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Metas X

Politiszkos žinios.
Amerika.

Artinasi prin galo angleka- 
siu sztraikai ir jie ar sziaip, 
ar teip, turi pasibaigti. 
Sztraikai rods tautai ne ma
žai kasztavo, bet jeigu isz tų 
sztraikų tauta isztrauks pa
mokinimu ir isz jo mokės 
naudoti esi, prekė už pamoki
nimą ne bus per didelė; rei
kia vien tą pamokinimą at- 
mintyj palaikyti. Iki sziol 
tauta, iszrinkusi urėdninkus 
už pirktus ar ne pirktus bai
dus. nesirūpino, ką jie darys, 
daugiau apginėjų tautos rei
kalų buvo iszrinktų už pirk
tus balsus tokių,kuriems tau
tos reikalai mažai rupi. Jei
gu ant toliau mažiau bus per
kamų balsų, jeigu balsucto
jai žiūrės ant doriszkos vertės 
renkamų ypatų, nieks ne isz- 
drys juokus daryti isz reika 
lų milijonų žmonių, kaip tai 
darė anglių kastynių savi
ninkai: nė joks kapitalistas 
ne drys sziurkszcziai atsakyti 
besistengiancziam patarnauti 
tautai viso kraszto preziden
tui, kadangi žinos, kad isz- 
rinkti geri tautos reprezen
tantai parems prezidentą, o 
ne visokios veislės pralobę 
lius, kad jie tarnaus ne ke
liems kapitalistams, bet visai 
tautai; jeigu ant suvaldymo 
kapitalistų randas ne turėtų 
atsakanczių tiesų, tai teisin
gi tiesdariai pasinipįs tokias 
tiesas į ūmą laiką užgirti; ži
nos. kad ne bus toliau teip 
kaip iki sziol, kada tiesdarių 
eilėse yra vien už pirktus 
balsus pasūdyti pralobelių 
tarnai, kurie ne drysta nieko 
pikto savo geradėjams dary
ti, nors jie skriaudžia milijo
nus ukėsų. Ar tauta isz ti
kro naudosis isz pamokinimų 
laike anglekasių sz t ra i ko su
teiktų, pamatysime laike atei- 
nanczių lapkriczio mėnesyj 
rinkimų.

Ant Filipinų salų, ant sa
los Mindanao pasikėlimas 
platinasi. Nepasisekimai isz 
pradžių ne atėmė drąsos gy
ventojams ir jų virszinin- 
kams. Ant pasiūlytos ameri
koniuko virszininko simpa
tijos ir globos, sultanas Bu- 
kalod, vienas isz galingiau 
siu salos Mindanao valdonų, 
asztriai atsakė, kad ne reika
lauja nė simpatijos, nė glo
bos nekencziamųj užpuo
likų; jo pareiga esanti ginti 
gimtinį krasztą nuo svetimų 
užpuolikų, vis tiek, kas jais 
ne butų. Jeigu amerikonai 
to suprasti ne gali, tai jis 
kovos priesz juos tol, kol tu
rės nors vieną kariautoją; 
bausmių ir pasekmių savo dar
bo nesibijo, kadangi .jis pil
dys tik sąvo pareigas kaipo 
valdonas tos salos. Isz t ikro 
•zia buvo jau keli susirėmi
mai ir juose tankiau pasikė
lė! iai negu amerikonai buvo 
užpuolikais. Tas jau aisz- 
kiai rodo, kad pasikėlėliams 
ne atėmė drąsos pirmutiniai 
nepasisekimai jūrių pakran
tėse, į kurias amerikonams 
ne sunku buvo sutraukti di
desnes pajiegas; į salos vidu
rius siųsti daugiau kareivių 
ne teip lengva.

Isz Rymo iszkeliavo ant Fi
lipinų salų popiežiaus dele
gatas, kardinolas Guidi, ant 
tarybų su amerikoniszkoms 
valdžioms reikaluose nupir
kimo nuo zokoninkų jiems 
prigulinczių žemės plotų. 
Be abejonės ant vietos greų 
cziau galima bus susitaikyti, 
negu būvant Ryme Filipinų 
gubernatoriui Taftui.

Filipinų gubernatorius pa
didino ant 100000 dol. kredi

tą ant dalyvavimo szitų salų 
ant visosvietinės parodos, 
mieste St Louis;dabar ant to 
mierio jiaskirta 350000 dol., 
taigi daugiu negu ant to mie
rio paskiria ne viena Euro
pos vieszpatystė. Filipinų 
gubernatorius juk ne savo 
pinįgus paskiria, todėl gali 
paskirti ir ant visai nereika
lingų užsimanymų.

Azija.
Maskoliai vėl pasitraukė 

isz mažo kraszto Mandžurijos 
ir atidavė Chinų randui dalį 
jų rankose buvusio geležin
kelio. Dalis vienog Mandžu- 
jos, atiduota Chinams, visgi 
ne didelė; maskolių rankose 
yra dar vis didžiausia ir tur
tingiausia tos Chinų valdybos 
dalis. Kada isz tos dalies 
pasitrauks maskoliai, ir ar isz- 
tikro pasitrauks kada isz jų 
užimto kraszto, nežinia. Pa
prastai maskoliai net isz neva 
netyczia, neva per apsirikimą 
užimto kraszto geru ne nori 
pasitraukti. Ar isz Mandžu
rijos pasitrauks be prievar
tos, tą pamatysime.

