo pertikrinti, kad 
skundas yra reisiugu; sūdąs todėl 
skundę palaikė už neteūmgę, ap
skųstu paliuosavo, o skundėję 
nusprendė ant mėnesio kalėjimo.- 
Jeigu Amerikos sūdai baustų už 
neteisingus skundimus, gal ir 
terp lietuvių butų mažiau provų. 
Amerikoj vienog tiesos kitokios: 
czia neteisingus skundėjus reikia 
skųsti į sudę, o tas daug kasztuo 
ja.

Bevežant į kalėjimę į losrutį, 
iszszoko per trūkio langę «ir pa
bėgo kriminalistas Raceviczia.

Kaime Pentkuose perkūnas už 
muszė moteriszkę Koritko. Per
kūnas drabužius, net czeverykus 
nuo kūno nuavė teip, kad pasili
ko visai nuogas kūnas.

Pirmose dienose Ispkriczio mė
nesio 'Tilžė apvaikszczios 350 me
tines sukaktuves nuo užsidėji- 
jimo.

Vilniaus paroda.
Pasibaigė Vilniaus paroda. Ant 

jo* buvo viskas, kę geriausio turi 
Lietuva; netruko vienog ir sveti
mų iszdirbimų, ypacz maszinų 
dalyj: žemdarbiszkos masziaos 
buvo ne tik vietinių fabrikų, bet 
net vokiszkoe, amerikoniszkos ir 
angliszkos. Tuom vienog sveti
mos skyrėsi nuo vietinių,kad sve
timos buvo didelės ir brangios, 
vietinės lengvesnės ir pigesnės. 
Terp vietinių miszinų galima bu 
vo palėmyti L fschitzo masainę 
javams piauti, lengvę ir praktisz- 
kę, varomę žmogaus pajiega ar
ba arkliais,kssztuojinczię tik 90 
rubl. Tokię maszinę gali įsitai
syti kiekvienas ūkininkas. Su 
jos pagelba, turint arklį, vienas 
žmogus gali nupiauti javus nuo 
3—4 desiatinų per dienę ir su
riesti į pėdus. Maszinas atga
beno veik visos Lietuvos jų dirb
tuvės, o tokių antai Kaune yra 
net dvi.

Garsus betuviszkae iszradėjas 
Narkevicz Jodko turėjo atskirę 
triobę su savo iszradimais. Žin- 
geidžiausias isz tų iszradimų — 
buvo prietaiaa ant graibymo isz 
oro elektrikos ir sunaudojimo jos 
ant padidinimo naszumo augina
mų javų. Visa ta prirtaisa lengvai 
padaroma: susideda isz ilgo už- 
smailintostiebo nuo kurio nuves
tas dratas su cinkine galvute už
kasta į dirvę. kur yra auginami 
javai. Jo parodos d..lyj buvo Ir

telegrafas be vielų, paties Narke- 
vicao iszrastas, kokį kiekvienas, 
turintis namieje telefonę, gali įsi
taisyti. Apart to,ant parodos jis 
atgabeno fotografi-izkus paveiks
lus, nuimtus jo paties e'ektriszku 
budu be abjektyvo. Yra czia ir 
daugiau praktiszkų gsna svarbių 
iszradimų. Jodko Narkevicz ne 
slepia savo iszradimų, bet pats 
aiszkina visiems parastus; kad 
jie lengvai padaromi, tai kiekvie
nas gali naudotiesi isz jo iszra
dimų, to jis niekam ne draudžia, 
bet dar kiekvienę pamokina, kaip 
reikia viskę daryti. Yra czia ir 
citrinos, užaugintos d vate Narke- 
viezo, kuris turi 180 medžių savo 
dvaro oranžet ėjose.

Pienininkystės dalyj puolė į 
akis ihzdirb mai Pienininkystės 
Dr-tės Birutės, isz Kauno guber
nijos.

Arklių ant parodos buvo 140 
visokių veislių;žemaitiszko8 veis
lės arkliukus atgabeno kunį
gaiksztis Oginskis isz Retavo.

Mažiausiai atgabenta ant pa 
rodos sodauninkystės vaisių. Ne 
puikiai persistatė ir bitininkys
tės dalis. Praktiszkiausias avilys 
atgabentas lietuvio kunįgo Am- 
brazevieziaus; ant parodos yra 
teiposgi jo paties iszdirbti midus. 
Daugiau nieko žingeidaus nėra, 
o vienog dar Keistuczio laikuose 
Lietuva net į užrubežius gabeno 
medų ir vaazkę ir po visę Euio- 
pę isz to buvo pagarsėjusi.

Nors girių Lietuvoj yra daug, 
bet girininkystė silpnai ant paro
dos perstatyta; jeigu kas svar
besnio ant parodos atgabenta, tai 
vien rando girių užveizdos.

Silpnai perstatyta ant parodos 
ir žemdarbiszka pramonė: kaip 
antai degtinės ir alaus leidimas, 
nors tuos gėrymus teip labai 
mėgsta lietuviai.

Paskutinę parodos dienę buvo 
iszdalintos dovanos. Už žemdar- 
biszkas maszinas mažę auksinį 
medalį gavo maszinų dirbtuvės 
Veczerko Baltstogėj (Belostoke). 
Didelius sidabriniu* medalius pri
pažino: Szventėnų geležinkelių 
varstotams.Sziaulių maszinų dirb 
tuvėms,Bobrovicziui, Kauno Re- 
koszo dirbtuvėms ir dirbtuvėms 
-Zimmerniano. Mažus sidabrinius 
medalius pri pažino .'Kauno maszi
nų dirbtuvėms Marš ir dirbtu
vėms Szapiro Vilniuje; Szapirui 
pripažintas ir bronzinis m^lalia. 
Pagyrimo laiszkua gavo: m a Bal
nų dirbtuvės Szapiro Lydoj, Kot- 
viez (isz Vilniaus gub.) ir Za- 
charževvski isz Vilniaus gub.

Bitininkystės, szilkų auginimo 
ir medžionės dalysė:didelius auk
sinius metelius pripažino: grafie
nei Komorowskieuei ir Uscimo- 
wiczienei. M ižus auksinius me
dalius: Wierzb ckiui,Keli,Narisz- 
kinui ir Olgos vaikų prieglaudos 
namams. Didelius sidabrinius 
medalius: Siihgovt-kiui ir Gurczi- 
uui. M už .s sidabrinius meda
lius: Oginskiui, Dusmanui, Lo- 
zinskiui. Pagyrimo lajszkus: 
Parczewskiui ir Ssumanskiui.*

žemdarbystės dalyj: Garbės di
plomas pripažintas Suvalkų Žem- 
daibystės DrUei. -/Auksiniai me
daliai: Ga*vdnskiui ir Potoc- 
kiui. Didiejie sidabriniai meda
liai : Guzo viskiui, V ilniaus karei- 
viszkai lioboratorijai ir Konczai. 
Maži sidabriniai medaliai: Kon
czai, Butkevriczui, Konczai, Jels- 
kiui, Nariszkmui, Tarasovricziui, 
Skarbek - Kielczevrskiui, Butke
vičiui, S*ankevicziuiKKontowtui, 
Kotvricziui. Padėkavones gavo: 
Antverpszinė sėklų auginy ežią 
ir chemiszka stacija prie Vilniaus 
žemdarbystės Dr-tės.

Sodauninkystės dalyj: diplio- 
mę ant auksinio medalio gavo 
Baldwin - Ravult. Didelius si- 
dabrinius medalius: Gartkiewicz, 
Getmo, Ulinski, Wroblewski. 
Mažus sidabrinius medalius pri
pažino: Szavrelskiui, Komorienei, 
Kelcževrskienei, Gonvraitni, Roni- 
kerui, Urbanovriczui, Miskewi- 
ežiui, Bogdanowicziui, Muchowi- 
cziui. Bronzinius medalius: Gi- 
n ei ežiui, Goliaodiniai skiepyjimo 
mokyklai, Venckunui, Tukallai ir 
Plebanczikui. Pagyrimo laiasktMž



Sakeliui,Jundzilui,Bortkevricziui, 
Stankevicziui, Zuravlevui, Kon- 
towtui ir Gurwicziui. Padėkavo- 
nę komiteto gavo Keppe ir Wol- 
ler, Vilniaus eodauninkai«>

' * i < 3
Pienininkystės daly j dovanos 

pr i patintos: Garbės dipliomas: 
draugystei Birutėj Kauno gub.); 
jai teiposgi pnpažinti: malas 
auksinis medalis, 2 didiejie sida 
briniai,5 mali sidabriniai, 3 bron 
žiniai ir 3 pagyrimo laiškai. 
Malas auksinis medalis — Kon- 
czai. D delis sidabrinis: Heibe- 
rui, Ch 1 ckiėi ir Agetiarovui. 
Mali sidabriniai: Lagengusekui, 
Kolw czui Lohanskiui ir Segali- 
nui. Bronziniai medaliai: Kot- 
vviczui ir Gnievskiui. Pagyrime 
laiszkai: Filipkowskienei, Do- 
manskiui, Seliniinskiui, adminis
tracijai dvarų Michalošcziznos ir 
Mackovo, Sziaulių aliejinycziai: 
Padėkavonės komiteto: ftarke- 
viczui Jodko, Falevicziui ir Sza- 
vrelskiui.

♦
Dalyj lemdarbiszkos pramonės 

dovanos pripažintos: garbės di
pliomas — Szpokovrsaiui. Auk
siniai m edaliai: Tiszkewicziui, 
Meržėjewskiui, Sokalui, Sviętor- 
žeckiui, Frumkinui, Parczews- 
kiui, Z'mmermanui, Jacobsonui 
ir Lifisch tzui,Hu8Zcsai ir Mali 
nowskiui,Surowiczui, W olodkowi- 
czui, Skinai, Tiszkevvicziui, Du- 
runczui ir Sziszmanui,czekoliados 
dirbtuvei Victoria, Mosczui. Si
dabriniai medaliai: Geczevicziui, 
Chelkowskiui,Swiftorzeckiui, dirb
tuvei Wi helm, Lipskiui, Balins- 
kiui, Svriętorzeckiui ir Smies- 
czevskiui, TiezkewicziuL Cywins- 
kiui ir Krzylanomskiui, Gordo 
nui, Kulikovvt-kiui, Januszkewi- 
cziui, Parnesui. Pagyrimo laisz- 
kai: Swidai, Meizejevvskiui,Bru
kai, Kahtai ir Zablockiu!, Bog 
danowicziui, Liubinovui.

Girininkystės dalyj dovanos 
pripalintos: garbės dipliomas: 
Suvalkų ir Lomios uiveizdai 
vitszpatystės turtų. Auksiniai 
medaliai: grafui Tiszkevvicziui ir 
knnįgaikszczmi Dručkiui Lubec- 
kiui. Sidabriniai medaliai: Liu- 
banaro girių uiveizdai, Oranų 
girių uiveizdai, grafui Krasins- 
kiui, O’ Burkai, Puslovskiui, 
Wrublew’skiui,Matulianiui. Bron 
ainis medalis — Biszewskiui. 
Pagyrimo laiškas — Zaneckiui. 
P-g nbės laiszkas pripažintas Vil
niaus uiveizdai vieszpatystės tur
tų.

Atitaisymas
Pereitą sanvaitę mes paminėjo

me, pasiremdami ant vokiszkų 
laikraszczių, jog iszdegė Naumies 
tis (Vladislavov); tuom tarpu, 
kaip dabar ateina teisingesnės 
žinios. iszdegė ne miestas Vladis- 
laVov (Naumiestis), bet Wodzis- 
law, Kelczių gubernijoj, pietinėj 
Lenkijoj.

Isz Amerikos.
Atskaita ateiviu užveizdos.
New York. Czianyksztis a- 

teiv ų užveizdos komisorius VVil- 
liams persiuntė iido ministeriui 
metinę a'skaitą apie ateivystą 
Williams tako,jog ateivių užveiz- 
dus inspektoriai f u ateiviais elgė
si neteisingai, grąžino atgal svei
kus ir turinczius pakaktinai pinį
gų. ypacz su inspektorių paskir
tais ant sugrąžinimo elgėsi biau 
riai, kol tie ne įstengė perti
krinti, kad jie yra sveiki ir turi 
pakaktinai pinįgų. Atkakę 
1901 ir 1902 m. 468511 ateivių 
tarėjo | 6556880. Tas aiškiai 
parodo, kad inspektoriai, be isz- 
tirimo, grąžindami atgal ateivius, 
peržengė jiems duotas tiesas. Kad 
jie tą darė su mieriu išlupti pini
gus nuo ateivių, to ne galimą už
ginti. Toliaus Williams sako, 
kad geležinkelių ir rando urėd- 
ninkai elgėsi su ateiviais biau- 
riai. Valgį duodavo ne
tikusį, prigaudinėja juos visi, 
o ateivių uiveizdos urėdninkai už 
pinįgus leido ir tokius, kurie 
turėtų būt sugrąžinti at-

Nelaime teatre.
Maryville, Mo. Laike per

statymo viename isz czianyksz- 
czių tuomtarpinių teatrų,viršau
ti n ė sėdynių pliatforma neišlai
kė susirinkusių žmonių sunkeny 
bės ir nugriuvo. Prie to apie 
200 žmonių likosi sunkiai apkul
tų, o tame skaitliuje yra ir mirti 
nai sumankyti.

Sūkurys.
IndiaNLPOLIS, Ind. Szitose ap

linkinėse pereitos subatos dieną 
siautė smarkus sūkurys, kuris 
mieste ir aplinkinėse daug triobų 
sugriovė. Viena moterįezkė li
kosi prie te mirtinai apkulta, 
lengviau sužeistų yra daug.

Nauja Žmogžudyste.
New York. Isz East River isz- 

griebė kūną jaunos moteriszkės 
su nukirsta gaiva. Kas yra ne 
gyvėlė, nežinia; gaivos jos iki 
sziol nesurado. Ji gali turėti a- 
pie 50 metų Kas ją galėjo pas- 
kandyti ir su kokiu mieriu, tei
posgi nežinia.

Lyncziavone.
Pine Bluff, Ark. 1 d. spalių 

likosi ežia lynezuotas negras 
W ai te r Lallikon. Jis buvo nu 
žiūrėtas, buk paszovė vieną balt 
veidį, bet tikrų davadų jo kaltės 
ne buvo. Ant lynezavimo ne»rų 
vieuog Amerikoj nieks davadų ne 
reikalauja.

Nupuolė elevatorius.
Lynn, Mas. Czeverykų dirb

tuvėse Little Co. .besikeliant 
elevatorium darbininkams, eleva
torius nupuolė su buvusiais ant 
jo žmonėms. Prie to dvi ypatos 
užsimušė, o keturios likosi sun
kiai ir pavojingai apkultos.

Indijonai bada kenezia.
Gyvenanti Arizonai indijonai 

apachų giminės keneziabadą. Ap
linkiniai baliveidžiai bijosi, kad 
badas ne pagimdytų pasikėlimo 
indijonų priesz baltveidžius.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Wa>-hington, D. C. Netoli 

nuo ežia susimuszė du trukiai. 
Prie to trūkio vedėjas ir peczku- 
rys likosi užmuszti.

Greenfield, Oh. Netoli nuo 
ežia susimuszė du trukiai. Prie 
to du geležinkelio tarnai 
likosi užmuszti, o du sunkiai su
žeisti.

Milton, Pa. Netoli nuo ežia 
susimuszė du trukiai. Prie to du 
trūkio tarnai likosi užmušti o 
vien <8 pavojingai apkultas.

Helena, Mont. Netoli nuo ežia 
susimuszė du trukiai. Prie to du 
trūkio tarnai likosi užmuszti: dik 
tai pasažierių yra suseistų.

Expliozijos.
Glasgok, Ky. Je-*se Hinsloe 

malunuo-e a'siti ko smarki explio- 
zija, kurios 5 ypatos likosi už- 
musztos.

' Seatle, Wash. Livson kau
tynėse Black Diamonde atsitiko 
smarki dujų expliozija. Kada 
atsitiko expltozija, oloj buvo 14 
darbininkų ir kaip mena, jie viri 
likosi arba expliozijos užmuszti, 
arba užtroezko nuo nuodingų du
ji-

Sniego darganos.
Denver, Col. Kalnuose szte- 

to Colorado pereitos sanvaitės se- 
redoj siautė smarkios sniego dar 
ganos. Sniegas užneszė teip ge 
leži n kelius, kad reikėjo siųsti pi u 
gus ant nuvalymo sniego nuo szė- 
nių. Tūlose vietese terp kalnų 
sniegas guli ant 5 pėdų giliai.

Topeka, Kans. Aplinkinėse 
Sylyan Grove ir visuose viduri
niuose paviecziuoee szteto Kansa> 
30 d- rugsėjo siautė smarkios 
sniego darganos.

Gaisras.
Dungo, N. D. Sudegė ežia di

delės pa rda viny ežios Waam Watt 
Co. Blėdį ugnies padarytą skaito 
ant 150000 dol.

Isz darbo lanko..
VVashington, D.C. Pas pre

zidentą Rooseveltą 30 d. rugsėjo, 
susirinko: augszcziaurias Suvie
nytų Valstijų audžia Knox, m mis
teriai : Moddy ir Payne ir Massa- 
chusetto gubernatorius,ant apkal
bėjimo, kaip galima suskubinti 
pasibaigimą teip ilgai beeitrau- 
kianezių anglekasių sztraikų. 
Nieko vienog susirinkę ne nutarė, 
arba jeigu ką ir nutarė, tai to 
sziuom kartu ne garsina.

Lebanon, Pa. Czianyksztė 
American Iron and Steel Co. isz- 
siuntė isz ežia 300 negrų, kurie 
kaipo seabsai dirbo ezianykeziose 
minėtos kompanijos dirbtuvėse. 
Kompanija ketina czianykszczias 
savo dirbtuves perkelti į Pitta- 
burgą, todėl ji ne bando taikytie- 
si su sztraikuojancziais darbinin
kais.

1 Scranton, Pa. Mokintiniai 
Powderly mokyklos Carbondalėj 
apleido mokyklą, kadangi mo
kyklos virszininkas ne norėjo pra
šiai i n ti 7 mokintinių vaikų seab- 
sų. Mokintiniai nutraukė} May- 
field mokyklą, kuaios mokintiniai 
teiposgi pristojo prie sztrai- 
ko.

Potsmooth, Oh. Tarnau 
jauti ant trukių Norfolk & Wea 
tern geležinkelio,nuo ežia iki Ke- 
nova, W. Va. pakėlė sztraiką ant 
iszkovojimo didesnių algų.

—
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tynių savininkai ir^nglekasių or
ganizacijos vinzininkai likosi pa
kviesti pas prezidentą ant apkal
bėjimo, kokiu budu galima su 
skubinti pasibaigimą anglekasių 
sztraikų. Abidvi pusės pakvieti
mą priėmė. Užpraszyti jie ant 
3 d. spabų.

Birmingham, Ala. 2500 
anglekasių Toun Coal, Iron & 
Railroad Co. pakėlė sztraiką, ka
dangi kompanija ne nori nu
traukti nuo uždarh ų darbininkų 
atsakanezio nu >sz mezio ai t nau
dos šatrai kuoja nerių Penmylvam 
jos anglekasių.

Portland, M e. Cziauyksz- 
tis mi esto majoras prisakė pakirs
ti visus senus medžius ir juos,ant 
sukapojimo, nuvežti į beturezių 
namus ir malkas iszdalinti netur
tingiems gyventojams, kurie ang
lių neįstengia, dėl jų brangumo, 
nusipirkti.

5 Fermie, Brit. Cal. Dar
bai czianykszczioae kastynėse pra
deda eiti. Szitoae kastynėse szią 
vasarą buvę baisi ezpliozija, ku
rios daug darbininkų likosi už- 
musztų.

New York. 1000 stiklo 
putėjų 25 stiklo dirbtuvėse pakė 
lė sztraiką ant iszkovojimo 9 vai. 
darbo dienos.

New Castle, Pa. Dėl stokos 
anglių likosi ežia uždarytos lieji- 
nvezios ir per tai |1000 darbinin
kų neteko darbo.

•j Dulfth, Min. Sztraikas tar- 
naujanezių ant czianykszczių vėl 
kanezių garlaivių pasibaigA

ISZ
Lietu viszku diryu.
Isz So. Bostono, Mass-
29 d. rugsėjo likosi atidaryta 

vakarinė mokykla, kurią noriai 
lanko vakarais czianyk*zcziai lie 
tuviai.

Sanariai czianykszezios Tea
trą Lsz ko s draugystės nutarė tvir
tai laikytiesi ir padidinti persiato 
mų veikalų repertoarą; nutarta 
iezsimukyti daugiau lietuviszkų 
dramatiszkų veikalų, kadangi, 
kaip matyt, lietuviszki teatrai 
vis daugiau randa pr tarėjų ir 
juos vis daugiau lietuvių lanko; 
ypacz lietuviszkos dainos labai vi- 
jiems patinka ir jos ne vieną 
miegantį lietuvį isz miego prikėlė, 
ue vieną sulenkėjusį vėl lietuviu 
padarė. Seniau teatrsliszka kuo
pa ir dainin nkų draugystė turėjo 
ant sanvaitės po du susirinki 
mu, dabar gi turi tik po vieną, 
kadangi mat palikta sąnariams 
Jaugiau laiko, kad jie ga 
lėtų lankyti vakarinę moky
mą.

Kaip kitur, teip ir ežia terp 
lietuvių ne trūksta ardytojų gerų 
užmanymų,bet galima pasidžiaug 
ti bent tuom, Kad skaitlius tokių 
eina mažyn. Sztąi vienas mano 
pažįstamas,kada susitvėrė Teatra 
liszka kuopa ir Dainininkų Drau 
gystė, tai jis visaip niekino sana 
rius, kad butų įmanęs, butų juos 
szaukszte vandens paskandinęs 
bet kada 30 d. piutės atsilankė 
ant perstatymo ir iszgirdo pui
kius dainorių balsus, szirdis jo 
atsileido ir sziądien priguli prie 
karszcziausių garbintojų daino
rių ; dabar jis ragina visus remti 
Teatraliszką kuopą ir Dainorių 
Dr-tę, pats gailestauja ir pyksta 
ant savęs, kad pirma galėjų būt 
prieszu szitų draugysezių.

Toks jauĮatsitikimas buvo ne
seniai ir su vienu sulenkėjusiu 
lietuviu, kuris szalinosi nuo lie 
tuvių, prigulėjo prie lenkiszkų 
draugysezių, bet kada atsilankė 
ant lietuviszko teatro, jo pažval 
gos persikeitė. Jis sziądiensako, 
kad, prigulėdamas prie lenkų net 
per kelis metus, ant jų susirinki
mų nė teip gražaus apsiėjimo su 
sirmkusių, nė tokių perstatymų 
ne matė, nė teip gražių dainų ne 
girdėja Seniau tikėjo, kad lie
tuviai nė apsiėjime, nė rengime 
pasilinksminimų ne gali lyg ntiesi 
su lenkais, o atsilankęs ant lietu 
vių teatro, persitikrino, kad klai
džiai protavo, pamatė, kad lietu
viai gražiau už lenkus elgiasi,gra
žiau dainuoja ir turi geresnius 
teatrus; todėl tas lenkbernis pa
stojo vėl tikru lietuviu.

Mockapetns.

Isz Brooklyno, N. Y.
Czianykszczįai kriaueziai pa

rengė susirinkimą su prakalboms. 
Susirinkimą atidarė prezidentas 
K. Balcziunas, paaiazkindamas, 
kad mums neužtenka unijos ir 
sztraikų pagerinimui musų bū
vio, bet reikia susipažinti su rei
kalais ir surėdymu visos draugi

LIETUVA

jos; reikia susipažinti su reika
lais politikos; iszreiszkė, tarp kit
ko, viltį, kad laike rinkimų visi 
organizuoti darbininkai balsuos 
už kandidatus darbininkų partijos.

Isz kalbėtojų, pirmiausiai kal
iojo p. Lapas Jis savo kalboj nu
rodė naudą, kokią darbininkai 
turi nuo savo unijų ir kaip jie 
dąug labiau buvo spiudžiami, 
kada unijos ne turėjo, kada ne 
suprato reikalo vienybės, kada 
kiekvienas rūpinosi vien ap'e sa
vo paties reikalus. Priminė apie 
Pennsylvanijos sztraikus, apie 
biaurų anglinių baronų pasielgi
mus su darbininkas; nupeikė 
tuos kunįgus, kurie eina į talką 
kapitalistams, kalbina darbiniu 
kus pamest' uniją ir neklausyti 
vadovų. Užbaigdamas, pasakė, 
kad nė vienas unistas ne balsuotų 
laike rinkimų nė už demokratų, 
nė už republikonų kandidatus, 
liet vien už kandidatus socialistų 
darbo partijos; kad ne pardavi
nėtų savo balso už alaus stiklą vi
sokiems politikieriams.

J, A nulis kalbėjo teiposgi apie 
anglekasių sztraikus, kurie darbi
ninkams atidarė akis, dėl kurių 
vi-i gyventojai kenezia, turi mo
kėti po 20 ir daugiau dol. už to
ną anglių. Kalbino jis darbinin
kus laike rinkimų ne pardavinėti 
balsų, bet balsuoti tik ui žinomus 
darbininkų draugus, taigi už so
cialistų kandidatus.

Ant susirinkimo buvo užpra- 
szytos ir moterys, bet nė viena 
neatėjo. Mat Brooklyno moterų 
supratimas stovi labai žemai. Jos 
neskaito nė knygų,nė laikraszczių, 
per tai teip žemai stovi. Būdamas 
ežia kunįgas Milukas suorganiza
vo moterų draugystę,,Gyvojo Ra- 
žaneziaus”; jam vienog iszkelia 
vus, draugystė isziro. Merginų 
unija dar neva laikosi, bet ir j<V 
je nėra didelės tvarkos. Rodą 
merginos galėtų pasimokinti nuo 
vyrų, bet matyt nenori, kadangi 
neateina ant vyrų parengtų susi 
rinkimų. Pažiūrėsime, ar ilgai 
musų moterėlės snaus, kaip snau
džia dabar. Juk vargas ir jas 
privers atidaryti akis. Gerai vie 
nog butų, kab jos dabar pradėtų 
geriau rūpintis apie savo naudą ir 
reikalus ir juos kad suprastų-

K. Balcziunas.

Isz Waukegano, III.
Ksip musų kunįgas sake, teip 

ir atsitiko: 7 d. rugsėjo atvažia
vo ežia Cfa cagos vyskupas į vo- 
kiėczių bažnyczią. Vyskupą pa
tiko vokieczių ir austrijokų kata 
hkiszkos draugystės ir nulydėjo 
į vokieczių katalikų bažnyczią. 
Kadangi buvo trumpas laikas, tai 
vyskupas neturėjo laiko važiuoti 
apžiūrėti vietą, kur statyti lietu 
viszką bažnyczią ir kleboniją. JL 
į vokieczių kleboniją pasikvietė 
lietuviszkos parapijos komitetą. 
K-dbtjo apie statymą lietuviszkos 
bažnyczios ir klebonijos, bet la
biausiai stengėsi komitetą prikal
bėti, kad užmokėtų kunįgui 
Kravczunui neva jam priguliuezią 
skolą 11 szimtų, o jeigu jau ne 
tiek, tai nors pusę, arba kas los 
ką. Komitetas iszrodė vyskupui, 
kad parapija kun. Kravczunui 
nėra nieko kalta, prieszingai, jis 
ne gali iszsirokuoti isz jo iszleis'ų 
5000 dol. parapijos pinįgų Uz 
laiko, kada j s valdė parapijos 
kasą. Musų komitetas ne paža
dėjo nieko kun. Kravczunui mo
kėti,kol jis neiszduos rokundų isz 
iszdavimo parapijos pinįgų, kada 
jo rankose buvo parapijos kuša. 
Ant to visos rokundos pažibai

Musų parapijonai nenusiminė, 
kadangi jie turi savo rankose kasą 
ir visi gerai sutinka,ne klauso su 
tikimo ardytojų. Dibar jie pra
dėjo statyti kleboniją, iszkasė 
jau skliapą. Ant pask utinio pa
rapijos mitingo nutarė, kad 
kiekvienas parapijonas mokėtų 
po 5 dol. ant statymo klebonijos. 
Nutarta teiposgi, kad kolektoriai 
eitų per lietuvių namus ir rinktų 
pinįgus. Su kolektavimu eina 
gerai, pe atsiranda tokių, kurie 
butų nieko ne davę: vieni duo
da, kiek gali, yra ir duodanti po 
10 dol. Dabar terp kunįgo ir 
parapijonų yra vėl geras sutiki 
mus,tik ne žinia,ar ilgai teip bus. 
Negerai vien, kad dabar tankiai 
lyja ir per tai mūrininkai ne gali 
savo darbą pradėti; vanduo sun 
kiasi į iszkastą .skliapą.

Musų kunįgas kalbina parapi- 
jonus įsitaisyti Knįgutee, į kurias 
butų įraszyti įmokėti mėnesiniai 
mokeseziai.

27 d. rugsėjo buvę parapijos 
balius, ant kurio diktai žmonių 
susirinko, buvo ir Chicagos lietu- 
risaki muzikantai; buvo ir szo- 
kiai salėj Szv. Kazimiero; salės 
savininkas davė salę be jokio už-
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mokesnio. Vyrai ir merginos 
linksminosi gražiai, ant salės bu 
vo ir anokiai. Parapijonai džiau 
ginai, kad bent sziuom kartu isz 
nyko visi nesutikimai. Dievė 
duok, kad jie pas mus nebesu
grįžtų. Tas paeis nuo musų dva- 
siszko vadovo: jeigu jis ne piudya 
žmonių.jie terp savęs nesusipiaus.

Parapijonas.

Isz ElizHbeth, N. J.
27 d. rugsėjo, susirinkę svetai

nėj pn. 227 8-rd atr.,sutvėrė La 
tuvių uniją. Isz syk prisiraszė 
60 sąnarių.

Terp czianykszczių lietuvių y- 
ra keli prakilnesni, kurie nesigai
li darbo, nesibijo niekinimo tam- 
sunų, traukia prie gero czianyksz- 
czius lietuvius.

18 d. spalinio bus parengus 
balius ir teatras. Teatras prasi
dės 8 vai. vakare; bus duota ko
medija p. a. “Vaito pinzlysta.” 
Po teatrui bus balius. Teatrą ir 
balių rengia czianyksztė kuopa 
Susiv. L. A Pelnas bus paskir
tas ant tautiszkų reikalų.

14 d. rugsėjo du lietuviai gėrė 
karezemoj. Vienas isz jų turėjo 
500 dol.. Tuos tai pinįgus užsi
manė sugriebti kitas, bet kad pi
nigų savininkas geruoju ne davė, 
tai antras s h-zsitraukė peilį ir pa
vojingai pinįzų savininką supiauo- 
tė. Liudininkai liudyja, kad ir 
pinigus isz kiazeniaua paėmė. Ka
da supiaustj tas s puolė ant uly- 
caioe, užpuolikas persigando ir 
nežinia, ar norėdamas nusižudyti, 
ar norėdamas nuo s«vęs nukreip
ti policijos akis, su peiliu ir nau 
persidūrė koją; teip bent liudyja 
liudininkai Gavusi žinia polici
ja atbėgo ant vietos ir abudu nu 
gabeno į ligonbutį.

Orininkaitis

Isz Spring Valley, III.'
Darbai kautynėse eina ne blo

gai ir žmonelės uždirba pusėtinai, 
tik czėdyti ne moka, net perdaug 
sunkiai uždirbtų pinįgų palieka 
saliunuose.

Czianykszczįai lietuviai darbi
ninkai, isznaudojami kitų biznie
rių, uždėjo kooperatyviszką 
mėsos pardavinyczią ir groceriją. 
Sudėjo, po kiek kas galėjo ir už
dėjo savo locuą pardaviuyczią. 
Musų satornikai, susirietę į uniją, 
stengiasi koopera'yviszką paida- 
vinyczią pražudyti; kalbina plovi
ny ežių savininkus ne pardavinėti 
jai mėsos, bet turbut jiems ne pa
siseks išgriauti musų krautuvę. 
Mat ji musų aztorninkams ne pa
tinka, kadangi dabar ir jie ne ga
li sta'yti begėdiszkas prekes už 
valgio produktus: už svarą kiau
lienos jie lupo net po 18c. Dabar 
reikia, kad lietuviai savo parei
gas suprastų ir pirktų viską koo- 
peratyviazkoj darb ninku krautu
vėj, o ne pas biznierius kapitalis
tų tarnus, isznaudojanczius be 
mielaszirdystės mus visus.

S. Sz.

Didysis sztraikas.
Ant pakvietimo prezidento 

Roosevelto, pereitos pėtoyczios 
dieną susivažiavo anglių kastynių 
prezidentai ir anglekasių organi
zacijos virsaininkal Prezidentas 
Roosevelt bandė taikyti nesulin- 
kanezias puses,bet darbas jo nuėjo 
ant niekų. Prezidentas atjauezia 
vargą, kokį kenezia milijonai 
žmonių dėl sztraiko anglekas ų ir 
nedatekliaus anglių, o užstojus 
žiemai, žmonės dar skaudžiau tą 
turės atjausti. Prezidentas todėl 
stengėsi prakalbėti į patriotizmą 
anglių kastynių baronų ir prikal 
bėti juos nusilenkti priesz te si n 
gus darbininkų reikalavimus; už
manė patarpininkauti prie sutai
kymo nesutinkanezių pusių.