Su isztraukimu europeisz- 
kų kareivių isz miesto Shang- 
hai neina teip szvelniai, kaip 
tikėjo: tarybos terp laika n- 
ežių tame • mieste kareivius 
vieszpatysczių užkliuvo ir gal 
tapti suvisu pertrauktos. 
Mat Anglija, už isztraukimą 
savo kareivių, reikalauja pri
pažinimo jai ypatiszki^ tiesų 
Yangtsekiango klonyj,ko jai 
kitos vieszpatystės pripažin
ti ne nori. Kadangi aplei
dimą Mandžurijos maskoliai 
rėmė ant tos pasargos: jeigu 
anglijanai Įiasitrauks isz 
Shanghai ir Yangtsekiango 
klonies, tai nenorėjimas 
anglijonų pasitraukti isz 
Shanghai gali suteikti mas
koliams gerą piogą ant visa
dos pasilaikyti turtingiausią 
Mandžurijos dalį. Jeigu 
anglijonams negeistinu yra 
pasilikimas maskolių Man- 
džurijoj, tai jie pasitrauks 
ant galo isz Shanghai be jo 
kių pasargų, kadangi bent 
sziuomjkartu jie neturi pajie 
gų ant iszkrapsztymo masko
lių isz tos Chinų valdybos. 
Maskolija turi sutraukusi di
deles pajiegas ant Afganis
tano rubežiaus, pakinkė jau 
į savo vežimą ir Persiją, kuri, 
užgimus karei su Anglija, a- 
tiduoda maskoliams ir savo 
kareivius. Nuo Afganista
no maskoliai Angliją gal ge
riausiai pasiekti,kadangi nuo 
ežia parankiausiai įsiveržti 
maskoliams į Indijas, nuo 
ežia traukimo žemės kareivius 
ne gali stabdyti drueziausia 
ant svieto angliszka laivyne, 
o žemės kareivių,ant apgyni
mo Iridi jų, anglijonai turi 
ne daug, cziabuviai gi 
Indi jų gyventojai ne prilau
kus Anglijai, jie kovoj ne 
padės anglijonams isz gero 
noro, o tąsyk prievarta 
ne tinka.

Karė tokia terp Maskolijos 
ir Anglijos Azijoj neiszven- 
giama, ji ankszcziau ar vė
liau turi užgimti. Žino tą 
teip gerai maskoliai ir angli
jonai, todėl abidvi pusės, 
kaip galėdamos,rengiasi į tas 
imtynes, kurios netolimoj a- 
teitėj turės užgimti. Pagim
dys jas godumas abiejų 
vieszpatysczių; tame Anglija 
ne apsileidžia maskoliams.

Anglija.
Anglija, kaip galėdama, 

stengiasi iszsisukti nuo isz- 
pildymo duotų būrams 
per sandaros traktatą paža
dėjimų, pati laužo savo duo
tą pasiduodantiems būrams

pažadėjimą. Per sandaros 
traktatą Anglija pažadėjo,ant 
nusipirkimo laike karės isz- 
piautų galvijų ir atstatymo 
iszdegintų farmų, duoti bū
rams kaų>o paszelpą 3 milijo
nus svarų sterlingų. Dabar gi 
Anglijos randas garsina, kad 
randas duoda būrams pasko
lą 2(]milijonų kelių szimtų 
tukstanezių svarų sterlingų 
vien ant nusipirkimo galvi
jų; už paskolą, žinoma, rei
kia palukus mokėti. Taigi 
aiszku, kad Anglijos randas 
pasidavusius ir atidavusius 
ginklus borus stengiasi pri
gauti, ne pildyti to,kąjpildy- 
ti apsiėmė. Jeigu užeis no
ras ir tame matys naudą, juk 
Anglijos randas gali sulau
žyti kiekvieną jo duotą i»aža- 
dėjimą. Ir isztikro Anglija 
sviete pagarsėjusi isz to, kad 
jos randas mėgsta laužyti sa
vo pažadėjimus, jei tik tame 
mato kokią nors naudą ir jei
gu tas nėra pavojingu.

Būrų vadovai atlankė Pa
ryžių ir Berlyną. Lygiai 
Prancūzijoj kaip ir Vokieti
joj būrų kariautojus priėmė 
labai karsztai; Prancūzijoj 
priėmė juos ir randas, Vokie
tijoj gi randas •priėmime ne 
dalyvavo, jis, kaip galėda
mas, stengėsi žmonių simpa
tijas szaldyti, stabdyti jų isz- 
reiszkrmą. Aukų vienog ant 
suszelpimo vargą kenezianezių 
būrų surinko nę daugiausiai: 
Berlyne budėjo tik 75000 dol. 
Ciecorius Vilhelmas būrų va
dovų ne priėmė.

Isz Vokietijos būrų vado
vai iszkeliavo vėl į Angliją. 
Matyt,jie tikisi Jeigu jau ne 
iszderėti didesnę paszelpą sa
vo vientaueziams nuo Angli
jos rando, tai bent priversti 
jį pildyti tą, ką pildyti apsiė
mė per sandaros traktatą,ku
rį dabar stengiasi . sulaužy
ti.

Afrika.
Angliją Afrikoj pasiekė 

naujas •nepasisekimas, bet 
sziuom kartu ne nuo būrų, 
kurie iki sziol užsilaiko ra
miai. Somali pakrantėse 
anglijonai iszsiuntė gana 
skaitlingą kariumėnes dalį 
ant suvaldynd vieno isz tvir- 
cziausių tų krasztų valdono, 
anglijonų praminto, dėl jo 
neramumo ir ne paklusnu
mo, “Pasiutusiu muilą'*. 
Priesz tą Pasiutusį Muilą isz- 
traukė pulkauninkas Calebb. 
Isz pradžių jis ne patiko 
prieszų, bet atėjus anglijo
nams į Erego, ant jų isz krū
mynų isz visų pusių upuolė 
Pasiutusio Mullos kareiviai. 
Muszis traukėsi per visą die
ną, ant rytojaus, turintietns 
geresnius ginklus, anglijo
nams pasisekė užpuolikus 
nustumti ir per juos prasi - 
muszti. Kad muszis buvo 
smarkus, galima manyti isz 
to, kad du augsztesni anglisz- 
ki oficierai ir ’ 50 kareivių 
likosi užmusztų, o 100 sun
kiai sužeistų. Anglijonai nu
žudė didesnę dalį arklių ir 
verbliudų. Po teip didelių 
nuotrotų anglijonai ne dry- 
so traukti giliau, bet sugrįžo 
į sudrutintas senas stovyklas. 
Paskui Muilai atėjo pastipri
nimas isz visų pusių ir jis su 
visu apstojo anglijonus jų 
sndTutintose 'stovyklose; ap
stoti iki sziol laikosi.