Kastynių baronai iszėjo isz pre
zidento rūmo, susirinko geležin
kelio vagone ir ten rodavyjoei, 
kokį atsakymą duoti prezidentui. 
8 vai. po pietų nuėjo vėl pas 
prezidentę ir ne tik atmetė jo 
tarpininkystę, bet ypacz vienas 
ist turtingiausių kastynių savinin
kų,M»rkle,tiesiog iszkoliojo pre
zidentą Rooseveltą, kad jis remia 
anarchistų rują, už ką mat palai
kė darbininkų organizacijas (to
kį iszsitarimą, matomai, pasėmė 
nuo tūlų musų kunįgų). Užme 
tė prezidentui, kad jis ne pildo 
savo pareigų, kadangi ne aiunezia 
visų Suvienytų Valstijų kareivių 
ant privertimo darbininkų pasi
duoti ant kastynių savininkų ma
lonės. Po tokiam atsakymui 
anglių kautynių baronų p. 
Roosevelt ne rado, ką daugiau 
daryti ir visi jo sukviesti delega
tai iszvažinėjo, nieko neuutarę, 
kadangi ant tokių pamatų, ant 
kokių pastatė užb.igimą sztraikų 
ka>tynių savininkai, ne galima 
buvo susitaikyti.

Ar prezidentas turi kokius to
lesnius mierius, nežinia. Dabar 
j s vienog nieko ne nori daugiau 
daryti, viską pavedė Pennsylva- 
nijos gubernatoriui ir tik ant jo 
re>kalavimo žada kisztiesi į sztrai- 
kcs. Mums vienog rodosi, kad 
žm< nės daugiau kenezia negu 
Pe'nsylvanijoe gubernatorius; 
žmouės todėl turi teiposgi tie-ą 
nuo rando pareikalauti įsikiszimo 
į sztraikus ir reikalauti, kad val
džia savo galybę apverstų ant 
privertimo kastynių savininkų pa
siduoti santaikos sudui, aut iszri- 
szimo nesutikimų terp darbinin
kų ir darbdavių. Ir Pennsylva- 
nijos gubernatorius, pagal to szte- 
<O tiesas, gali nulaužti ragus ne
turintiems gėdoe kastynių savi
ninkams. Jie drysta darbininkus 
anarchistais vadinti, o isz tikro jie 
elgiasi biauriau už anarchistus; 
jie, per savo užsispyrimą ir nepai
symą ant žmonių reikalavimo,ga 
Ii Amerikoj revoliuciją pagimdy
ti, kadangi kiekvienas numano, 
kad milijonai žmonių ant žiemos 
ne gali pasilikti be anglių. Už
bėgti už akių revoliucijai juk tai 
rando pareiga. Pen-ylvanijos 
gubernatorius iki sr/ol vienog 
nieko ne daro, gina vien dirban- 
czius seabsus.

Ką sziądien daro terp savęs 
susikalbėję anglių kastynių savi
ninkai, juk tą patį gali padaryti 
ir turinti savo rankose valgio pro
duktu*. Tąsyk milijonams žmo
nių reiktų badą kęsti. Na,o pre 
zideutas sako, kad jis ne 
turi tiesos kiutiesi į sztraikus. 
Jeigu sziądien nėra atsakanezių 
tiesų ant suvaldymo neturinezių 
gėdos kapitalistų, juk tai rando 
pareiga pasirūpinti, kad tokios 
tiesos butų iszduotus. Iki sziol 
tokių tiesų gal nebuvo reikalo laz
duoti, bet dabar jos reikalingos, 
todėl turi būt iszduotos. Randas 
yra ne vien apgynimui kapitalis
tų'savasties, bet jis privalo ginti 
ir skriaudžiamus darbininkus nuo 
ieznaudoj mo ir skriaudų. Jeigu 
dabartinės partijos ne moka, ar 
ne gali apginti darbininkų, tai 
darbininkų pareiga yra rinkti to
kius, kurie ne tarnaus vien ka
pitalistams, bet ir darbininkų ne
užmirš; kurie stos už teisy- 
hfr ,

Mitchell apreiazkė, kad angle 
kasiai sztrsikuos toliaus. Isz 
t kro jiems nieko kito ne lieka 
daryli. Ir dabar, jeigu tik visi 
darbininkai eis isz vien, jeigu lai 
kysia vienybės, jeigu terp jų ne 
stoinis judoszių scab<ų, jie gali 
pergalėti ant galų galo irsusidrau 
gavusius kapitalistus. Per savo 
ufs'spynmą kastynių baronai nu
žudė visą gyventojų simpatiją, 
kuri dabar turi kreiptieei į dar 
bininku pusę.

Pagal paskutines žinias, prezi
dentas Roosevelt vėl rodavyjosi 
-u savo draugais apie geriausią 
būdą užbaigimo sztraikų, bet ką 
jie nutarė daryti, tą laiko paslap 
tyj. Kadangi prikalbėti kastynių 
baronus nusilenkti priesz teisin
gus darbininkų reikalavimus ne 
pasisekė, tai mena, k*d preziden 
tas dabar nori atsiliepti prie dar 
bminkų su praszymų tuoj sus 
grįžti į darbą, o už tai pažada 
jis priversti Pennsylvsnijoe gu
bernatorių ir kongresą padaryti 
ką nors gero dubininkams. Ar 
darbininkai užpildys tokį prezi 
dento praszymą, nežinia. Juk 
prezidentas ir dabar gali tą pada
ryti, ką žada ateitėj.

Virszininkai anglekasių orga 
nizacijos susivažiavo ir rodavijosi 
ką daryti, kad astrai ką ant ilg.au 
palaikyti, kad darbininkai, dėl 
stokos maisto, ne reikalautų ecab- 
sauti. Nutarta, kad darbininkai 
distriktų, kur darbai ne pasiliovė, 
aut sztraikierių naudos aukautų 
didesnį negu dabar nuoszimtį nuo 
uždarbio.

Mes galime musų vientauezius 
kalbinti vien ne pasigailėti aukų 
ant naudos sztratkuojanczių bro
lių. Neužmirsskime, kad tas 
pats, kas sziądien spaudžia Penn- 
sylvanijos kalnakasius, gali atsi 
tikti kitur,o tąsyk Pennsylvanie 
ežiai dabar juos szelpusiuė i»u- 
szelpe.

Isz Bangor, Me-,
Szįmet ežia vasara labai szalta 

ir tankiai lyja; kadangi ežia dide 
lių fabrikų nėra ir daugiausiai 
darbininkai dirba ant oi o, tai 
jiems szalta vasara daug vargo 
atgabena.

Liepas 5 dieną atsilankė gar
sus demokratiazkas kandidatas 
W. J. Bryan ir atsivežė keletą 
demokratiszkų senatorių ir kon- 
gre-manų isz kitų sztetų. Savo 
ka<bose, susiriesdami, gyrė savo 
tavorą: girdi, demokratiškas si
dabras daug gereen's už republi

koniszką auksą. Tas isz dalies 
juk ir teisybė, |»t klausymas,kam 
geresnis ir kas isz tos gerybės 
naudojasi.

Piutės 27 <L, atkako preziden 
tas Roosevelt. Jis savo kalboje 
teipgi užmirszo pasakyti į susi
rinkusius žmonis svarb ausius da
lykus, apie kuriuos žmonės tikė
josi iszgirst*. Visi žino gerai,kad 
trustai bujoja tarpe republikonų, 
bet apie tai ponas prezidentas už
tylėjo.

Kaip Bryaną teip ir Rooseveltą 
ne karszcziausiai priėmė ir pra 
kalbose minėti kalbėtojai be rei
kalo jieszkojo akimis *po žmonis, 
ar ne patėmys kur rankų ploji 
mų, bet ant nelaimės ne daug ga
lėjo tokių patėmyti. Ypacz szi 
tame kraszte ne daug yra pralo- 
bėlių. kurie milijonus yra supylę 
isz alkbtanczių darbininkų prakai
to; bet ežia beveik visi isz sun
kaus darbo gyvena. Jie gerai 
žino, kad nė demokratiazki,nė re 
publikoniazki iszrinkti urėdnin- 
kai nė yra jų draugais, jie ant ka
pitalistų vieno pirszto mostelėji 
mo gatavi vargdienio gyvastį at
imti.

Vienu isz svarbiausių szios va
saros atsitikimų Bangore yra dar- 
bimnkiszka szventė. 6 rugsėjo 
susirinko į Bangor apie 40 atski 
rų unijų isz visų szteto Maine 
aplinkinių, ir po ceremonijų susi
rinko į miesto Auditoriją,kurio
je jų vadovai laikė prakalbas. 
Czia ne buvo partiszkų skirsty
mų.

Rugsėjo 2 diena Bangore buvo 
pakėlę sztraiką darbininkai lentų 
pjovinyežiose; paliovė dirbę apie 
500 darbininkų/ir reikėjo dirbtu
ves uždaryti,bet po 8 dienų darb 
daviai iszpildė darbininkų reika
lavimus ir vėl darbai prasidėjo.

A K.

; 1

Nauji rasztai.

tikrinti valdžią turinczius, kad 
Maskolijai vodingaa yra uždrau
dimas lietuviszkos spaudos loty- 
niszkoms literoms, kadangi ne- 
normaliszkos san lygos veja ibZ 
Maskolijos kuo geriausias litera 
tiškas paj ėgas, didina vien pe] 
ną vokiškų iazlei t- jų. Dėl to 
uždraudimo lietuviszkoa spaudos 
pru>iszki iszleistojai pelnė nuo 
lietuvių 1523184 rubl.

Prie raszto pridėt* diagrama 
liesi platini m o lietuviškų rasztų, 
kokia buyo ant Paryžiaus paro
dos, tik iszversta į maskolišku 
kalbą. Naujo, mums nežinomo 
slraipsnyj p. Volterio nėra, jis sė
mė žiaiss savo straipsniui iš gerai 
mums žinomos medegos; masko
liai vienog ras jame daug jiems 
nežinomo.

Dirva. Nr. 4 . kn. 25. Lietu- 
viszlcos pasakos. Tomas 11. Su
rinko Dras J.Basanavicziiis. She- 
nandoah. Pa. 1902 m. 262 
pusi.

Telpa czia isz viso 317 pasakų 
apie: Sutvėrimą Pasaulės; Apie 
Dievą ir Velnią; Apie Perkūną ir 
Velnią; Apie Žmogų ir Veinią;A- 
pie Aitvarus ir Pu^-czius; ' Apie 
Kaukus; Anie Barzdukus; Apie 
Raganas ir Raganius; Apie Vil- 
kalokus ir Vilktakius; Apie Dei
ves, L-ūmą, Laumes ir Vandeni
nes; ApiėD.lį; Apie Ugnį; A 
pie Vėją, Szaltį ir Saulę; Apie 
Milžinus; Apie Gyvat s ir Puo- 
kus.

Knįga ne tik didelės mokdisz- 
koe vėrtės, bet tinka ir pasiskai
tymui. Verta ji, kad kiekvienas 
lietuvis ją nusipirktų.

Pabaigoj knįgos yra Atsiliepi
mas “Dirvos" iszleistojų, kurie 
rugoja ant visuomenės už ne pa
rėmimą “Dirvos”, nes ji turi tik 8 
abonentus; iszleistojai apreiszria, 
jog prakiazę 1200 dol., paliauja 
ant toliaus iszleidiuėti tąlaikrasz 
tį.

Savente 1 gegutes 1902 m. Iss- 
leido Social-Demokratu Partija. 
Paryžiuje. 1902 m. 16 pust.

Telpa czia pirmiausiai istorija 
gegužės szventės ir istorija kovos 
d rb^nezių luomų su savo isznau 
dotojai*. Perstatyta kova dar
bininkų ir jų nuveikti darbai 
Szveicarijoj, Belgijoj, Szv ėdi jo j; 
apraszyti apvaikszcziojimai gegu 

žės szventės Lietuvoj: Vilniuje, 
Kaune, Sziauliuose. Apraszyti 
czia teiposgi biaurus darbai Vil
niaus gubernatoriaus Wahlio su 
daibininkais ir kiti dalykai turin
ti susi rišimą su apvaikazeziojimu 
gegužės szventės Lietuvoj, ypacz 
gi Vilniuje. Ki.įgutė verta per 
skaitymo, ypacz darbininkams 
priderėtų ją iszairaezyti.

M ižai musų rasztų yra verstų 
į svetimas kalbas. Verstos į sve
timas kalbas Donalaiczio eiles ir 
Žemaiczių Vyskupystė M. Vo- 
lanczausko. Dab»r į maskoliš
ką kalbą likosi iszversta lietu 
viška originališka komedija 
Keturakio, p. a. Amerika Pirty 
je ir iszleista atskiroj knįgoj. 
Maskoliškame vertime komedija 
užvadinta “W Amerikie”. Ant 
jos paženklinta, kad tai yra ver 
timas isz lietuviškos kalbos.

Išleidžiamame kss mėnesyj 
maskoliškame laikraštyj “Pe 
czatnoje Iskusstvo”, ant pirmos 
vietos patilpo stra;penis profeso
riaus Volterio p. a. K Statistike 
litovskich pvezatni^h proizvede- 
nij s 1599 —— 1899. Straipsny j 
teme p. Volter pasinaudoja iš 
mede gos surinktos mu<-ų spaudos 
parodai Paryžiuj ir stengiasi per

Isz visur.
\_____

| Pietiniuose Chinuose< mieste 
Cantone, buvo inlipinėti pi i aka. 
tai, kuriais kvieczia chinieczius 
skersti krikszczionis ir svetim- 
tauezius. Labiam-iai nekenezia- 
mi yra krikszczionys, jiems vi
siems reikia atsakyti už stoką 
taktą svetimų misijon'erių. 
Knkšczionybės mokintojams vi
sur mat trūksta takto. Ne vie
nas isz jų isz tikro turi gerus no
nų, tik ne moka tuo* norus isz- 
pildyti; misijonieriai, per švo 
nšupratimą, elgiasi visur teip, 
kaip ansai meškinas, kuris, norė 
damas patarnauti draugui kelei
viui, sutrupino jam galvą. Ir 
knkszczioniški misijonieriai, pla
tindami nekaktiszku budu krikez- 
czionybę, tik prieaz uvę ir prieš 
krikszczionis sukelia gyventojus 
ir juos terp savęs supiudo. Mat 
ir platinti krikszczionybę reikia 
mokėti, kitaip jai labiau užkenks, 
negu pagelbės.

| Anglijoj susitvėrė specialisz- 
ka kompanija p. v. “Contractors 
Limited”, turinti už mierį isz- 
džiovinti ežerą Gustavita, repu- 
blikoj Columbijoj. pietinėj Ameri
koj ir iszgriebti ten paskandytas 
visokias brangenybes. Mat iž- 
k aria vus išpanijonams senovės 
Peru vieszpatystę, indijonai, ma
tytam! godumą išpanijonų ir 
geismą aukso, visokius auksinius 
daiktus ir brangius akmenis pa
skandino minėt įme ežere. Pran
cūzas Dela Kier apskaitė, k-td e- 
žere Gus ta vii e yn» visokių bran
genybių už 11200000000 frankų. 
Išpanijouai teipo-gi stengėsi e- 
ierą išdžiovinti,'bet nuleido tik 
dalį vandens ir to,ką rado ant nu
leisto vandens vietos, kelis kartus 
užteko ant uždengimo darbo kasz- 
tų.

| Paprastai dideliuose kalnuo
se ant misų žemės yra daugiau
siai minerališkų turtų. Didžiau
si ant svieto kalnai, Himalavai, 
tverianti rubežių terp Indijų ir 
vidurinės Azijos, mažiausiai iš
tirti, kadangi jie sunkiai prieina
mi. Kad Himalayuose yra auk
sas, tą rodo upės, tekanezios isz 
tų kalnų, kuriose veik visose yra 
auksas. Be altejonėa yra aukso 
gyslos ir paežiuose kalnuose, bet 
jos turi būt augntesnėse vietose, 
gal neapgyventose jau augsztu- 
mose. Apart to yra tuose kal- 
nnoee grafitas, varis, švinas ir si
dabras.

B Pereitos nedėboe dieną Pa
ryžiuje .atsibuvo laidotuvės gar
saus praneuzi-zko rasztininko Zo- . 
lee. Laidotuvėse dalyvavo apie 
60000 žmonių ir tai visokių luo
mų: buvo didžtureziai ir darbinin
kai. truko vien dvasiškijos (Zola 
buvo katalikas). Laidotuvėse da
lyvavo ir garsus Dreyfus. Ant pa
minklo surinko į porą dienų 32- 
000 dol. Kvietkų vainikai buvo 
ant grabo ateiųrti iš visų civili
zuotų kraštų; vienas išgražinu
sių vainikų buvo nuo prancūzų 
isz San Francisco.

| Fajuš aplinkinėse, Egipte, 
angį ūki tiriuėtojai vienoj vietoj 
užtiko daugybę kūnų visokių 
prieštvaninių išnykusių žvėrių, 
terp jų yra ir dar iki šiol nepa
žįstami visai nė *pecialistams. 
Kūnų vienoj vietoj yra tokia 
daugybė, išrodo kad kaipi ta 
vieta butų žvėrių kapinėms, kur 
laidojami buvo visokių žvėrių 
kūnai. Daugumą tų kūnų ang- 
liszkas randas pergabęs į Londo
ną,} gamtos mokslų muzejų.

| Pagal paskutinį gyventojų 
nuskaitymą, Anglijos sosUpilė. 
miestas London,turi 6581300 gy
ventojų, taigi dusyk tiek, kiek jų 
yra Didžiam jame New Yorke ir 
dusyk daugiau, negu yra lietuvių 
ant svieto.
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“I Ant Filipinų salų cholera 
siauezia vis smarkiau. Ant salos 
Panay, Uoilo provincijoj, 29 d. 
rugsėjo cholera apsirgo 5124 žmo
nės, isz jų 2740 pasimirė. Mies
te M ago tą dieną Apsirgo 1173, 
Cabitname 949. Damangas 395 
Persigandę gyventojai isz miestų 
bėga į kalnus, kurtikisi rasli&vei- 
ke-nį orą.