Terp Prancūzijos ir Morok- 
ko likosi padarytas sutari
mas, kuriuom Morokko pri
pažįsta Prancūzijai turtingą 
oazą Tuat ir kitus į pietva- 
karus nuo Algiero, Prancūzi
jos vadybos eziaurinėj ^4- 
koj be karės mat vėl pasidi
dino ant gana didelių plotų.

Užtai iszderėti didesnius pa- 
liuoaavimus prancuziszkiems 
prekėjams ne pasisekė; tą 
Prancūzijos reikalavimą at
metė Morokko sultanas.

Kadangi tautos reprezen
tantai ne daleidžia parduoti 
Portugališkas kolionijas 
Anglijai, o karalius rei-^ 
kalauja pinįgų ir kad Įiaako- 
los nieks 
ri, tai 
Anglijai 
tugalijai 
lionijas Pietinėj Afrikoj. Ant 
teip ilgai parsarndytų, žino
ma, atgal Portugalija ne at
gaus.

duoti ne no- 
nori parsamdytf 
ant 99 metų Por- 
prigulinczias ko-

viškij kaluoj. Valdžias juk lie
tuviškų prelekcijų ne rengs.

12 d. spalinio Vilniuje parda
vinėjo per aukcijoną namu* ir 
dvarus užskolia Peterburgo-Tu-

Turkija.
Turkijai pasisekė keliuose 

susirėmimuose sumušti alba- 
niszkus pasikėlėlius; paėmė į 
nelaisvę ir pasikėlėlių vado
vą. Tas atsiliepė ir ant pasi
kėlimo Macedonijoj: macedo- * 
niszki revoliucijouieriai ne 
stoja dabar teip drąsiai, kaip 
pirma. Jeigu Turkija turė
tų pakaktinai pinįgų, ji ant
galų galo galėtų pasikėlimus 
suvaldyti, bet dėl stokos pi 
nįgų ne gali daug kareivių 
po ginklu laikyti. Kada da
lį kareivių paleis namon, 
maisztai vėl smarkiau užkils 
visokiuose Turkijos krasztuo- 
ke. Albaniecziai dar vis ne 
nori priimti maskoliszko kon- 
suliaus, bet sultano guberna
torius garsina, kad turi pa
kaktinai pajiegų ant apgyni
mo caro konsuliaus.

Pietinė Amerika.
Republikoj Hayti, rodosi,

los bankui. Namai ir dvarai 
į parduoti tik esinti Vilniaus gu 

be n i jo j.
Pasimirus garsiam kruujageriui 

Onev.kiui. Lietuvoj general-gu- 
bernator aus nebuvo, vietoj gene- 
ra'-»ubernat<riau8 caras ui guber
natorių paskyrė kitą traujsgerį, 
jenorolą W«h’, l»et jis ant kitų 
Lietuvos gubernsiorių, nė jokios 
vaidilos neturėjo. Dibsr caras n 
ticuliatkai pagar-ino, jog Wab*į 
paskiria ui pagelb;n nk? vidaus 
nrinisterio ir ui viršininką visų 
M<8kol jos žandarų. Ant vietos 
\Vahbo gi paakina, bet ne ui gu
bernatorių, taigi ne ui viršininką 
vienos Vilniaus gubernijos, bet ui 
general-gubernatorių, taigi ui 
viraziuinką vi os Lietuvos, kunį 
gaikštį Sviatopolk-Mitskį, buvu
sį viršininką Maskolijos žandarų. 
Tokiu budu Wahl apsimaino 
tik vieta su kunįgaikszcaiu Švis
tų po Ik Mmkiu, bet caras pasku 
liniam suteikia valdžią ant visos 
Lietuvis. Koks yra naujas Lėtu-
Įvoa penas, sunku pasakyti; nerei
kia vienog užuimati. kad jis bu
vo žandarų viršininku, o ant 1o 
Urėdo dori žmonės nebūva: žan
darų viršininkais būva ypatos be 
jokios doros, ištrinkti isz tarpo 
vi-okių Maskolijosssaszlavų.

Kūną pasimirusio Wilniaus ka. 
riazko a| skiiesio virszininko, je- 
berolo Hurczino, po d'evtnaldys 
lai katedroi bainyežioj, palaidojo 
ant W ii niaus kutaiikiszkų Roeso 
kapinių.

Ant užmanymo jenerolo Szars 
k i o, Vilniuje rengia.d įvesti pri
versti n j apsaugojimu n imu sargų, 
kuriuos apsaugos Apsaugojimo

kad randas ima viražų ant re- 
voliucijonierių. Yra rods 
dar gana skaitlingi revoliu- 
cijonierių pulkai, besiprieszi- 
nanti randui, bet svarbesni 
vadovai apleido jau szitą salą 
ir ant svetimų laivų iszkelia
vo į kitų krasztų valdybas, 
žinoma, paėmę, kiek galėjo 
pinigų.

Republikoj Columbijoj 
nieko svarbesnio neatsitiko 
peręitą sanvaitę. Kaip pra- 
neszė Amerikos konsulius, re- 
publikos viduriose revoliuci- 
jonieriai laikosi tvirtai ir 
randas ne įstengia ant jų vir- 
szų paimti.

Republikoj Venezuelėj, ne
toli Valencijoe pereitą san
vaitę buvo smarkus muszis 
terp pasikėlėlių ir prezidento 
Castro pajiegų. Muszis buvo 
labai kruvinas, ant muszio 
lauko krito isz abiejų pusių 
apie 6000 kareivių. Prezi
dentas Castro, nors nužudė 
pusę savo kareivių, bet nu
stūmė revoliucijonierius nuo 
Valencijoe. Padėjimas jo 
vienog per tai ne pasigerino: 
dabar jis turi jau tik 3000
kareivių,o revoliucijouieriai 
9000. Su savo mažoms pajie- 
goms Castro ne ilgai galės 
prieszintiesi.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Atkako į Vilnių, su daleidimu 

maskoliszko vidaus ministerio, 
Telszių vyskupas sufraganas Gir
tautas įszventinti į kunįgus pa
baigusiu* szįmet mokslą Vilniaus 
seminarijoj.

Isz Vilniaus pabėgo mokinti
nis banko Morgenstein su 4800 
rublių banko pinįgų. Jam bene 
pasisekė prisigriebti per rubežių 
į Prusus.

Maskoliszka iždo ministerija 
rengiasi po kaimus siuntinėti epe- 
cialuzkus prelegentus,kurie skai
tys lekcijas apie visokius ūkinin
kų reikalus. Ir musų daktarai, 
gyvenanti Lietuvoj, rodosi, galė-

draugyrtė. Namų savininkai ui 
(•argus mokės po 3 rubl. ant me
tų. Ui tai peši m irus sargui, jo 
szeimyna gaus 530 rublių po- 
amertinės; nužudę sveikatą, gaus 
765 rubl., o ligoj po 8 rubl. 
ant mėnesio iki visiazkam išgiji
mui.

Likcsi atidaryti antra viesza 
prekystes mokykla Vilniuje, į ku
rią szįmet pradės priiminėti no
riuosius pastoti. Mokykla ta ta 
rėš tokias jau tiesis ką ir gimna
zijos.

Vilniuje rengiasi parengti van
dene traukimo įta tas, kaip tai y 
ra kituose didesniuose miestuose.

1 d. spalinio snigo Vilniuje pir
mą kartą š| me'ą.

Isz Aszmėnų pav., Vil
niaus gub.

15 d. rugsėjo dvare Kviatkov- 
ce Umia*tovskio siautė didelis 
gaitras, kuris pridirbo blėdies ant 
15000 dol. Ugnis pasirodė ant 
syk trijose vietose kluone; reikia 
todėl manyti, kad užgimė uuo pa
degimo, bet padegėjų nesugriebė. 
Sudegė kluonas su neiazkultais 
dar ssiųmetiniiis javais ir paszaru, 
tvartai ir daržinė.

Vilniaus ir Minsko tin- 
nėjimo stacija-

Susėdėjusios į krūvą,Vilniaus ir 
Minsko Žemdarbystės draugystės, 
dvare Muchovka, Naumiestelio 
pav., Minsko gub., parengė tiri- 
nėjimo staciją. Reikalingus ant 
parengimo stacijos pinįgns sudėjo 
draugystės sąnariai. Stacija da
rys iaztitimus žemės ir visokių au
ginamų vaisių.mėszlų, vandens ir 
tt. Ant stacijos bus daromi ban
dymai auginti mažai pažįstamus, 
arba visai ne pažįstamus augme
nis. Ateitėj, jeigu bus pinįgų, 
stacija bus padidinta. Ant pir
mų metų užlaiaymo stacijos pa
skirta 800 rublių. U i veizėt o ju
tai stacijos yra specialiszkai už- 
rubeiiuosu reikalinguose moks
luose iszlavintss dvarponis Kar- 
poviez.

Isz Badoszkovicų.
Szalta vasara ir nuolatiniai szį

met lytus, suprantama,ne prisidė
jo prie sudrutinimo žmonių svei
katos. Rods ežią vasarą epide 
miszkų pilvo ligų ne buvo, bet

tų iszpraeayti valdžių daieidimą yP«ca terp vaikų ant kaimų 
rengti panaszias prelekcijas lietu-1 siautė smegenų ir inkstų ligos.

Kaipo priežas'į prisidedaoezią 
prie besiplatinimo inkstų ligų 
vietiniai daktarai paduoda ne
sveiką vandenį, kokį žmonės ge 
ria.

D.iugumas.iydų palenktų,dirb
tuvių visokių saldž'ų vasarinių 
gėrymų šįmet ausibankrutino, 
kadangi mat vasara buvo szalta, o 
prie szalczi", kaip kiekvienas ži
no, nėra didrlio troškulio.

Ūkininkai atgabena jau į mies 
tą ant pai davimo szviežius rugius. 
Prekės jų mažai skyriasi nuo bu 
vueių pernai; pirkėjų teiposgi ne 
daug, perka vien ant vietinių įei- 
kalų.

Pabaiga rugeėjo mėnesio buvo 
•-salta: naktimis Celciau* termo 
metras rodydavo po 3° ir daugiau 
sza'czio.

Sziųmetinis užderejimas 
Lietuvoj.

Pagal maskoliszkos žemdarbys- 
tės ministerijos surinktas žinias, 
sziųmetinis uždeiėjimas Lietuvoj 
sekaneziai persistato:

Vilnitus gubernijoj plotai dir
vų ne pasididino pereituose me
tuose, sulyginant su uipereitais. 
Užderėjimš i ūgių buvo vidutinis, 
surinko nuo desiaiinos po 40. o 
vietomis ir po 80 pndų. Gi ūdai 
stambus ir geri. Žinių apie už 
derėjimą kitų javų dar miniiteri- 
ja ne turi.

Vitebsko gubernijoj p'otsi sėj i- 
mų dirvų ne pasididino. • Ž emi 
niai kviecziai užderėjo vidutinius 
kai (Polocko pav. nuo dės alino* 
surinko 7 cze t vertis, Sebežo 3(1 
pėdus). Vasarinių kvieczių ui 
derejiaias buvo teiposgi vidutinis 
(Polocko |mv. nuo desiatinos su
linko 4 cze t vertis, o Gorodoko 24 
pudus). Rugiai užderėjo viduti- 
niszkai,išpuolė 20—60 pūdų nuo 
desiatinos. Avižos ir miežiai už
ganėdinanti; pavieesiuese: Sebe
žo, Lepelio ir Lucino prasti. Gru 
dai geri ir stambus.