0 Paryžiuj, už per greitą važi
nėjimą antomobiliu, likosi su- 
aresztuotas amerikoniazkas mili
jonierius Gatės, bet kada pristatė 
legitimaciją, kuom yra, likosi pa- 
liuoeuotas.

/ra m* 
i»ztų, 
paro-

Inomo 
jis sė- 

t gerai 
naako- 
jiems

Pagal paskut-nį gyventojų su- 
skaitymą. Chinuot-e gyvena szią 
d’eu 426 nnliji nai Įmonių, taigi 
beveik tiek, kaip visoj Europoj 
ir Amerikoj drauge. Kraustuo
se prigulincziuoee Chinams gy
ventojų yra: Mandiurijoj 8500 
000, Mongolijoj 2590000, Tibete 
6430000. Ch mszkame Turkesta
ne 1200000, tikruose Chinuoee gi 
407 milijonai.

| Częstochuve, Lenkijoj, kur 
ne perseniai arikszczionys mtszė 
žydus, valdžios suaresstavo 600 
žmonių o tame skailliuje 20 ku- 
njgų ir pasodino juos į kalėji
mu.

H Danijoj lankosi pas tėvą mo
tina maskoliazko caro. Policija 
gavo ž n>ą, kad į Daniją iszkelia 
vo keli italiszki anarchistai, 
rintt už mierį užmuszti caro 
tiną.

tu-
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periu.

|| Pietinėj Amerikoj, republi- 
koi Peru, nuo 50 metų yra sočia 
listiszka koli<>nij« Buenos Ami- 
gos, kuru j gyvena peruvijonai, a- 
merikonai, angį i jonai ir vokie
cziai. Apsigyveno kolonijoj isz- 
syk 60 koliomstų, sziądien gi yra 
jau 1000 gyventojų. Dirba jie 
po 5 dienas per s invaitę, po 
vai. ant dienos. Kolicnija
stov> sziądien tvirtai ekouomisz- 
kai, žydi ežia kuo geriausia tvarka 
ir sutikimas.

| Moteris praneuzi-zko raszti- 
ninko Žoles likosi iszgelbėta nuo 
pavojaus. Laidotuvės jos vyro 
at-ibuvo tautos kasztais, jose daly
vavo ir tūli Prancūzijos ministe- 
riai.
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| Grekijos landas atsiszaukė 
į Turkijos randą su pasiskundimu, 
kad Monastero ir Soloniki apskri- 
cziuose per paskutinius du mė
nesiu bulgarai užmuszė 150 gre- 
konių. Maskoliszkas konsulius 
Uskube, kaip paduoda L ndono 
laikrasztis “Daily Express”,likosi 
albanieczių užmusztas.

Vakarinėj Vokietijoj, visame 
apskrityj Harzo kalnų, siautė 2d. 
spalinio sniego dargana ir vėtros. 
Sziluma nupuolė iki 103 
Fahrenheito termometrą, 
teipo-gi pietinėj Italijoj, o 
cijoj kalnai sniego užkloti,
pats yra Szvedijoj,Danijoj ir Nor
vegijoj.

pagal
Snigo
Gali

Tas

i Pietinėj Maskolijoj, Odesoj, 
apsirei-zkė terp žmonių aziatisz- 
kas maras. Pagal rando garsina
mas žinias, aps'rgimų iki sziol bu 
vo ežia 29, o isz to skaitliaus ap
sirgusių 10 pasimirė; isz tikro be 
abejonės ir apsirgimų ir mirezių 
buvo daugiau negu randas 
na.

garsi-

| Londono laikrasztis 
prese’’ pranesza, buk laike 
nės maskoliszko caro isz Kursko 
į Peterburgą,jo numylėti pavaldi
niai net dviejose vietose stengėsi 
iszmesti isz rėiių caro trūkį, kad 
suskubinti jam kelionę į geresnį

< svietą.

kelio

| Maskoliszkas randas panai
kino franciszkonų kliosztorių Ka 
lisze, Lenkijoj. Dar gyvus zo- 
koninkus savo kasztais randas per
gabeno į reformatų kliosztorių 
Vloclavke. Bažnyczios kliorzto- 
riaus vienog ne panaikino; atida
vė ją svietiszkiems kunįgams.

H Krikszczioniszki misijonie- 
riai Catarce ap-kriiyj, Meksike, 
pranenzė laikraszcziams, jog juos 
gazdina iszskerdimu, jeigu jie i-z 
ežia ne pasitrauks. Turbūt ir ežia 
jie ne moka elgtiesi taktiszkai, 
todėl užsitraukia gyventojų neuž
kastu.

D Angliszkose valdybose ant 
salos Naujo*Gvineos, cz'abuviai 
Tugeri užpuolė ant tautos Sana- 

J na kaimų irdaugžmonių iszsker
dė. Ant grįžtanezių namon už
puolikų užpuolė pulkas medėjų 
ir daug tugerių iszmuszė.

| Italijoj, aplinkinėse Terni bu
vo gana smarkus žemės drebėji
mai, kurie mieste Terni daug 
triobų pagadina Persigandę gy
ventojai iszbėgio]o isz namų, bet 
laike žemės drebėjimo sziuom 
kartu žmonių ne pražuvo.

| Isz Pietinės Afrikos iszkelia- 
vo į Ameriką būrų vadovai: Krui 
tzinger, Fouche ir Joubert. A- 
merikoj laikys jie praneszimus 
apie karę Pietinėj Afrikoj ir apie 
angį i jonų darbus.

[ Pietipėj Lenkijoj su visu isz- 
degė miestelis Wonchock. Isz 
129 namų, iszliko tik 9. Ugny
je pražuvo ir keli vaikai. Gaisrą 
pagimdė vaikai, matydami degan- 
czius briežiukus.

I Egipte cholera siaucz:a 
miestuose ir kaimuose; kas 
ną apserga vidutiniszkai 
žmonių. Per paskutinius du mė
nesiu apsirgo 36000ypatų,o sz jų 
90% pasimirė.

1200 
die- 

1500

| Netoli Varszavoe, Lenkijoj, 
uždegė bainytkiemis Czerniakovv. 
Sudegė i“Z viso apie 200 triobų. 
Kaip m* na, gaisras uigimė ežia 
nuo padegimo.

M Japonijoj, aplinkinėse Ashio, 
siautė smarkus sūkuriai, kurie 
labai daug triobų sugriovė. Prie 
to 300 žmonių likosi užmusz- 
tų.

|| Meksike, mieste Tapeshula 
siautė žemės drebėjimai, kurie 
iszgriovė visą miesto vidurį ir 
kaip mena, prie to pražuvo dik- 
tai žmonių.

19684 pasažierių.o ateivių 80988; 
nuo 1890 m. gi atkako 482064. 
Randas į kraszto vidurius iszsiun- 
tė 21912 ateivių. Ateivių na
muose rado prieglaudą 24827 a- 
teiviai, kuriame tai skaitliuje bu 
vo 952 maskoliszki pavaldiniai.
. Į Paraguajų 1895 m. atkako 

317 ateivių, terp jų 196 buvo a- 
matininkai. Terp tų ateivių 26 
buvo maskoliszki pavaldiniai

Į republiką Chili atkako 1402 
ateiviai, o isz jų 103 iszkeliavo ki 
tur.

Į republiką Peru per pirmą 
pusmetį 1896 m. atkako ateivių 
19223.

Į republiką Venesuelą 1895 m. 
atkako 140 ateivių. Nors tuose 
metuose emigrantams apsigyve
nimo sanlygos ne buvo biaurioe. 
dabar vienog nesiliaujanezios re
voliucijos visą krasztą nupuldė e- 
konomiszkai, vargą kenezia per 
tai ne tik ateiviai bet ir kraszto 
ukėsai.

Tas pats yra ir kaimyniszkoj 
republikoj Columbijoj, kur pran
cūziška kompanija, kasanti Pana
mos kanalą,buvo sutraukusi daug 
visokių tautysezių darbininkų. 
Dabar, dėl ilgai besitraukianczi< s 
revoliucijos ateiviai į Columbiją 
ne keliauja.

Į republikas Boliviją ir. Ecųa- 
dor ateivių atkanka mažai, ežia 
keliauja vien geri amatininkai ;isz 
Europos žemdarbiai ne keliauja, 
kadangi orasEuropos,ypacz Sziau- 
rimų jos krasz'ų gyventojams,yra 
ežia per karszias.

Draugyscziu Reikalai
Pajleukau Antano Venckevlcziaus, 

Suvalkų gub., kurs uymet rugsėjo me
nesyje drauge su manim isz Lietuvos 
atvažiavo į Nsw York*. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti iine ant adreso:

M re PalioneStankevicziene, 
175 Ten Eyck 8t., Brooklyn, N. Y.
Asz su savo dukters Veronika paj išsa

kome 4 broliu: Petro, Vinco, Antano ir 
Tadeuszo Zubavicziu, Kauno gub. 
pati* ar ku kitu teiksis duoti iine 
adreso:

F. Zubavicsia, 
1002 S. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tanias.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

ant

ant

Reikalauja geru operatorių prie 
andaroku darbo. Augszcziausia molcee- 
ti* ir darbas ant ilgo laiko.

Dernburg M fg. Co.
(10—10) 220 Adam* St. Chioago
Reikalauja dvieju knauesiu: vieno 

prie kelnių ir kamisoliu darbo, kito 
Coatmakerio. Gera mokesti* ir darbe* 
ant ilgo laiko.

Joaeph Kemeia,
154 Columbia avė., Vandergrift, Pa.

Pajiesskau darbo prie Grooernea, jau 
keli metai kaip ta darbe dirbu. Reika
laujanti adresuokite:

Ad. Norkus,
52 W. 14-th Place., Chioago, III.

(17—10)

Pajiesskau tarnysto* prie sztoro ar ša
itano. Moku kalbas: lietuvisska. len- 
kisaka ir anglisskal galiu susikalbėti. 
Raasta ir rokundas gerai moku. Reika
laujanti tokio tarno teiksis adresuoti:

Juozapas Vaivada,
(3—10) Roxbury Sta., Conn.

Dar žemiau negu lenkai,iš pavergtų sla
viškų tautų stovi slovakai, slovėnai, serbai- 
lužičai. Daug slaviškų tautų, spėjo jau su 
visu išnaikinti vokiecziai. Seniau slavai ap
gyveno visą rytinę Vokietiją, bet dabar 
jau išnyko.

Gyvena Europoj ir čigonai. Matyt, kad 
Jie yra ariškos kilmės, bet kada atkako į 
Europą, nežinia. Gyvena jie daugiausiai 
Vengrijoj ir pietinėj Maskolijoj, valkiojasi 
ir Lietuvoj be jokios tvirtesnės organizaci
jos, susirišę į ryšius iš kelių šeimynų.

Vietines Žinios.
Nanji iszradimai

Mediszkoj akademijoj Bu- 
ffalo pakeltas buvo klausymas be- 
siplatinimo ligos vėžio terp viso
kių tautų.Ibz surinktų akademijos 
statistiszkų žinių persitikrino, 
kad:nu< szimtis vėžiu serganczių 
dabar didesnis, negu buvo porą 
deszimtmeczių atgal: 1880 m. 
ant 100000 gyventojų buvo Ame
rikoj 22 vėžiu sergan'i, o 1899 m. 
jau 53. Terp vokieczių ir lenkų 
yra 42% visų vėžiu sergauezių. 
nors lenkai ir vokiecziai tveria 
t<k penktą dalį Amerikos gyven
tojų; terp amerikonų vėžiu aer 
ganezių yra 29%, o amerikonų y 
ra 65% visų gyventojų. Pilvo 
vėžis teipoegi labiausiai iszaipla 
tinęs terp lenkų ir vokieczių. Ko
kios priežastys tą apeireiszkimą 
gimdo, nežinia, gal būt, kad tas 
paeina nuo valgio arba nuo alaus.

*c* Angliszkas inžinierius isz 
Lancaster, Harey, iszrado būdą 
kėravinimo nuo kranto torpedų 
ir torpedinių laivų ant jūrių van
dens ir tai nejungiant laivų su 
krantu vielomis. Atliktos banda- 
vonės buvo su visu pasekmingoe: 
paleido porte laivą be žmon-ų ir 
juom esantis ant kranto Harey 
kėravijo, kaip jam patiko; laivas 
tas sukinėjosi porte terp kitų lai
vų ir nė vieno neužgavo. Iszradi- 
mas tas labai svarbus karės laike, 
kadangi dinamito prikrautus lai
vus galima bus nuo krauto nuves 
ti prie prieszų laivų, su kuriai- 
Busimuszęs dinamitinis laivas ex 
piioduotų ir visą prieozų laivyną 
galėtų isznaikinti, o turintis toaį 
dinamitinį laivą »avo žmonių ne
reikalautų žudyti..

Prancūzijoj mieste Lyoner 
atsibuvo terptautiazkas kongre 
sas apsaugojimo laukų nuo ledų. 
Isz atgabentų atkakusių ant kon
greso delegatų žinių,szaudymas i« 
kanuolių į ledinius debesie pri
pažintas už pasekmingą: jei
gu ir ne visada, tai visgi kartais 
tuom būda pasiseka iszsklaidyti 
ledinius debesis; ant szaudotnos 
vietos vėjas ir perkūnijos pasiliau
ja, nors aplinkui vėjas ir audra 
smarkiai riauezia.

— Chicagos policija, ant 
szymo tėvo, D ro Mc Allister isz 
Genoa, III., nuo piutės mėnesio 
jieszkojo be pasekmės minėto 
daktaro dukters Agnieszkos, 16 
metų merginos. Pereitos pėtny- 
ezies dieną ant kertės Michigan 'r 
35 ui. policistns sulaikė uužvelg 
t ną laikra*zczių pardavinėtoją 
Pasirodė, kad tas vaikinas yra tai 
persiiėdžiusi užvyrą Mc.Alisterio 
seniai jieszkdma duktė.

— Gyvenuiti pn. 34 W. Harri- 
son st. moteriszkė Ferraro b indė 
užtroszkioti su gazu savą ir savo 
dvejetą vaikuczių. Po vakarienei 
paguldė ji vaikus į lovą ir atsu 
kusi gazą, atsigulė su vaikais į lo 
vą. Tuom tarpu parėjo namon 
vyras ir suprato,ką pati norėjo pa 
daryti; jis užsukę gazą, pa-zaukė 
policiją, kuri Ferraiienę nugabeno 
ant policijos stacijos

— Pereitos pė nyežios dieną, 
kada darbininkai iszklojo Halsted 
ui. aplink tiltą, užsimanė iszban- 
dyti pasikėlimą Vito. Tiltas rod> 
iszkilo.bet per 2 dieni nieks jonu 
eisti neįstengė; žmonės per 
kanalą turėjo valtimis persikelti į 
kitą jo pu-ę ir žinoma, už perkė 
limą tuiėjo užmokėti.

— Gyvenanti pn. 260 N. Ash
land avė. 19 metų Ona Foes nusi 
nuodmo su karb-4 ne rugazczia. 
Priežastis nusinuodmimo yra ta. 
kad ją apleido jos jauniki*. Beve
žant į ligonbutį, minėta patžudė 
pasimirė.

— Ateinanczią nedėlios dieną, 
aptiekoj D ro Graiczuno, 7 vai. 
vakare, ats bus susirjnkimas 
,,Auszroe Dr-tės”,*ant kurio už- 
praszomi visi norinti prisirsszyti.

— Pereitos sanVaitės pėtny- 
ežioj, vakare, siautė didelis gaiš 
ras pn. 19-21 Rmdoli-h st., kuris 
pridirbo blėdies ant 150U00 dol.

— Isz ežero, prieszais Indiana 
avė., isztraukė kūną nepažįstamo 
vyruzkio, turmczio apie 60 metų. 
Kas yra prigėrė lis, nežinia.

pra-

Philadelphia, Pa. Guodotini sanariai 
8.L. A. kuopos teiksi* pribūti ant susi
rinkimo *ubatoj, 11 Spaliu, 7:30 vai va
kare in N.L. Kliubosale, ant South 2-ros 
ui. Czia gausite susivienyjimo atokai
ta, kon»tituci|a Ir pakvilavone* kny
gele*. Teipgi kviecziame ir visu* kitu* 
lietuviu* ir lietuvaite* ateiti Ir prisira- 
zzyti prie susivienyjimo, kuri* *ziadi*n 
yra liuesą* nuo visokiu despotu.