G g«iber nijoj didelių per
mainų plotų sėjamų dirvų ne bu 
vos. Kviecziai užderėjo užganė- 
dinaneziai, grūda' gražus; Sokol- 
kos ir Beloetoko paviecziuose už
derėjo ne užganėdinanesiai. Vasa
riniai kviecziai vietoms buvo už
ganėdinanti, o vietoms geri, nuo 
desiatinos surinko nuo 25—72 
pūdų; grudai gražus. Rugiai 
užderėjo gerai, surinko nuo desia
tinos po 36—102 pūdų. Avižos 
buvo geros; surinko 33—64 pu 
dų nuo desiatinos. Miežiai užde
rėjo gerai: surinko po 40—70 
pūdų nuo desiatinos.

Kauno gubernijoj didelių per
mainų plotuose sėjamų dirvų ne 
buvo. Užderėjimas žieminių ir 
vasarin u kvieczių buvo užganė- 
dinaniis (Reseimų pav. žieminių 
kvieczių nuo desiatinos surinko 
po 27 pudus, o vasarinių po 2f). 
Avižos ir miežiai užderėjo viduti
niškai (Reseinių pav. nuo dėsis 
tinoa surinko: avižų 21 pud.,mie
žių 18). Panevėžio pav. užderė
jimas visokių javų buvo geresnis 
už vidutinį: rugių surinko' po 70 
pūdų, avižų po 80—90 pūdų.

Minsko gubernijoj žieminiai ]a-< 
vai užderėjo užganėdinanesiai, o 
vietomis gerai: kvieczių surinko 
vidutiniszkai po 60—80 nuo de- 
sietinos, bet Pinsko pav. tik po 
50. Rugiai vielomis geri, vieto
mis prasti: Pinsko pav. nuo de 
sietinos surinko 80 pūdų, o Bori
sovo pav. tik 50 pud. Užderėji
mas avižų vidutinis: po 50—60 
pūdų nuo desiatinos; mie
žių surinko po 50—80 pūdų nuo 
desiatinos. Grudai visur stam
bus ir gražus.

Isz Garteno.
Gartene su-itvėrč Savitarpinio 

Apsaugojimo Dr-tė. Ant pra
džios miestas duoda draugystei 
10000 rubl. Įstatai miesto val
džių užgirti ir persiųsti ant už
tvirtinimo į vidaus ministeriją. 
Yra viltis, kad vidaus ministerija 
ne vilks su užtvirtinimu draugys 
tės įstatų.

Gziaoyksztė popija stengiasi 
Gartene uždėti stacziatikiszką 
dvasiszką seminariją ir su atsa- 
kaneziu praszymu atsiszaukė į

sucziatikiszką sinodą. Kadangi 
prašu apie parengimą staeziati- 
kiszkos seminarijos, tai sinodas, 
be abejonės, praszymą po pi jo s 
išpildys ir duos ant to noriai rei
kalingus pinįgus.

Isz Radoszkovicų,Vil
niaus gub.

Kadangi ežia nėra daktaro, o 
žmonės serga, tai iš to naudo 
jasi vi šoki ne paszaukti daktarai, 
gydo žmonis ir ne vieną pirm lai
ko į kapus nuvaro. Yra ežia ne 
tik ne p: szauktidaktarai,bet irvi- 
soki(burtminkai ir užžadėtojai.ku
rie užžada ligas.Kad luom serg^n- 
cziam ne gali pagelbėti, mums 
rodosi, kiekvienas supranta.

Laike dvarponių baliaus, pa
rengto Vilniuje laike parodos, 
kaip sako.su vienu vakaru dvar 
poniai iszgėrė brangių vynų už 
4000 rubl. Teip gaspadoraujant, 
dvarponiai ne gali tvirtai lai- 
k y ties i. Jeigu būt baudžiava, 
jeigu baudžiauninkai dirbtų dy
kai ir teip puikius balius kelda
mi galėtų dvarponiai gyventi; be 
to tas yra ne galimu: reikia arba 
balių, aiba dvaro iszsižadėti.

Isz Zupranų, Aszmėnų 
pav.

27 d. rugeėjo, randauninkui 
dvaro Lztoviczių, Komarui, nuo 
ganyklos pavogė 9 arklius. Ko- 
mar davė žinią pristovui. Susi 
rinko aplinkiniai uriadninkai ir 
desėtninkai, nusekė arklių pė
doms iki ne tolimai giraitei. 
G raitą apstojo isz visų purių ir 
joje pradėjo jieszkoti vagilų ir 
pivogtų arklių Ir isztikro ir ar
klius ir vagilius surado. Vagilėj 
buto czigonai. Jie ne spėjn dar 
pavogtų arkl ų toliau* iszvesti.

Ibz Grodno (Garteno).
» Czianyksztė žemdarbystės Dr- 
tė rengus'1 parengti pradinę žem
darbystės mokyklą, pasi mokini
mui ūkininkams geresnio budo 
žemės apdirbimo. Garsi lenkiš
ka rasztininkė Orzeezkienė atida
vė ant įtaisymo .tokios mokyklos 
«avo dvarą Gnavinice. Dabar 
Grodno Žemdarbystės Dr-tė alsi 
Braukė jau į Peterburgo valdžias 
au prašymu daleisti parengti 
mokyklą.

Vietinė Žemdaibystės Dr tė 
atsiszaukė į augsztesnes valdžias, 
praszydama,|kad£ant kssmetąpa- 
renziamų Grodmjukininkų arklių 
parodų prileistų ir arklius kitų 
luomų, taigi dvarponių ir mies- 
czion ų, bet kad piniginės dova
nos už arklius butų paskiriamos 
tik ūkininkams. Be abejonės val
džios ant to užmanymo sutiks, 
kadangi nėra nėjokio pamato tam 
prieszintiesi.

Isz Vilkmergės, Kauno 
gub.