J. Butkus, sekr.
PHIItADELPHlA, PA. Sekcija Lielu- 
viszkos Sociai-Darbtninku Kuopos laike 
susirinkime 28 Rugsėjo, po nr.1237 S.tnd 
Street, ant kurio terp kitu dalyku tapo 
nutarta paraginti abu vieliniu kimbu ant 
ateinaocziu rinkimu balsuotu už socia- 
listiszku* kandidatu*. Sekanti susirin
kimą nutarta laikyti 12 Spaliu, 3 vai. po 
pietų pas S. Andžulaitl, 1237 8.2-nd St.

St. Zambrzyckas, sekr.

Chioago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu
re* savo pusmetini susirinkimą nedelioj, 
12 Spaliu, 1 vai. dieno*, K. Liaudanskio 
saleje, 3301 S. Morgan St. ant kurio 
visi sanariai privalo būti. Už nepribu- 
vi m* bausme pagal Dr-tesin*iatus. Nau
jiems sąnariams inslojimas tik 91.00

J. K. Chmieliauskas, 880 33-rd St.
Chicaoo. Nedelioj, 12 Spalio 1-m* 

vai. po piet bu* laikyta* susirinkimas 
Susivienyjimo Liet. Amerikoj, kuopos 
No. 36.p. Szliakio saleje, 3321 Auburn 
avė. Visi sanariai teiksi* pribūti ir už
simokėti bertaioine mokesti ir ošia gaus 
naujai atspausta konstitucija. Teipgi 
norineziu* prisiraszyti prie Susiv. szir- 
dingai užkvieczia.

Kuopos Komitetas.

Chicaoo. Dr-to Sim. Daukanto,
laikyto 5 d. Spaliu prieszmetinio susirin
kimo iszrinko ant kito meto administra
cija isz rekaneziu ypatų:

Prezidentas — Alek. Bijanskas, 3327 
Auburn avė; Vice-prezidenta* — Ant 
Gabria, 616 W. 90-th St" Protokulu sek
retorių*— M. J. Damijonaitis, 924 33-rd 
St.: Finansų Sekretorius —Ben. Szur- 
na*. 3233 S. Halsted St.; Kaslerlus — 
Kas. Liaudanskis, 3301 8. Morgan St.; 
Ka*o* globėjai*: Ad. Jankant**, Mik. 
Rulevicziua ir Vinc. Bajortaa*.

Sanariai Dr-te* Sim. Daukanto su vi
sata reikalais kreipkite* pa* Protokulu 
Sekretorių:

J. M Damijonaiti*, 934 33-rd St.

$6.00 DYKMsi^|x,,L“p? 
■(linksminimo Kliubo baliau*, parengto 
nedelioj. 19 d Spaliu, Freiheit Turner 
saleje, 3417-21 So. Halsted Su, prie** 34 
ui. Prasidės 4 vai. po pietų. Grajy* 
puikiausi* muzika po direkcija pagar
sėjusio prof. Fr. Kiefer. Inteng* 25c. 
y patai. Kiekvienas ineinantis ant mu
su baliaus gaus dykai likietaant loszimo 
5 auksiniu dol. ir galės juos laimetie. 
Viskas bus pirmos kliasos. gerianoia 
tvarka, patarnavimu greitas. Kožuas 
busszirdingai priimtas ir užtikrinam 
linksma laika. Bus tai vienas isz dai
liausiu lietuviszku balių Chioagoje. Su
sirinks viso* dailiausios lietuviukas mer- 
gino*,deltogi vaikiusi turės proga su jom 
susipažlntie ir isssirinktie sau numi 
lėtini*.Nežiūrėk. Ils ar *nlga.ui.*arazata, 
ateik antuio baliaus, neštai bus vienas 
tos li»**miau*iu vakaru- KOMITETAS

'Chicago. Dr-te Motiejaus Valančiaus
ko, Žemaczi u Vyskupo turessavo prieu 
metini susirinkimą nedelioj. 12 Spaliu, 
Sz. Jurgio parap.. saleje, 33-czia ui. ir 
Auburn avė. Prasidės tuojau* po 1 vai. 
po pietų. Visi sanariai ant szio susi
rinkimo privalo pribūti nes yra svarbus 
reikalai.

Minėt* Dr-to gana žymiai auga, szian- 
dien jau skaito 18O sąnariu. Instojima* 
tik 91.00, bet nuo metinio susirinkimo 
bus pakeltas pagal konstitucija. Todėl 
norinti prisirusyti pasiskubinkite pakol 
instojima* pigus. Dr-te graži, tiki, są
nariai jauni, tvarka kuogražiausia, mi
tingai yra laikomi antra nedeli* kiekvie
no menesio.

Adomu J aukso tas, prez.
3001 Š. Morgan St-

8. Szlepaviczia, sekr.
866 33-rd St.

Pittsburg, Pa. Dr-teKareiviuVitau- 
to ture* uvo bailu vtornlnke, 14 Spaliu, 
Ariou ulele, aukChartiers St.. Allaghe- 
ny. Pa. Prasidės 7 vai. vakare. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie- 
czia atsilankyti ir drauge su mumis pa
silinksminti. KOMITETAS.

Didelis Mkm Mitingas.
Chicsgo. Subatoj, 11 Spaliu, 7 vai. 

vakare bus didelis man mitingas lietuv. 
Demokratu, uleje Kabelio ir Hiežio.1193 
S. Oakley avė., ant kurio visus aplink

tl, nes rinkimai artinasi. Komitetas.
Lietuviams Liuteronams.

Kurie nori kad jiems lietuvisskoj kal
boj apie didžius Dievo darbus terp pago- 
■u praneszczlau te kreipiasi ant žemiau 
padėto adreso. Ass ir visokiu lietuvissku 
pasiuntinystes knygeliu drauge turiu.

Re v. B. Laužėm is,
Cfo. Re v. H. L. Gerndt,

1014 A.Putnam Avė., Brooklyn, N. Y.

Aukos.
A. Kaunas, SoBrever. Me. paaukavo 

kankinUniims ...................................50c
Viszlaliui.................................. 50c

Grand Opentng.
Atidarė* nauja saliuna darau inkurtu- 

via balių subatoj ir nedelioj, 11 ir 12 
Spaliu, ant kurio grajy* gera muzika ir 
•veesiai susirinkę in didele sale 
gerai pasiszokti ir pasilinksminti.
kvieesiu viso* atsilankyti:

Adoma* Kunca, 
728 S. CenalSt., Chioago.

Atidariau nauja saliuna pn. 70 W. 25- 
thSL. kerte Hoyne *ve., kur užlaikau 
geriausiu* gėry m na. kvepenezius ciga
ru*, gera Lunch ir viską kuogeriausiai. 
Taigi kvieesiu visu* pažystamu* ir ap
linkiniu* atsilankyti o bosite kuogra- 
tiausiai priimti.

Juozape* Žilis,
70 W. 25-th St., kerte Hoyne avė.,

Chioago, III

galės
Ui-

Ant pardavimo gert Bucurne, vieto
je lietuviu apgyventoje, arti lietuvisskoe 
batnycaioa, bizni* i'au nuo daug metu 
gerai indirbta*.

Jurgi* Arcitzauskaa, 
3301 8. Morgan 8t., Chicagu, III.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA.

8. Dominsiu*. 1430'Adam* St.
So. BOSTON. M ASS.

Nlkod. Gsndroli*. 157 4-1h Su
NEW YORK. N. Y.

. Joną* Nujok**, 334 E. 55-th *t.
NEWARK, N. J.

V. Ambr»xevio«i*, 180 Ferry »t,
BROOKLYN. N. Y.

8teni*low*a Rinkewlc*iu*. 73 Grand *t.
K. Balcsiuna*. 84 8-th *t.

ELIZABETH, N. J.
Jarai* Orini kaiti*. 75 Wall >t.

SHENANDOAH. PA. 
Andriu* Maczis, 133 8. Main *t.

WATERBURY, OONN. 
Joną* Tarsila, 677 Rivenide *t.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėną*.

NEW BRITAIN, OONN. 
Motiejų* Motei ka, 398 EI m *t.

BALTIMORE. M D.
L. Gairli*, 9018 N. Waahington *t

PHI LA DELPHI A, PA.
J. Barone*. 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignote*. 1124 8. Front 8t.
‘Lietuvos” Keliautai!ti agentai. 
Jurgi* Kazakeirictla,
Juose* Petriku,
Juozapa* Matuti*,
K. Labanauske*,
V. J. U*hkurU,
Frank EUmont.

Kur nie vyrai atailenkys, lietuviai 
rtli pa* juo* uislraasyti “Lietuvę” 
ir prenumeraty jiem* uiaimoktti; pi
nigai bu* teisingai mum* priduoti. Pa* 
|uo* teipgi galima gauti viaoke* knįga* 
ui tę paesię prekę kaip ir redakcijose.

11 III turinti SS* pMl. (U STB a-
1 H I 1 1 n yra tai vienatis*DiDnia™^s~

■ nil araoterel; ii knyga bo*

Čigont.

Atisvyste į Pietinę Ameri- 
k*.

Daugiausiai ateivių keliauja 
sziuom kartų į Sziaurinę Ameriką, 
taigi į Suvienytas Valstijas Szitu 
rinės Amerikos ir į Kanadą; į 
Meksiką jau mažiau. Nuo seniai 
▼ienog keliauja ateiviai į Pietinę 
Ameriką, tik apie jų skaitlių re
tai yra garsinamos tinioe. 1897 
m. mieste Montevideo likosi isz- 
leista knjga su statūtiszkoms ii 
nioms, kurioje yra ir skaitlinės a- 
pie atkakusius 1895 m. ateivius į 
visokias republikas pietinės Ame
rikos.

Į republiką Uruguay atkako

NAUJAS I8ZRADIMAS.
(Kaip prliiutta per Žemaiti. teip ir atapaudlata)

Turintis savo namus, gal dabar turėti 
ant koino reikalo klausantį darbininkę 
vSJę, o turintis nors mažą upelį, arba 
krantu marių, gal turtti darbininkę van
denį. kurie palengvįs žmogaus gyvenimu.

Pabudavojimas saitų motorų yra leng
vas Ir pigus, o kas nori žinoti, kaip ir 
kokį jie atlieka darbų, tų gali pats maty
ti iss prabos mažo motoro, atvežto į Chi- 
cagą. Pastatęs tų motorų aut tekancaio 
vandens, pats pamatys teisingumų ir 
didumų jo darbo, o tada drąsiai būdavot 
ant savo fermos.

Kas pažiūri ant mažo mano motoro, 
visiems anas patinka, tiktai netinka ne
kurtoms specialistams, jog sodžių meis
teriai be jų pagelbos gali pabudavoti ir 
dirbti.

Tie motorai tinka kaip prie didelių, 
teip ir prie mažiausių darbų, nes gali 
būti pabudavotals pagal žmogaus turtų: 
kokio nors fabriko, arba tiktai gaspa- 
doriaus (fermų) reikalui, o anie atneša 
budavojanczlam didelį užpelną; dirbant, 
sieko nekasztuoja pajlega ir per tai už- 
czMys nuo sudeginimo po garu katilų 
daugybę ugnies meterllolo, kurie pasi-tuose metuose: 8806 vyriškiai, u1723ie>ioma p*^enljom. kaipo

884 moterys ir 408 vaikai abiejų 
lyczių. Kokių tautysezių buvo 
tie ateiviai, nežinia.

Į Argentiną 1895 m.

locnastl* ne musų vienų, bet ateinanesių 
gentkarezių. .

Martin Puukar.
Atofszaukklt Į „Lietuvos” redakciją.

atkako 924, -33-d H., Chtcago, III.

PajieRzkojimai.
Pajieazkau savo dedm, Nikodemo Ru- 

dtio, Kaunoffub, Ručiniu p*y„ Žygai- 
ciiu para p., kaimo Ražiizke*. JI* pat* 
ar ka* kita* teiksi* duoti iineant adreso:

Antanu Rudis,
4459 llonore 8t., Chioago, III.

Pajiecckau Juozapo Levicko, In Stul
giu parap., turiu svarbu reikale.

F. Mikolainl*. Thorp, Wis.
PaJIeaikau savo nvogerio, Felizo Vai

cekausko. Ji* pat* ar kas kita* teiksi* 
duoti fine ant adreso:

Jonas Ssneideria,
Box 52, Thorp Wts.

Psjieszkau Juotspo Masiliūno, raup
lėto veido, angHszkai ssneketi ne moka. 
Jis msne apvogė. Jei kas ji užtėmy tu 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Frank Belesinąs,
70 W. 25-th St., Chiesgo, III.

(17-10)
Pajieszkau Stanislovo Armalio, Kauno 

gub., Telssiu pav., is* miestelio Viszve- 
nu. gyveno Boston,Mas*. Ji* pat* ar 
ka* kita* teiksi* duoti tinę ant adreeo:

K. Orlow*ki,
90 E. 21 St., Rayonne, N. J.

Pajiesakau Jurgio Valullo, Kauno 
gub., Ssiauliu pav., Ligumoe vol., kai
mo Minelinglu. Ji* pato ar kas 
teiksi* daotl tinę ant adreso:

Mike Wlas,
1108 E. 1-stSL, Dayton, Ohio.
Pajleukau Mikolo Bendikio, Jcur* 

pernai rudeni issvatiavo In Wa*hington. 
Ter. ir Teofiliau* Juknevicsiau* gyve
nusio ffeet Pullman, Iii. Jie patys ar 
ka* kita* teiksi* duoti tinę ant adreeo:

F. M. Rungia,
Box 185, Cambria, Wyo.

Tamsybe.
Sziadien būti nemokintu ir nie

ko nežinoti t<i yra griokas, nes 
mokalaines yra kiekvienam 'pri
einamos, o l> ikrsMti užlsikyti ga
ga'i i stengt ir biedniaus’M. Kiek
vienas privalo tiek darižinoti,kaip 
pagerinti savo būvi ir apsaugoti 
save ir »avn azeimvna nuo nužu
dymo sveikatos. Tr nerio Ameri- 
koniszkaa EIixiras Kartojo Vyno 
yra ant to geriausiu vaistu ir pi
giausiai prieinamas. Jo veikme 
pilve yra stebuklinga. Neliuosina 
per mier viduriu, neerzina žarnų, 
tik veikia isz lengvo, sudrutinda- 
m»8 ir reguliuodamas žlebozioji 
mo organus, apvalydamas krauja 
ir suteikdamas jam gyvybes 
gr delius. Nėra geresnio vaisto 
ant nežlehcziojimo, nervisakumo 
ir nemigos. Yra geras panoms ir 
moterims noriacaioms turėti gra
žia cera. Ant pardavimo visose ap
tiek ose kaip ir pas pati fahri- 
kanta, Juozapa Trinari, 799 S. 
Ashland avė., Ch'cago, III.

kitu PLUNKSNOS!!
luodrla; •jrki pripilu paraityti keliolika
IStesk*. Atdirbta 14 k. aakao. FocirTant Pat

Talpai tarime

The PAGODA, , 
SIU So. Hahted Si. CHIOAGO. ILL.

Seniau negu į Europą, dar prieš pasida
linimą indo-europėnų į atskiras atžalas, į In- 
dijas atkako iš savo pirmutinės tėviškės indo- 
europeiškos arba ariškos tautos; teipoegi ir į 
vakarinę Aziją; bet iš kur atkako, kur yra 
ta pirmutinė tėviškė ariškų tautų, nežinia. 
Kad dabartiniai indiečiai yra atėjūnais, ma
tyt iš jų šventų raštų — Vedos, kur yra ap
rašytas gyvenimas persikėlusių į svetimą 
kraštą dabartinių indiečių, aprašytos kovos 
su tamsaveidžiais, pirma Indijose gyvenusiais 
žmonėms.

Indiečiai yra tos pačios kilmės ką ir eu- 
ropėnai. Nors indiečiai ankščiau už euro- 
pėnus spėjo susipažinti su tūlais mokslais, 
bet paskui europėnai juos toli užpakalyj pa
liko. Peržiūrint protišką išsilavinimą tautų, 
matome, kad tas visur žengia tais pačiais ke
liais; išėmimų Čia nėra: kiekviena tauta tu
rėjo pereiti tuos pačius išsilavinimo laips
nius. Pas nuožmias tautas lavinimu vai
kų užsiima pats^tėvai, nėra ten speciališkų 
mokintojų, vakai išmoksta vien to, ką mo
ka jų tėvai ir suprantama, kad prie tokio 
lavinimo budo ne galima toli nužengti, ka
dangi ir vaikų tėvai moka vien tą, ką juos jų 
tėvai išmokino^įipie lavinimą proto, apie su
pažindinimą su kokiais nors mokslais ne gal 
būt nė kalbos, kadangi tokių ne pažįsta nė 
mokinamų vaikų tėvai; daugiausiai, jeigu jie 
perduoda vaikams pasakas, legendas ir pa
davimus. Pas nuožmias tautas nė darbas 
dar ne padalintas, nėra ne speciališkų ama
tininkų, nė pramonininkų, kiekvienas pats 
dirba tokius daigtus, kokių reikalauja, o 
parduoda tokius, kokių padirba daugiau, ne
gu pats reikalauja.

Pasikėlus ant augštesnio laipsnio tautai, 
afeiranda jau ir mokintojai, jais yra kunį- 
gai ir mokinimas ir pats mokslai apvilkti ti
kėjimo rūbais. Teip buvo senovės Egipte, 
net vidurinėj Amerikoj. Taigi pradinėse 
organizacijose visur protiškas lavinimas vai
kų ir mokslai yra kunįgijos rankose. Vien 
Chinuose, kaip siekia jų istorija, protiškas 
lavinimas buvo rankose svietiškų žmonių, bet 
ir čia, be abejonės pirma jis buvo kunįgijos 
sumonopolizuotas, tik vėliau svietiškiejie pa
veržė nuo ktmįgijos monopolių lavinimo vai
kų. Kunįgijos rankose yra dar protiškas 
lavinimas vaikų pas kitas, stovinčias ant že
mesnio kultūriško laipsnio mongoliškas Azi
jos tautas, tai tas rodo, kad seniau ir Chi- 
nuoee turėjo būt tas pats,kadangi visos mon
goliškos tautos civilizaciją, įnagius jos pakė
limo ir platinimo perėmė nuo cbiniečių.

Taigi visos tautos, teip stovinčios . ant 
augšeiausio, kaip ir žemiausio laipsnio, turi 
pereiti tuos pačius laipsnius. Pirmiausiai 
vaikų lavinimas ne priverstinas, atsibūva 
pačiose šeimynose, tėvai mokina vaikus vien 
praktiškų žinių gyvenime reikalingų. Spe
ciališkų amatų pradeda mokinti vien tąsyk, 
kada išsidirba speciališki amatai, kada atsi
randa speciališki amatininkai, ko pas nuož
mias tautas dar nėra, pas tokias tautas kiek
vienas pats dirba visokius padarus, 
reikalauja.

Priverstinas mokinimas vaikų ir 
klos jų lavinimui išsidirba vien tąsyk, 
įgauna didesnę įtekmę, atsiskyrusi nuo kitų 
luomų kunįgija, kada kunįgai apsišankia 
tarpininkais terp žmonių ir dievų, paima už 
savo pareigą išprašyti žmonėms dievų malo
nę, nukreipti jų rūstybę. Tie,įgavę didesnę 
galybę kunįgai, kurie yra vien palaikėjais 
burtininkų, esančių terp mažiau civilizuotų 
tautų, yra platintojais ir palaikytojais moks
lų, padavimų, tikėjimo ir lavintojais vaikų. 
Kunįgija vienog lavina vaikas tik augštesnių 
luomų,o-daugel£mokslų laiko vien savo luomoj. 
Kunįgų mokyklos yra vienu iš'svarbiausių*įna* 
gių palaikymui jų įtekmės ant žmonių; to
dėl jie teip karštai ir gina tokias įtaisas ir, 
laikui bėgant, teip perkeičia, kad tokios dva
siškos mokyklos nieko bendro su platinimu 
mokslo ne turi, pastoja vien kunįgų įnagiu, 
paskirtu ant palaikymo jų įtekmės ant kitų 
luomų. Visur, kur mokyklos yra kunįgijos 
rankose, ir tai ne tik terp krikščioniškų 
tautų, bet ir terp stabmeldiškų, mokslai ne 
stovi augštai, jie ne peržengia atsakančio 
rubežiaus, stovi žemiau negu ten, kur svie- 
tiškiejie spėjo paveržti ir tokiu budu išnai
kinti kunįgijos monopolių. Tą geriausiai- 
matome ant Japonijos, kuri tik atėmus mo
kyklas nuo kunįgijos ir atidavus jas svie
tiškiems, pradėjo kilti greitai augštyn ir šią
dien jau, galima sakyti, susilygino su ap- 
šviesčiausioms Europos tautoms. Ir pačioj

kokių

moky-
kada

.______

Europoj, išėmus Prancūzijos, kur didėji re
voliucija sulaužė kunįgijos galybę, žmonių . 
apšvietimas ir apskritai mokslai stovi augin
čiau protestoniškuose kraštuose, kur žmonės 
pats pasiliuosavo nuo per daug didelės ku
nigijos įtekmės, negu katališkuose, kur mo
kyklos arba dar ir šiądien yra po globa ku
nįgijos, arba kur nuo jos pasiliuosavo nese
niai. Užtenka paminėti tamsybėse pasken
dusią Išpani ją, kur iki 1827 m., įkvėpimui 
paklusnumo kunįgams, užsilaikė sūdai šven
tos inkvizicijos. Tą patį matome išp.iniško* 
se republikose Amerikoj, net Italijoj ir Au
strijoj, kur visgi kunįgija turi didesnę įtek
mę ant žmonių ir mokyklų.

Apskritai, jeigu kokia tauta spėjo pasi
kelti ant augštesnio laipsnio, didžiausi tame 
nuopelnai yra mokyklų, kurios yra lavinto- 
joms proto žmonių, jų pareiga mokyti 
gero, įkvėpti meilę mokslo. Kokios moky
klos, toki ir žmonės jas baigę. Kokias mo- 
kyklas turi tauta, tokia ir tauta. Ideališ
kų mokyklų, nors Europos tautos pasikėlė 
ant augščiausio civilizacijos laipsnio, nėra 
nė Europoj. Nors daugume kraštų moky
klos išsiliuosavo iš po dvasiškijos globos, bet 
laikui bėgant, suteikė joms kitokią užduo
tą, nieko bendro neturinčią su pakėlimu 
mokslų ir apšvietimo. Seniau dvasiškija 
buvo pavertusi mokyklas į įnagį palaikymo 
savo įtekmės ant žmonių, šiądien randai, su 
mokyklų pagalba stengiasi iš žmonių pada
ryti spaugus įnagius ir padėtojus prie išpil
dymo valdžių mierių. Antai Maskolijos mo
kyklos yra tik įnagiais rando, jos isz žmonių 
stengiasi iszdirbti spaugus pildytojus rando , 
prisakymų. Kadangi kiekvieną Striūną ne 
galima tempti be mieros, tai ir Maskolijoj, 
jeigu randąs savo reformavime mokyklų per
žengia galimus rubežius, o tas atsitinka gana 
tankiai, patinka pasipriešinimą pačių mo
kintinių, kadangi mat randas ir jam parie
danti dvasiškija, iš mistijančių žmonių, per 
mokyklas stengiasi padaryti spaugus garbin
tojus ir pildytojus rando padavadyjimų. 
Neišmintingi pasikėsinimai valdžių Ir 
yra tikra priežastis teip tankiai atsitinkan
čių dabar Maskolijoj besimokinančių maiš
tų.

XIV. Lavinimas vaikų.
- Lavinimas vaikų Grekijoj.

Europoj mokyklos lavinimui vaikų atsi
rado pirmiausiai Grekijoj. Kada čia atsi
rado mokyklos, nežinia. Laike Homero 
Grekijoj buvo jau daktarai, kurie mokėjo 
iš žaizdų išimti vilyčių ašmenis ir visokioms 
žolėms gydė žaizdas, bet tie daktarai ne tvėrė 
atskiros profesijos, jie buvo tokiais jau karei
viais kaip ir kiti, kariavo eilėse kareivių,kaip 
ir kiti. Pažintį svieto surėdymo Homero lai
kų grekonys perėmė nuo chaldėjų:pagal jų su
pratimą, musų žemė tvėrė lygumą apvalaus 
pavidalo, apsiaustą iš visų pusių vandeniu, 
uždengtą kietu dangčiu,rymančiu ant Atlaso * 
kalnų. Laike Homero grekonys skaitlines 
skaitė ne dešimtimis, bet penkimis, pagal 
skaitlių pirštų vienos rankos. Laiką skaitė 
mėnesiais, pagal mėnulio atmainas, mėnesiai 
padalinti buvo į dvi dali po 14 dienų; ean- 
vaičių jie ne pažinojo.

Iš grekiškų viešpatysčių svarbiausios 
buvo: Sparta ir Atėnai. Lavinimas vaikų 
vienoj ir kitoj buvo pastatytas ant visai ki
tokių pamatų. Spartoj tėvai ne turėjo nė 
jokios įtekmės ant lavinimo vaikų, tuom už
siėmė randas; Atėnuose tame buvo daug di
desnė laisvė ir todėl ežia literatūra ir mok
slai pasikėlė augščiau. Spartoj užgimęs vai
kas turėjo tiesą augti vien tąsyk, kada bu
vo tvirtas ir sveikas: pripažintus už silpnus 
tiesiog mesdavo į klampynę,arba ant suėdimo 
žvėrims, nė motinos negalėjo apginti nuo 
nužudymo savo vaiką, kadangi ir jos buvo 
pavestos rando malonei, kuris aprūpino vi
sus žmonių reikalus. Pasilikę gyvais 
gaudavo nuo rando gabalą žemės, bet tų ga
balų buvo ne daug—vos devyni tūkstančiai; 
matyt suredytojai,išduodami savo padavady, 
jimus, tikėjo, kad naikinant silpnus vaikus- 
skaitlius gyventojų nesidaugįs. Išpuolė vie
nog kitaip.

Ant Kretos, ant apstabdymo besidaugi- 
nimo žmonių skaitliaus, atskirdavo moteris 
nuo vyriškių, ir tlK kartais suleisdavo į kru- 
v,.

Spartoj, užgimęs vaikas, buvo po globa 
motinos tik iki 7 metų savo amžiaus; ant 
Kretos gi viešpatystė ant lavinimo, taigi ant 
padirbimo gerų ukėąų, ėmė vaikus nuo 1*7 
metų, bet ir pirma juos tėvai'atves
davo į viešas valginyčias, kur ir vaikams 
duodamos ^uvo valgio parcijos,

Protiškas lavinimas vaikų buvo aprube- 
žiuotas mokinimu muzikos, bet žinoma ne 
teip, kaip muziką šiądien supranta. Vaikus 
mokino, prie akompanijamento citros, giedo
ti hymnus ant dievų garbės.

Lygiai Spartoj, kaip ir ant salos Kre
tos vaikai buvo savasčia viešpatystės, kuri 
juos lavino teip, kad iš jų viešpatystė turė
tų naudą. Stengėsi užauginti tvirtus ir pa
kantrius vyrus. Svarbiausiu lavinimo "įna
giu buvo gimnastika ir atsakanti išokiai. 
Vyriškos lycies vaikai miegojo, neužsikloję, 
ant kietos lovos; valgio gaudavo kuo mažiau
siai, kad išdirbti pakantrumą. Amatai 
Spartoj buvo vergų rankose, liuosus mokino 
ne amatų arba kokių nors panašių užsiėmi
mų, bet labiausiai stengėsi iš jų išdirbti pa
kantrius ant šalčio, skaudėjimų ir bado. 
Plakdavo vaikus tankiai be priežasties, o už
drausta buvo verkti arba melsti susimylė li
mo. Vaikai rengdavo naktimis užpuoli
mus ant vergų belotų ir kaip sako, tokiu bu
du nuo mažens pratinosi prie mūšių, skerdi
mo priešų. Skaitymo rašto nieks Spartoj ir 
ant Kretos vaikų ne mokimo, Lavinimas bai
gėsi, kada vaikinas pabaigė 30 metų. Bu- 
laukęs to amžiaus, gaudavo nuo viešpatystės 
žemės gabalą ir turėjo apsivesti; žemę gauda
vo tik vyriausiasis brolis, jaunesniejie gyve
no prie vyresniojo, naudojosi ne tik iš žemės 
vaisių, bet ir iš vyresniojo brolio pačios. 
Bet ir apsivedę turėjo lankyti viešas valgi- 
nyčias ir miegojo viešose miegstubėse; pa
čią galėjo lankyti tik slapta. Nė Spartoj,nė 
Kretoj nesirupind" apie protišką išlavinimą

(Tolians bus.)



LIETUVA

DIDELIS
Iszpardaviinas

Vyru ir Vaiku Drabužiu, Moteriszku
Siutu, Cloaku ir Czeveryku.

tiniu materijų, lengvo vidutinio ir 
sunkaus storio, visu naujausiu rude
niniu parvu, naujo trumpo bosinio, 
vidutinio ilgio ar pilno automobilinio, 
daugelis szilkai* pamuszti, gerai pa- 
prekė$i5T$i6,dj|H n n 

szita subata.......W I VI V V

Moterisski vaistai, a u gsz t o laipsnio 
szilsine* taffelo*, pamussti perdem, 
padaryti su naujos mados kalnierium, 
rankovėm* ir prieszakiu, apaeziai 
grazninti szniureliu. visu nauju pur
vu, paprasta prese-Ra W
$5, musu preke per "J UM 
szita iszpardavima^^J a

Pasargos Skaitytojams.
1> Kada tik našai laiszką [ “Lietu 

*oe" redakciją, visada paraižyk ant 
lalszko savo varda ir adresą.

2) . Kad* reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adresa. 
Jeigu pats gerai rMzyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanosiam, 
parassyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi“, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, ne* be “Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažai* balta koreziukia, o 
didesnėj*, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį" siuskle prastoj* gremž
toje, registruoti Jo ne reikia.

4) . Bumu nesieklancziM vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet Jeigu suma sieki* viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money

I orderi". Siuncsiant markes, reiki* Jas 
įdeti'į laisska Huosm. sausa*, nesulipin- 
tas ir ne lipinti ant laiszku. Sulipintos 
ant laiazko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigu* nebus pri
imtos. >

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chicago* 
in Scranton, Pa. po or,

411‘Pen. ne., Scruton, Pl
Oydo visokias ligas b* skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už'tai lietuviai, kario 
tiktai reikalauto daktarl.žko. pagelbos. tegul

savo prigimtoje kalboje gali

Lietuviai, norintieji, (auti .pagelba per gru
mulas. iss kitu mleata. tegul pilnaiaprasso savo

A. Szilingis,
Lietuviszkas pardavėjas 

No. 14. malones jums 
patarnauti :

Vnikų elegsntiszki dres* siutai,nau
ji ir gražu* mariokiniai,ma*koliabliu- 
ziniai ir mariokakalnieriniai norfolk 
siutai, padaryti isz puikaus 16 unc. 
seržo, mėlyni, raudoni, szirkszneti, 
royaliszki ir žali, apszcziai graznuoti, 
teipgi gražus 3-piece. dvisegiai ir nor
folk siutai, puikiai teta JĮ 
padaryti ir flni- T J /į 
sziuoli, verti $5. po*^J

Motertaki dress skirtai, grynai vil
nonio broad eloth ir vonetian, naujos 
mados, sumetamo*, ar vipaline* ma
čo*, kiti yra gražiai grazninti satyno 
apvadais, visi nauju parvu irbruksz- 
niu, paprasta pre- 
ke po $8. per szita fe |]|1 
iszpardavima.........ųA g

Meldžiame raszeju temytl ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite issleistuvei d arba prie lataku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” taleistuve.

F.PBradchulis
Attonej and Coimselor it Lav.

Chunta of Commerce B1<U. Room 709.
8. E. Oorner LaSžlle A Wa*hiogton sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelto lietuvy* advokatas, baigę* 
moktlą jurisprudencijososion Amerikoj. 
Weda provM kaip civlltazka* teip ir 
kriminaliazkas visuose suduot*.
Ke*. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Cana) 484.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL.

CHICAGO, ILL.
i

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

§ Tinkantis Drabužis Vy- 
ranis ir Vaikams.

i
®* Vyru gražus rudeniniai iržieminiai 

siutai, padaryti isz melyuu seržu, clay 
ir raiby vrorsted, nobby maiszytu che
viotu ir kaszmiru, vėliausios rudeni
nes mados, padaryti su aszutinio au
deklo pryszakiais ir placziais karei- 

■“"$10.00

Vyriszki puikus 
• S? miniai siutai, pada

Vaiku rudeniniai siutai, paltai ir 
tolubeliai, 2000grynai vilnoniu dvise- 
giu norfolk, vestee ir mariokiniu siu
tu, teipgi gražiu tobuleliu ir virszu- 
tiniu coatu, rusvu ir oxfordiniu at- 
szviesiu, visu didu- oda 4 /X/V 
mulki 16 m., vertes U~ I Lfl M 
$3 ir $4, po...............|

Vaiku jacketai, gero* vilnone* gar
biniuoto* bouele ir chln chilla (tiktai 
raudoni), bu augsztu audriniu kalnie- 
rium, atliulėto* siūle*, atdaromi prie- 
■zakiai, kriauesinio darbo, dydžiais 
iki 14 melu, pa
prasta preke $3, mu
su preke tik............. $1.69

s rudeniniai ir žie- 
___________ padaryti isz parinkti- 
niausiu gelumbių, visu naujausiu 
brukszniu ir maiszmenu, su rankomis 
darytoms knypskylems, rangomis 
kimsztomis perpetėmis ir atlapais, in 
viena ar in abi szali* segami styliai, 
nėra geresni siutai mieste po $20.00 
už musu siūlo- 4 ■■ 
musjumsszia UT I *ta I 
subata po_____ A I Vi W

Vaiku puikiausi ilgi paltai nauju 
maskohszku norfolk ar automobili
niu madų, nobby raudonu, rusvu, 
szirksznetu ar oxfordiniu atszviesiu. 
gražiai padaryti ir grazninti,geru ker- 
sey ir vicunas, ver-ife /ta /ta 
tęs $6.00. ypatingaiJ JK 
szia subata po....... a

Madiniai Czeverykai dėl 
kožno.