Sziuis miestas yra toli nuo ge
ležinkelių. Pramonės nėra, to
dėl sanlygos pasilieka tokios,ksip 
azimtas metų atgal. Isz to ir 
naudojasi visoki prig<vėjai dyka 
duoniai, jieezkodami progos be 
darbo jeigu ne pralobti, tai bent 
maitytiesi. Pirmiausiai ežia at
sirado koksai Potocki, kuris per 
sistatė už artymą giminaitį gar
sių didžturezių grafų Potockių; 
stengėsi puo czianykszczių dvar
ponių vilioti pinigus. Pinįgų 
rods ne daug iszviliojo, bet ne 
buvo dvaro, kur jo ne butų priė
mę ir ne laikę po porą senvaiezių. 
Pasirodė vienog, kad tas neva 
grafus yra ne norintis dirbti Var- 
ssavos* kriauezių pagalbininkas. 
Po tam atsirado kitas, neva 
advokatas, kuris važinėjo po dva- 
rus,žadėdamas kiekv enam dvar
poniui atjieszkotj didelius palai
kus po kokiam pasimirusiam Si- 
berijoj giminaicziul. Saitam ee 
kėši geriau; pinįgų neva ant pro 
vos surinko ne mažai ir prarisza- 
linc. Žinoma, davę pinįgus pa
laikų ne matys, kadangi tie pa
laikai yra vien ant mėnulio.

Isz Anykszczių,Kauno 
gub.

Ne seniai iszdegęa szitss mies 
telis pradeda vėl kilti isz pelenų. 
Vietoj sudegusių senų triobų at
siranda naujos, gražesnės, negu

buvo sudegusios. laz pradžių 
padegėliai kentė vargą, bet ap
linkiniai gyventojai szelpė juos, 
kaip galėjo. Dvarponiai 'suteikė 
ne mažai javų nužudžiusiems vi
sus savo turtus, ne turintiems 
maisto padegėliams. Paskui pra- 
dėjojplaukti aukos ir isz t liaus, 
net isz Maskolijos, kas labai retai 
paritaiko, jeigu nelaimė pasiekia 
Lietuvą, Ant paszelpos pade
gėli ms surinko apie 6000 rubl.; 
daugiausiai, nes 1000 rubl., at
siuntė Wisockio arbatos prekėjų 
kompanija isz Maskvos. Žinoma, 
padegėliai deszimtį kartų dau
giau per gaisrą nužudė negu gavo 
pašėltos, bet vargšams ir tas, 
ką ant jų naudos sudėjo geros 
vai oi aukautojai, buvo dideliu 
palengvinimu jų varguose.

Isz Prūsų Lietuvos.
Tilžės sūdo bute 13 d. spali

nio perkratinėjo provą suvokietė- 
jusio ūkininko Gerulio uiSpytrų. 
Saitas b'znierius turėjo sūrio 
dirbtuvę, bet ptidirlęs '300000 
markių skolų, išviliojęs pinįgus 
nuo ko tik galėjo,nuribankrutino. 
Jis apskųstas, jog savo knįgas 
neteisingai vedė ir neteisią! pri
siekė. Paprastai mst ištautėję * 
renegatai niekur ne priguli prie 
doresnių žmonių. Renegatų vi
sur, reikia Faugoliesi. Vokietis 
arba maskolius gali būt geras ir 
teisingas žmogus, bet suvokietė
jęs.eumaskolėjęe lietuvis ar lenkas 
labai retai būva teis ngu ; toki< s 
j iu doriszkos vertės yra ir sulen
kėję ir susiamerikanizavę lietu
viai.

Už kiaules ant paskutinio tur
gaus mokėjo Tilžėj: už porą 4— 
6 sanvaiczių parszų po 
16—21 Mk., ui senesnius iki 28 
Mk. Už suaugusias kiaules iki 
60Mk; už penėtas kiaules po 47 
M k. už kiekvieną 100 svarų sva
rumo.

Tilžėj prekėjai ir pramonininkai 
nutarė 1904m. parengti mieste 
žemdarbystės,' pramonės ir amatų 
parodą. Rengimui parodos liko
si iszrioktas jau tam tikras komi
tetas.

Trumpa geležinkelio linija terp 
Skaisgirių ir Insrutės likosi ati
duota nuo 27 d. rugsėjo trukių bė
giojimui. Trukiai leguliariszkai 
pradėjo bėgioti nuo 5 d. spalinio.

Aplinkinėse Libgavos didesnė 
dalis pajūrių pievų vandens ap
semta; vandens nunešė ne tik 
nuplautą, bet ir sukrautą į kūgiai 
atolą.

Kaly ežių liuteroniškoj baž- 
nycziojJž^gnojo šįmet lietuviš
kai 48 vaikus, kuriame tai skait- 
liuje buvo 21 vaikinas ir 27 mer
gaitės.

Ciecorius Vilhelmas ant rudens 
atsilankė] Ramintus: žadėjo at
silankyti ir į maskolišką pusę, į 
miestelį Vištytį. Czia lygiai ka- 
talikiszkoj bažnyczioj, kaip žydų 
sinagogoj už Vilhelaio laimę at
laikė dievmaldystą už pageibą, 
kurią* jis pernai suteikė Visztyczio 
padegėliams.

DIDYSIS SZTRAIKAS-
Didysis anglekasių štraikas 

gal dar šią sanva tą pasibaigs. 
Veicziami visuomenės ir rando, 
anglų kastynių švininkai per 
garsų Morganą pranešė prezi
dentui Kooseveltui, kad jie su
tinka atiduoti nesutikimus ant 
išriszimo santaikos sudui, tik
pridėjo pasargą, kokių audžiu rei 
kalauja. Mite heli iš syk ne pri- 
lankiai priėmė tokį santaikos sū
dą, kadangi kastynių savininkai 
ne pripažino prezidentui tiesos 
rinkti tokius sudžiaa, koki jam 
patinka; bet kada prežidentas, a- 
part kastynių savininkų nurody
tų sudžių, išrinko reprezentantą 
darbininkų ir Peorios katalikisz- 
ką vyskupą Spauldingą, Mitchell 
davė savo pritarimą, bet pats ne- 
norėdamu spręiti, sušaukė į 
Wilkesbarre kalnakasių konven
ciją, kuri prasidėjo pereito pane 
dėlio dieną. Ant konvencijos 
pribuvo apie 800 delegatų. Visi 
tiki, kad susirinkę ant konvenci
jos priims prezidento iszrinktą 
santaikos sūdą ir kad dar šią

sako.su


Banvaitę anglekasių sztraikai pa
sibaigs ir darbai kautynėse tuo

* jaus pr, aidėt*. Konvencija, kaip 
mena, užsitrauks iki ketvergo 
dienai. Laikraszcziai pranesza, 
jog kastynių savininkai sutinka 
pakelti ant 10% kalnakasių al
gas, bet visgi jie ne nori pripažin
ti kalnakasių organizacijos ir 
ne nori praszalinli nuo vietų lai
ke sztraiko priimtų fCibeų, o to
kių yra 7000—10000.