Viena rietuve moteriszku geru vici 
kid szniuriniu czeveryku. apvaliais 
galais, dailaus audeklo virusai, oži- 
nes ar patentuotos sziksznos antga
liais, paprasta preke g m 
$3. ypatinga iszpar- W I fe I 1 
davimo preke...........g^R | ą

Vyra nobby virszutiniai koatai ir 
žieminiai paltai, virszutiniai koatai 
padaryti isz grynai vilnones covert 
gelumbe* ir vicunas, rusvo ir oksfor- 
dinio atszvisio, žieminiai paltai gry
nai vilnoniu juodu, mėlynu irszirksz- 
netu bebriniu iroksfordiniu cheviotu, 
sunkus, nauji rudeniniai styliai, coa- 
tai verti $8.00 ir m 
$9.00, ypatingai (T fe I 11 I 
szita su bala po...

Pūpsanti Rudeniniai 
Drabužiai dėl Mote

rų ir Vaiku.
Moteriszki jseketai, grynai vilno

nio kersey. pamuszti szilku ar satinu 
augsztu ar ooatiniu kainierium. maži 
antrankoviai ar dideles raakoves, pil
nas boxinis prieszakis, gražinti perli
niai* knypkiais, parvos juodos, mėly
nos, caster ir rau- /ta /ta
donos, paprasta U* / LA taJ 
preke $12, dabar.-.u) Į a

Vaikiszki dongola szniuriniai že
mom* kurkoms mokslainiszki czeve- 
rykai, apvaliai* galais, su antgaliais, 
czielos skuros padai, dy- /> 
džiai 8j iki 11, $1 gatun- M A 
kaa, iszpardavimo preke.. ■

Viena rietuve vyriszku satyniniu 
verszio skuros szniuriniu aršu gu
mai* czeveryku londoniniai ar ta
pusi! galai, tikrai tveikos aku ros, dy
džiai 6 iki 11, $1.50 g*-g|k 4 1 
tankas, iszpardavimo 
preke............................*Plal V

Vyriszki nobby rudeniniai ir žiemi
niai paltai, padaryti isz geriausiu pal-

Moteriszki keipai. augszto laipsnio 
szilkavilio pliuszo, gerai pamuszti, 
apvedžioti aplinkui geru kaileliu, 
plyni ir gfazninti szilkine pyne ar 
szniureliu, visokiu ilgiu, pilnM plotis 
paprasta preke $9, m a 
musu preke per U*fa J# 
szitatapardavima R

KLEIN BROS
! J95-805 S° Halstėū St_ ‘i

JC* Cor Canalport £ve. "S>’_

Birk G1 graži »uPam* kre*e ar dai
li y K d |lus kauras su pirkiniu dra- 

*bužiu apie $20 vertes.

Nereikalauji Dirkti už $20aykiu. už 
kožna doleri pra pirk ta drabužiu sky
riuje gauni kvitą ir kada ju surinksi 
iki $20,galėsi pMirinkti supama kė
dė ar kaura.

Didele rankine supama k rase, pada
ryta isz vieno aržuolo. sziksznine sė
dynė, augszta atlaaza, gražiai iszkar- 
buota, dideles, gana iszlenktos atra
mos, gražiai flnisziuota, vertes $3 00.

Seklytini* kauras, tikrai grynu vil
nų. 30 coliu pfoczio, 60 uoliu ilgio, su
verenia mas. grynai vilnoniai mazguo- 
ti karuliai, verte* $3.00.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrosu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vinesiavonem* gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Musinukių! Ta viską gali, 
gauti Lietuvos redakcijoj. Csia gali 
gauti visokiu lietuvissku ir lenkisskas 
knygų kokio* tik ant svieto yra. Ka
ssyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji ssifkortes? 1 Raižyk o 
gausi preke* ani visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju! 
Ruzyk, o gausi prekes. M__»

Pinigai puiusli per Lietuvos redakci
ja greiesiausiai suvaikszezioja, niekada 
ne žūsta, o preke* pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima tos- 
kolektsvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algų. Ta visk* atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji ruzyk inde- 
damų už 2c. marke ir gausi aisakyma.

Adresuok. •
A. OLSZEWSKI.

» »24 33-ni SL 1- Chicagov III." 
Sub Sta. 60.

□ VYRAI ARTINOTE? □
□ Kad Mzwatidartau nauja lietuvtozka
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randMi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiM ir skaniau
sio alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
(Šviesiausia ir didžiauaią>Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju. bailu ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę toz kitu 
miestu, gali po mane .gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone. ZjQ

Rylairia,
>urn Avė. CHICAUO.

Daugiai kaip 
ir 30 actas Isimcgintas!

Dr. RICHTERO
wissa $wl«tul žiMMMte *

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.
Rkumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos,
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rhtum^Usrkn 
skaudaj imu.

aa 85d. ir 50c. pas wisus 
aptiekorius arba pas

L F. M. Richter & Co., į
k 215 Pearl Street. A

New York.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kęgalima apgailestauti tai tą, 

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

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl ne šnekėti apie symptomas ir Jų 
priežastis. Jus Jau žinot. Mes esame 
Jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada daaieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančios 
vilties, nykstančios laimes, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus J ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saules šviesa vėl 
giedro! tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slegiamas.

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

Jei reikalauji pageltos, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir Jas gydyti. Mes 
norėtume su Tam istaMabišksi pasi
šnekėti, bet Jeigu negali ateiti, tai ra-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimes, apsakyk visą teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojau* iš mislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimasį 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais! Ar užgavo tavę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai! Ar Jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapetyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu! Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose! Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim! Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo! Ar esi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti! Jeigu 
ne, tai pasirodė vyk su mumis; mes 
esame speci jalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

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

Elektros diržas
vyriszko silpnumo, rvematirmo. skaadejlmo ssir 
d les sirenų galvot gėlimo ir tt Elektra silpai 
žu.o. j padaro tvirtu, drasum energieaka. Par
duodamas po SS.OO Pristask mums S adresus sa
vo draagu Ir *1 00, o mes prisiusime vlenaaa> 
is>bandymo. Nepraleisk ežiuos progos, nes ta o- 
farta tesis tik su lyg ISepalia. Musu ketai toga s 
visiems dykai. PEOPLE8 SUPPLY CO., I«t> 
Canalport Avė.. Chlcago, Iii.

nerviško, urinariško ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo! Ar kiekvienam 
atsitfkime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu! Ar gyvumo 
galybė ir veikme nupuolė žemiau laip
snio! A( erzinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia -nuo linksmumo ir galingu-, 
mo! Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę! Ar turi tankų norą 
šlapi n tiesi! Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu! Jeigu te i p, tai ateik peršne- 
ketie t j viskę arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą. <

Mes gydome visas specijališ* 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų ištyrė 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, sųistoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų, 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimul.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai. Apra- 
raaze A. J. Daubaras....... ........... 15c.

Atminimai už motinos duszia. Apsa
kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie

tuvoje Zekvijos atsibūva..............-5c.
Aukos Kare* Dievui. Parasze JonM Gra

žy*. Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka- 

• da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 

blogo atgabeno.............................10c.
Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie

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

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

Kur musu iszganymM? Knygele isto- 
riszkai-poliuszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir J u istorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kiek kM turi žemes, 
žemes nastumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1........................,...25c.

Kaip sutaisyta* žmogaus kūnas. Para
sze S. M Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslai* parody
tos visos daly* žmagans kūno kaip Jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos tari savo gyvumą, kaip vei
ki* ir tt. teipgi *i raszymM tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
te*......................................!............ 30c

Kaip apeireiszkia gyvMtis žmogou* kū
ne! Naudinga moksliszk* knygele 
parodo rMztu ir paveislai* vism dalis 
žmogaus kūno kokiu budu Jo* vism 
tari gyvybe ir savo sveikme..... .15c. 

NebepirmM. Paveikslėli* isz mokslei
viu gyvenimo............................5c.

"Ne Gadai” arba baisus sapnaa. i. . .5c. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni- 

' 10c.

kpie turtu iszdirblma. Parašte Sėbram: verte 
S. M Veikalas gvildenantis politi"tžų)ų eko
nomija. Kokiais keliais issidlrb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo.................................35c
Ar vyskupas Valanczlus (Valsnczaaskas) nebu

vo vilingu lietuvystes? Parastyta kn. Demb- 
skio. įsileista kasztals Susivlenyjlmo Liet.

Biologija arba Kokslas apie Gyvus Daiktus 
Pagal prof. Nnsbanmų. Sutaisė Sternas. Chi- 
cago, III. 1*01. Poslapio 147. Mokslas kokiu bodu 
rados* gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystosi pradeju* nno mažo vabalėliu 
daejo Iki pauksnesin.žvteriu Ir paties žmogaus. 
Su pavelksleis...............................................4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Paraštė žmogus. Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lietu
viu. kaip ilgai ton tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta................................................... 13c

i^eukal Ir Lietuviai nuo IB8 Iki 1430m. Parnase 
nagai tenktoskus istorikus Žemkalnis. Iss- 
leist* “Tėvynė* Mylėtoju Draugystes'*.—Yr* 
tai aprassyraas Lietuvos su Lenkija susivte- 
nyjimo Ir jo pasekme*. Csia alsskiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgs su 
Aetuvo* kunlgalksscsiais: Keistuoliu. Vy- 
autu ir kitai*. Iss szio* knygele* skaityto

ju alssktai supras, ar lenku prietelyste yr* 
mums oaudisga ar btedlnga...............15<

Lietuvio protėviai Mažojoje Azijoje nuo senove 
Iki jie pateko pi vaidila -rarsu. Parasze L* 
tuvo* M vietojau. Kn.-ga lorla puslapiui 
ir 4 dideles mapas. parodaneziav vieton kur 
fe nove je gjrv*o Itetuviuprateviai Aptaiso 
'teturie padėjimą dar 800 metu priesz Kns- 
Aus gimimų..........................................5Oc

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gsi- 
kte. Naikovski Ir kitu' sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygszlol Užėju
siu lietuviszku knyga. Aiszkiai Ir supran-

diduma ir platuma, jo* kalnu*, jo 
auguti, vulkanu* metaneziu* isz *a 
toz kokiu žeme sluogzniu susidedi 
kiek joje yro anglių, geležies, auk! 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ai* 
tvardai, plotis, gy’to; koki kuriu 

nys: suras, prėski, saldu*, ar kai 
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Zei 
szyta dalimis, tozskaitjrtoe viso* vii 
te*, karalyste*, kunigaiksztyttes, 
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra 
ju: koki ju tikėjimai, kaibo*. papro, 
atėmimai, pramone*. Uždirbtai ir ii' 
ki nueitai. *u klek gyventoju, fabr 
moniu: kur koki orai: szalcziai ■ 
iriai, lietu* ar giedros; kur koks ils

arba neužteka ir tt. Knyga didele 
480 puslapiu, ant geros standžios 
skaudinta, su 71 paveikslėliais: ma

Ta pati, apdaryta aadlma kietai 
ruošė, auksinėmis literomis supau

Gyvenimo Vaizdeliai Nuildedanti iiz a 
lekanczių gražių pazakatoziu: Atzl 
ma<; — Vagis; — Kas Kaltas; — Gal 
kai; — Paparczio Žiedas: — Miazko 
— Signalas; — Keleivi*...................

mo.......... .......................... .
Palangos Juze, (ketvirta laida) 
Sugriautu Gyvenimu...........
Ssunadvokatis..........................
Tekinimo amatu. Ku nori 

kinti tekorystes amato tegul

....25c. 
___ 5c. 

___ 15c. 
iszsimo-

________ _____________ _. nusiper
ka szia knygele, o joje ru gerus pa
mokinimu* iszaiszkintu* resztu ir pa
veikslais ___________  15c.

Žemiu Dulke*. Apysaka parMzyta M.
Radzeviczute*. Yra viena is* geriau
siu ir svarbiausiu pasakų.........  ..50c.

Spėka ir Medega Jau iszejo isz po spau 
do*. Preke.............................>.315O
Gražiais drūtai* apdarai*........v .$2-00

MIETUVOS REDAKCIJOJ DAR TRA GAUNA- 
Loe nt SBKANCZIOS KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmantai te. ...25c. 
Mužikėli*.............................................. 10c.
Vaiszes Kristaus pu popiežių.......5c. 
Vienaki*...............................................Ac.
Beatiality of Russian Czardom........... 5c.
Auszr* 1884 metu....................  $1.00.
Auszra 1885 metu............................ $1.00.
Kalendorius 1893 metu......................15c.
ProgramM Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
ŽirgM ir VaikM....................................30c.

08024037

Szernas, Chicago I1L 1901 m. Pusi
Bu paveik stele to.......................... ... ............

Istorija 8uwlenytu Walstlju Szlanrine 
kos. Apraazo kaip Koliumbas atra 
rike, koki ežia tada žmones gywei i 
žmones pirmiausia1 isz Europos pra 
žinoti in Amerika, kokio* kare* bu* 1 
karesro ir kokinoe-i nmtuoee; kiek pr 1 
beiro, koki ir kiek kuris gero padi I
žemei. O ant pat galo taip1 naši Kon 1
Suvienytu Wal*tiju. kuri yra relkall 1 
dalyku perskaityti kiekvienam 
saloje Amerikoe žemeje ^.yvenanesto i 
seprastu koke* jis ežia tiesas turi, 1
ga vate daryti, kas ne vate. Turi p^sla^ta

Grotuose, grariuOoe apdaruose............8? 35
Istorija Chicago* Lietuvi*, ju psneylju teka.

Krauczluno prova su Isikraszcaiu “Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje,tetem. 685 puslapio 
didute formato, atozkau* druko. Eotagreijes 
yra abtej* pusiu advokatu, kn. Krauoziuno, 
“Lietuvos“isztelstojo, redaktoriaus Ir p*veik
slai Chicago* S.Jurgio itetuvissko* bažnyczies 
Popteroe apdarais..................................$U OO

Audimo kietai* apdarais, auksintai*
Utolals......... ...............................................$SBO

Knyffoe sawo« spaudos.

g* nts,ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimosi 
nuo pat menktastolu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausio. Su 30 paveiksteliu., ĮSU pusla
piai

Krežiu Bkerdyne.Aprssao ana balsu atalUklma 
kada 188* m. maskoltal užpuolė ant bežny- 
ezlo* miestelyje Kražių, mušte, ssau J* ir pjo 
ve nekaltus šmonis, iszgriove altorius ir už- 
peese'-ijo bežnycsia. Atšakiausiai aprasso 
ta visa atsitikima.................................15c

8Sc.

sivleto dsslžinojli

debesiai ir ant ko jie laikosi.................. 3Oc
_Xritu>«tlka. Knisa Issslmoklnimulrokuudu.