Ar delegatai,susirinkę ant kon
vencijos, sutiks ant kastynių savi 
tinku iszlygų ir pasargų. pirm 
laiko ne galima įspėti. Mitchell 
ir vietinių unijų prezidentai pre
zidento Rooeevelto • isziinktam 
stdui pritaria, bet nežinia, ar 
pritars tam ir susirinkę delegatai. 
Nors ant konvencijos dabartinis 
santaikos sūdąs ir kastynių savi- 
vinkų pasargos butų} atmestos, 
sztraikai visgi turi pasibaigti,ka
dangi artinasi žiema, žmonės be 
kuro ne gali apsieiti. Jeigu kas- 
lynių savininkai ne sutinka pra 
szal nti laike sztraiko priimtų 
tcab-ų. tai reiktų manyti, kad ne 
visi priesz sztrsikus dirbę galės 
grįžti ant senų vietų, bet kaip st- 
ko.tiek jeigu ne daugiau,angleka
sių, užstojus 8ztraikams,iaZ8ine<z 
dino kitur, gavo ten darbę, todėl 
jie ne sugrįiį Pennsylvanios kie
tų anglių kastynes.

Sztraikai kastynių savininkams 
ir darbininkams kasztavo apie 
200 milijonų dol., kasztii gyven
tojų, turėjusių už angį s mokėti 
trigub s prekes, ežia ne priskai- 
tyti. Taig’ kasztai dideli, bet 
ateiti j be abejonės sztraikai ne 
tik daibildukams, bet visai tautai 
atnesz naudę: tinta ir randas pa
matė, kokiais yra pralobę Kasty
nių savininkai ir tas priverkti gal 
randę kę nors daryti ant jų t-uval- 

.(tymo. Qarbininkai teiposgi su
prato, kad kovoj tik suvienytos 
darbininkų pajiegos turi vertę. 
Laike dabartinių sztraiaų terp 
darbininkų buvo jau geresnis su
pratimai- negu kada nors pirma. 
Ir tame vieuog Europos darbinin
kai ttcvi augšeziau. Kada Pran
cūzijoj užgimė sztraikai kal
nakasių, jie luojaus atsilie|>ė į 
darbininkus viso civilizuoto svie
to, taigi į darbininkus Europos, 
Amerikos ir Australijos, praazy- 
dami paramos. Amerikos darbi
ninkai dar reikalo tokio .*olida 
riszkumo ne supranta, bet ateis 
laikas, kad tę supras, o tęs y k ne 
reiks jiems teip ilgai sztraikuoti 
Vokietij« s daibininkai antai tuo- 
jaus suprato, kad reikalai daibi- 
ninku vieno kraszto anksztsi ri- 
szasi tu reikalais darbininkų ki
to kraszto. Laike anglekasių 
sztraiko Ameiikoj ir Prancūzijoj 
Vokietijos darbininkai nutarė ne 
dirbti virsi paprasto laiko nė už 
didesnį užmekesnį, jeigu iszkas 
tos anglys bus siuneziames į tuos 
krasztus, kur yra anglekasių 
sztraikai. Jeigu toks supratimas 
butų terp darbininkų visų krasz- 
tų, tai užgimę sztraikai turėtų 
greitai pasibaigti, kadangi tas 
krasztas, kur yra sztraikai,isz nie
kur ne gautų anglių nė kitokių 

jam reikalingų medegų. Toks 
susipratimas darbininkų ateitėj 
turi ateiti ir jeigu tik jie eis isz 
vien, ne* kapitalistų pusėj bus 
pergalė. Dibar isz sztraikų vie
name kraszte naudojasi tankiai 
darbininkai kito, kadangi jie turi 
parūpinti reikalingus daiktus ir 
tam krasztui, kur yra sztraikai ir 
per ta turi didesnį uždarbį. Už- 
mirszta jie ’ienog kad tas, kas 
daibininkus ano kraszto szięd en 
pasiekė, rytoj gali pasiekti juos 
paežius.
' Anglekasių sztraikai galutinai 
pasibaigė. Susirinkę ant konven
cijos nutarė priimti prezidento 
Rooevelto užmanytę santaikos 
sudę. Ketverge likosi nutarta 
grįžti į darbę.

Isz Amerikos.
Neatiduoti adresantams paczto 

siuntiniai.
Nuo 30 d. berželio 1901m. iki 

tokiam jau laikui szių metų Ame 
rikes pacztas ne atidavė adresam 
tams 9300350 siuntinių, isz jų 
6446000 siuntinių buvo Ameri 
koj paduotų, o tik 620225 atėjo 
isz užrubežių. Tame skaitliuje 
neatiduotų paczto siuntinių buvo: 
136834 laiszkai^be paczto markių, 
siuntinių su negerais antraszais 
buvo 150307, laiškų visai be a- 
dresų 61068. Neatimtuose nuo 
paczto laiszkuose rado $48498 ir 
czekių ant $1399926.

Muszis terp baltveidžiu ir negru.
Litlleton, Ark. Pereitos 

nedėlios dienę užgimė ežia bai
sus muszis terp negrų ir baltvei- 
džių. Muszyje 3 baltveidžiai ir 
8 negrai likosi, užmuszti. Balt 
veidžiai stengusi negrus isz ežia 
iazvyti, bet vien sukėlė visus ap
linkinius negrus, kurie atbėgo į 
pagelbę savo 'vientaueziams. 
Negrai užėmė parako krautuyes 
czianykszczių kastynių. Matyt,

kad kova dar ne pasibaigė ir rei 
kia ežia laukti dar didesmų kr*u 
jo praliejimų.