Preke................................................................«5o
BYGIENA. Daktariszka knyga arba mokate* 

upte užlaikymą sweil--‘“ v—1--------“ •“
pagelbo* daktaro tol 
Ilgu. Szita knygele 
naoou namuose, ne* L_ „----- , — . -
ty*,pataikysap«toaugoti nuo tukstanczl. wi- 
sokin ligų, patai*v* užlaikytiozielybeje tawo 
sveikatą, pailginu savo amži ir mokos užau
ginti t vilkais ir tvirtai* savo valkeliu*, 
treke.................................................................85<J

rastis kiel

.lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

iZnehlam. ta angMssko issguMe kun. V. 
Demtakt*.......................... *...................... l<5c

LJetavtszka* Lementortus su riteriais, kate- 
klsmais ir mUtranturo......................... ISo

BKokste* apie Žemg te kita* svieto*. jsbi.,y ir 
pabaiga. ApruasokMyražeme.toskojtsn- 
sideds, ant ko laiko*! ir kaip sakosi; ka*
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
ta kita* žvaigždes; kaa yra plian .0*, korne
to* ir kito* ratai matomo* žvaigžde*. So M 
actfonomlszko abrozeliu turinti SS pusią 
piu*. Yra tai vienatine knyga, tos kurios 
tikrai žmogus gali spalszvlesti....... ...75c

Klndaugi* Lietuvos Karalius. Istoriszkaa pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenklsskal pa
rašte Julius Slovaokl. lietnviszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. BBo

OUtypa. apysaka lai laiko terpsavisiko* kares 
Indljonn Amsrikss................................ SSo

E*ntkl istorija ape Kantria Alana,knrt per n ■**• 
ros waikssczledama po svietą, daugyba 
bedu ir vargu kantrai taškuotojo...SOo

Naujausls Lletuirlszkas Sapnlnyka*. surinkta* 
ir suredlt. Isz daugel sirellmtautlszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Perstoskal 
Ėgiptiszka sapninyka,—su 110 atozkiu abre 
želiu.— su apraszymu planetų ir paatepbsiu 
kokis* senove* žmones vartojo Inspejimui 
ateito*.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus......................................................5O<-
-Ajidarytas........................     O5c

Pamokslai Iszminttea Ir Teisybe* tozguldioeU 
Galurocziu irisu amžių. Czia yra patilpą 1Z8 
gražiu.juokiugu ir tozmlnlingu panakaicnu 
Kas nori tureli grasiu juokingu te painoki 
naneziu įkaitimu u-gul n>*ip*rka sziąknia- 
gele. o gardžiai pasijuok*, amones* turės ką 
papusakotl ir ant klekirteno užklausimo mo- 
kesduoti tozmlntines atsakymą......5O<-

Rankvedto gromatų raazymut Pamokinanti 
knygelė kaip rasiyti gromata* visokiuose rei
kaluose Į visokių luomų žmonĮs: į gimine* 
draugus, prekėjns, ponus, kunigus, urėdnln- 
ku*. ir Į patį carą. Teipgi meilingi totozkal 
iaunlkaiczių į merginas ir merginų 1 jauni- 
kalciius reikale susipažinimo te apelve- 
dlmo. . . ......................................................-SOo

Robinsonas Krozins. morallszka ir žingedi apy
saka. paszvesta jaunumeDeI................. 85c

Spėka Ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraltozku moks
lu ant anų paremtu. V totemą suprastinai para
sze prof. Oras L. Buechner. pasai XIX voktoz- 
ką laidą, su mažai* pndeczkai* tol senesnių 
laidų itetuvtoskai pergulde Dras J. 8zllupa*. 
Su paveikslu te biografija raszaliau*. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuo# 
žmonės vadina Dievo surėdymu..R1 50

4 Gražiuose, drūtuose apdaruose. gtg.OO 
Svieto pabaiga. Ka* nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaitoszlą knygelą lOc
Sena Gadynių Isznyke G v gi Bu tvėrimai. Pagal 

Butchlnkoną. sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seutouslu gadynių įvairiu* sutvėrimus gyve
nusiu* ant žemes dar priešą žmogaus ant jo* 
atsiradime. Sziandlen tu sutvėrimu kanu*

dotus Semeje. Tnla sutvėrimu atrado este
tas, nesugadintas, kanas, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrašu 
Semeje kanai yra sziandlen istsiatyU ivat

milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllnozial Įsa to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu

ii storoms ir

veikslo lavalrin senu gaayni* toznykuslu su
tvėrimą. Preke................................... R1.O4'

Trumpa Geografija. Butais* Neri*. Trumpai ir 
suprantamai aprasso visa* 5 dalis svieto. Su 
74 pavelksleltods: mapu. žmonių, gyv* ta ir 
medžiu. Tiakamltuse geograūja i* pradine 

mokslalng............................................ U6c

Ruslszkal parašu Bnbakin's. Verte Drugys. 
I.aleido T. M. Dr-te. 8*1 knygele, labai su
prantamoj Kalboj, aprasso visas vajJens

in vandens lassellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, iss kurio* buvo pakilg 
Czia nuknte didelius darbus veikla: snie
gas k'-rtais uždengta oielns kaimus ir laid<- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuline, paskai 
tir.dams nuo saules kelczissi in vandeni ir

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirmi Lietūviszka Aknszerka
CHICAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikos, atlieka 
sunkiausius palagu* pasekmingiausiai ir 
be daktaru pagelbo*. Godotino* mote
ris būdamos sunkiose prieaspalaginese 
dienose kreipkite* ta ank* to gad reika
le turėtume pagelba po rankai.

MR8 ONA MILLER, 
184W18 th8t , Chicaeo, III.

arti A p ve ižde* Dievo bažnyczio*.

Prmt Lietaviszka Aptieki.
Formacijos Magistro

D.GIACZO.
4556 S. Ashland ne., terp 45 ir 46 oi

Chicago, III.
Pilna krajavu ir amerikoniszku gy

duolių. Gyduoles yra taisomos po ma
no paties priežiūra. Prekes mažesnes 
kaip kitu. Atsilankusiems isz Bridge
porto sugražinu streeticariu kasztu* isz 
toliau* atsilankusiems sugražinu puse 
kelione* kasztu. Ant pareikalavimo gy
duolių siuneziams irin kitu* miestu* 
Mano aptiekoje ordinuoja geriausi dak
tarai: Dras Kaz. Butkeviczia isz Mask
vos specialistM moteriszku ir vaiku ligų 
priima ligonius kasdien nuo 2 iki 6 va
landa' po pietų. Toliau gyvenanti gali
te per laiszkus gauti daktariszka rodą ir 
gyduoles.

D. GIACZA8,
4356 Ashland avė., Telephone: 

Union 334, Chicago, III.

Vienatine LietuviNzka Aptieka 
ChicaijoJe!

— Atkreipiame lieiuvb- atydą ant vie
natinės lietuviszko* aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokiM gydykln 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randMi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lieiuvisz- 
kai susikalbėti ir. Jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokssties nereiks Ir. u ja.

Teipgi nioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru gr©ma
to m* ir tt. Teip pat gali gauti szifkortee 
ir pMiųsti pinigus į krajų, ir ta visa gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczioe Apvaizdos Dievoparapijos.
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AR SLENKA PLAUKAI?
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^-ELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir prasaalinti M- 
gM, tegul kreipiasi prie Europatake 
Frof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kuri* ru
da tukstaneziai ligoniu trumpam* laike 
pMigelbo vien tik pagal |o metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodo* per gromatM adre
suokite teip: t

J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamiatai Laikrodėlio?

neaigailesi; ne* gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugellu, maazineliu gromatom* 
drukavotl Ir visokiu magissku daik
tu. Teipgi visokio* i n tai po* totoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatom* popierių su puikiomis 
kvietkomi* ir pavinesiavonemia, abrosu 
ir abrozeliu. Km ka norit in augsz- 
esiau minėtu daiktu, tai priaiuakit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziu apranymu aoie viską. AdiMM.

Joseoh Matnti*.
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

WISKAS UŽ $1.00
* D PA Q labai bjauriai issrodo ant ranku 

RAnrUPlr pagadina ju dailumu. Ataluak 
36c o gausi gyduole su kuria jas vlslsskai nu- 
gydysi trumpam laike ir neliks jokio ženklo.
OC. už bsdesuka medego. kuri isilma ko- 

csyscslaualal visokia, plemla. Įsa dra
panų ir visokiu drabužiu. Kulnam reikalinga

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moteris persimalao ta vyra Ir vai atsimaino. 
Tu pats Ir tavo draugai prislkisse žlurv-a o na 
supras kaip tas pasidaro. Kožnaa pamatas n* 
atsidivtja ir laužo galva kaip tas persimaino. 
Kur t ik kas pasisuka su uita paveiksią, tai 
krovos apstoja ir vienas per kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas M. bet kožnam nusiusiu 
po viena ant sampeUo už tfc

MAISZA JUOKU ny^kstanesia buliuke. 
Atidarai skoosluliuke. parodai visiem jog yra 
buliuke, uždarai, atidarai o buliuke, jau nėra. 
Gali jaatrastle kilo klsarnluje arba kur tik 
nori. Telpgi kožnam gali duotis |n rankai d.l 
peržlurejlmo, v ištiek nesuseks. Labai lengva 
nereiklia. Preke su alsskiu pamokinimu Žbc.

J. 8MAI.LWOOD,
1297 8. Spauiding Av. Chicago. III.

IR SLENKA PLAUKAI
duoto kurt liirinll! galva nuo pleiskanų, *utvlr- 
tin* pla> kn *zakni>. sulaikysiu slinkimą, vieton 
lizpuoluiiu ataugins nauju*. Kiekvienam duosi
me užtikrinimą, >r jeigu nepadarys to k* sakome.
Užpilui jsiu ataugins naujps. K__.
■ne užtikrinimą, ir jeigu nepadarys to ka sakome, 
MaugMžtnsiiM pinigua Šilta gyduole yra kaip 
dėl vyro teip ir dėl moterų. Preke *l.oo bonka.

Jei reikalauji Fotografių,

3213 H. Morgan St., CHICAGO.
PirmM lietuviszkM folograflstas atida

rys savo fotegrnflvzka galerija apie 5 d. 
Spaliu po virs* minėtu numeriu *u 
naujausiom! prielaidom i kokio* tik tam 
darbui yra reikalingo*. Užkviecziu vi
su* vynu ir merglnM, veaele* nors ir *u 
50 ypatų, vaikus einanesiu* prie pirmo* 
komunijoa, ir visu* ka* lik kokiu nors 
fotografijų reikalauja, ateiti pa* mtn*,o 
ass padarysiu kokiM kai nore*: lietuviu- 
koše parvosa, ar kitokiose, nuo mažiau
siu iki didžiausiu, Darba atlieku kuo- 
geriausiai, o mano preke* pigeane* kaip 
kitu. Reikalaujate ar nereikalaujate, 
vis tiek ateikite pMižiuratl mano nau
jausio iutaisymo. Mano durys visiem* 
atidaryto*. Su guodone,

J.P KA8HIN8K18, 
3218 8. Morgan St., Chlca<o.

(10—10)

VYRAI ar ^Klsiku dailu, 
galite dirbtle ar atliktie vyro prlderyao 
turite skaudejima nugaros ar kryžiaus.

geltonas plemiss, puvime ar runas gerklėj, puoli- 
ma plauku, jeigu negalite miegntle, turit ropes-
ezlus. baime, bjauriui sa M1UI, krauk) uinac 
ma, jeigu esate užkirsti kokia paslapUnga liga, 
jeigu Įsavina sėkla naktyje arpo nuslMlaplnlmul, 
tai tuojaus eikit arba rassykit pas

DR. B. M. RO88,
A \ 176 Ho. C lark Htrect 

A KERTE MONROK ST.
H CHICAGO. ILL.

Jo ofi«e kuris yra I nrengtas

randasi konaujansl instrumentai ir elektristko* 
maszlno* su kuriu pagelba darant egzaminu* ant 
syk atranda žmogau* ilga irto* pradžia. Teipgi 
tvteegsaminavlmo naudoja x-nty maulna varto
jama dabar per profesorius vtsuoae didžiausiuose 
ilgoabuczlnooe, tu k oria gal ima matyt ie per visa

RO88 vartoja savo yvduoles iszrasta* laike S0 
metu panekmlnyo* praktikos, kuria* tukstan- 
eitam suyrožino sveikata ant visados ir padare 
juo* linksėtais ir talmlngsl! žmonėmis. RODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofisą* atidaryta* ka*- 
iten nuo 9 iki 4. Panedelki, Surėdo*. Pt tnvesiu* 
Ir 8ubato* vakarai* nno7 Uu *:*t Nedėlioto nuo

Prialuitk l«c.
O gausi 12 gatunku gromatom* popieru.
Adresuok: Geo. Baronas, *

1002 8. 2-nd 8L, Philadelphls, Pa.
(31—10)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8462 8. Hateted St.

S2.00

PiriTlA Rfidil Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 liūliu VJA(U. nckasztuos, o tas gali sau užczedyti 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 Dispetisary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUEEN ui
■riejimas per 66 E. Votį Buren Street.

Offiito valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. po pietų. Nedėlions, nuo 10 iki 12 ryte Ūktai.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK10

315 S. Morgan St., - CHICAGO.
Paduodu dėl žinioe visiem* lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkortniu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus [vigas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskos ir europeisskoa, tikros 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefone gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori [ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. William*on.

Dr. M. Kassakovaki, 3312 8. Hahted^t. 
Telephone Varde: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantieai* savo linu, duodu rodą ir siun- 
esiu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ifieti marke už du centu.

Tblkfonas Yards 709.

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-th SU, Chicaffo, UL

Gydo vitokae ligM be ik irtu mo: vyra, 
moterų Ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszciiaua padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvaranteelame pilna iugydyma.

Pssekmincisuslel gydau viliok i a. paliepta, 
ir pavirssines ligas, kaip antai ligas Mlrdtou, 
planeliu, inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
sHpeaatminti, dvasisika nusilpimą, lytisskas 
silpnybes, sslelvuma. sutinimą, veži, blyksite 
pas moteris, kraujavime it nervu Ilgas, po
dagra. reumatiima dusinimą, paralyžių ir IL 
Prasi alina gumba, gydau gimdymo ilgas, vi
sokius sutinimas stc. Nervisikas Ilgas gydau 
su pagalba geriausiu elektrissku prietaisu.

DR. LANDĖS
Bspi tolinta specialistas.

NEW YORK.
Valandos: nuo8 ryto iki 8 va!

InM tikėjimo.

Labaaoa Deltevue Post Oraduata ūuleenity neviltai Dlsalrtotoia. UadL.i.L..U. • - — ~

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoms tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirba:-' 
Karūnas, Amerikoniszkaa 
Weliawaa, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures Ir dėl Marszalku 
parėdus. i
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, Chicago, III.

' Guodotimems Kunigams iszdir' 
įba:-Kapas, Arnote*. Ilalmati- 
Jku*, Albas. Stulas irwisus baž
nytinius parėdus. Visokį darba at- 
' lieka artistiszkai in laika.
' Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
'arba guodotini lyiinigai, kad Jusu

Kauno gub. Ssauliu pawieto.

723 W. 18th Street 
biufl 8to* iki 12to* ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu' galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis telngi vadinamas Wol- 

Austrijo. ir [K ■ -
Jis telpgi _______ ___

. to Kryžiumi, ižrasta. Austrljo- 
I je prM keletą metų Ir tuojaus 

Ūpo vartojamas Prosuose. 
' Prancusljoje. Skandinavijoje 

ir kitose Europos viežpatystė- 
se kaipo vaistas nuo reumatu- 
mo Ir kitokių ligų.

Deimanto elektrižkas kry- 
žiu* gydo: reumatiima, neu 
rųįgijp. kryžiaus skaudžjlma. 
vidurių skaudėjimus, silpnu
mą. nervlžkumą, nemiga, bys SLSa&tfc. 

K to. nuomlrtnl. užkrėtimą
Ujo. nežietičiojima. stok, 

apetito Ir vidurių skaudėjimns.

“T?'d‘eH aaktl ant litki- 
nto lnluredo uislkablnea ant 
'takto teip. kad kryktus kerotų

kabinimui tyki ant dieno, reik 4 
kryžių įmerkti į vauNUių arta 
ant poro* minutų. Vaikų kryžiui 
reikia merkti į iupne.ni acta.

Prekė žio kryžiaus *1.00. Siun
timo kaStus Suvienytoje VaUtiy v 
ir Kanadoje mes pat j'* aptnokan- 
Gvarantui.janH“ kad lis kryžius rra 
geresniu vaistu už atoktrižks dir
žą. kurs nuo »—*0 sykių yra bran- 
gesnls Geresnio vaisto nž Si kry
žių nėra, todėl jis privalo rastis 
kiekvienuoar namuose, pas kiek-

Prisiųak 11 00 per expres» *r

Tūkstančius padėkavon in gau- 
ae nuo ypatų tialQdttusli| su

gr^L^.^^aV 11 fc*1'
kiu etekUi<kJ*k4«m Lpi-klfPO* M Goodotins Pene!- Čia prisiunčlame Jumis *.09 ant nen-

THE DIAMOND ELECTRIC CRO8S CO
308 MILMAUKEE AVĖ., Dep*t 27; CHICAGO, ILL

DR. A. G. FREEDOM, 
-*■ (LIKTUVISSKAB DAKTARAS.) 

PkMkmingai negydo nerviszka* ir 
moterių ligM in trumpa laika. Jo preke* 
labai pigioa,
O*n*a*: «ll B. Sharp 8t., BALTIMORK, MD 
Araas: ant kampo Ere ar ir Fayette Sta.

Oabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubli* po........... .'....52K
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52jc 
Vir«z 1000 rubliu, rubli* po........... 52|c

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

Jei norite kad pinigai 
čziotu ir niekur nežutu, 
“Lietuvos” redakciia.*

Magiszka Maszina.s^tf
J* “***" abroiu žiūrinti nejnU aulgėrėt ir atsidyvyt. Preke Siro
sšu^^I* i^ė^J^Tvt < ‘ malina yru vartojama dideliuose teatruose. kur žmones moksl ‘“aduoaim* Itetuvfikoj kalboj pamokinimą kaip 'urtdarpi-

At“ Jurl“e “Mišką Zturoaa ir visokius abrozėliu. t.y. vandens puolimu, upiu. visokia
JJT”įj ***• Prte *itokiurooo yra 25 abroaai. Saitas žiūronas vrarVtll. k Al i • tnpint rwar G —— a^s — a_    _ ... ___ > s ii -4^. b.in trV-

Magiszka Maszina.
pnvęlkslal padaryti ant nikio. So litą malina' 

ir didelėse eaiėse. Ii parodytu .u litą malina abroiu žiūrinti nenl ai

uzceavt. tureoanii savu ——- 
Ju palieka. Norinti, parsitrauk u 
Money Order ant adreso:

i

A.CREICZIUS & CO. 3321 Autore Av*., CHICAGO, ILL. 
__ .. P* pinigus Uelnstas prastoto gromato>, me. neatsakome, ne* tankiai prapooli 
&T Abroiu* malinai ar žiūronui galima gaut kiek kai nori; malinai po 10c, o žiūronui
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