Skaitlius ateiviu.
Per laikę nuo 30 berželio 1901 

m. iki tokiam jau laikui szių me 
tų atkako į Suvienytas Valstijas 
isz viso 648743 ateiviai. Tame 
skaitliuje buvo ateivių: isz Ital jos 
178375, isz Austrijos 171989, isz 
Maskolijos 107348 (tame skaitliu- 
jeyra ir lietuviai); pereituose
metuose ateivių isz Maskolijos
atkako ant 22080 mažiau. Terp 
atkakusių ateivių 162188 ne mo
kėjo nė raszyti, nė skaityti. 4974 
likosi atgal sugražinti.

Muitai nuo anglių.
Nors Amerika produkuoja dau

giau anglių negu kokia nors Eu
ropos sausžemio vieszpatystė, bet 
pagal Dingleyo muitų tarifę, be 
muitų į Amerikę galima isz sve
tur gabenti vien tokias anglis,'ku
riose yra 92% grynų anglių; už 
kitas reikia mokėti po 67c. nuo 
tonos muito. Liuostsiodėl iu> 
muitų yra tik Valijos anglys, ku 
noee yra 92.42% grynų anglių ir 
maskoliškos, turinezios 94% gry
nų anglių.

17750000 Mokintiniu.
Pagal atskaitę mokyklų komi

sijos, pereituose metuose visokias 
mokyklas Suvienytose Valstijose 
Sziauiinės Amerikos lankė 17750- 
000 mokintinių. Tiek mokintinių 
neturi nė jokia kita vieszpatystė. 
Maskolija turi beveik dusyk dau
giau gyventojų,bet mokintinių jo
je nėra nė 4 milijonų.

Žiema.
Hebrath, Mich. 14 d. spali

nio, aplinkinėse Codillac, siautė 
sniego darganos. Sniegas užden
gė laukus ant pusės pėdos storai. 
Anksti mat szįmet artinasi žiema, 
o dėf anglekasių sztraiko, ypacz 
neturtingiems gyventojams,trūks
ta anglių, dėl brangumo, ne visi 
įstengia jų nusipirkti.

Apskustas už papirkimus.
St. Lotus, Mo. Prasidėjo ežia 

prova Hiilijonieriaus Ed. Butlerio. 
Apskųstas j’8 už tai, kad besi
stengdamas gauti nuo miesto 
kontraktus ant visokių darbų, 
stengėsi papirkti miesto urėdnin- 
kus Gal būt,kad ir keliems davė 
pinįgus, kadangi juos ima, tur
būt, didesnė dalis amerikoniszkų 
urėduinkų.

Prigėrė 1O žmonių.
Cleveland,Oh. Netoli Ashta 

bula, ant Erie ežero, laike smar 
kios vėtros paskendo garlaivys 
L'ckwood. Žmonės nuo jo suli
po į dvi valtis. Viena valtis lai
mingai prisigr.ebė kranto, kitę 
gi rado vilnių priplaktę prie 
kranto be žmonių, apvirtusię. 
Ant jos plaukė 10 žmonių, kurie 
turėjo prigerti.

Susidegino Dievui ant garbes.
Benceville, Ind. Gyvenanti 

ežia moteriszkė, Ice, įpuolusi į ti- 
kėjimiszkę beprotystę, psszoko 
isz lovos ir pasakiusi, jog Dievas 
prisakė jai nusižudyti, uždegė ant 
saVęs drabužius "ir teip sunkiai 
apdegė, kad nuo to ieztikro nu
mirė.

Gaisrai.
Tuchola, Mis. Netoli nuo 

ežia, ant stacijos Cruyer, užgimė 
gaisras; ugnyje pražuvo trejatas 
vaikų, kurie be abejonės ir ugnį 
turėjo užkrėsti. Kada užgimė 
gauras, namieje, apart sudegusių 
vaikų, nieko ne buvo; tėvas bu
vo iszėjęs į darbę, o motina buvo 
pas kaimynus jiszeidama ji vaikus 
užrakino namieje.

New York. Sudegė ežia Goo- 
savoort arklininkai; sudegė prie 
to 40 arklių ir trys tarnai.

WlLL8BURG, V. Wa. Sudegė 
ežia vasarinis namas milijonie
riaus W andergrifto. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant * 150000 
dol.

Klamathon, Cal. Siautė ežia 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
gražiausię miesto dalį. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant pusės 
milijono doliarių.

Newark, N.Y. Sudegė ežia 
oblinyczios Schaft & Cu. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant $100- 
000.

Jamestown, N. Y. Netoli 
nup ežia, Point Chataųuoj, užgi
mė gaisras, kuris isznaikino hote- 
lį. Blėdį gaisro padarytę skaito 
ant 200000 dol.

Aurros.
Macon, Mo. 14 d. Spalinio 

siautė szitoee aplinkinėse smarki 
audra ir vėtros, kurios beveik su 
visu lazgnovė miestelį K eo t a. Prie 
to du vyriszklai, viena moteris ir 
du vaikai likosi užmuszti.

Beaumont, Tek. Szitose ap
linkinėse siautė smarki perkūnija, 
laike kurios trenkė perkūnas į 
negrų bažnyczią. Viena ypata li
kosi perkūno užmuszta, o penkios 
pavojingai užgautos.

Qdiney, III. Pereitos nedėlios 
naktyj tūluose kraštuose s z te tų 
Missouri ir Illinois siautė smarki 
audra ir vėtra, kuri daug blėdies 
pridirbo. Missouri klonyj 100 
triobų likosi vėjo sugriautų. Prie 
to ir diktai žmonių likosi sužeis
tų. bet terp jų nėra mirtinai su
žeistų.

Ezpllozįjos.
Memphis, Ten. Ant garlaivio 

Fred. Hellie, netoli Mound City, 
expliodavo garinis katilas. Ex- 
pliozijos dvi ypatos likosi už 
musztos, viena mirtinai sužeista 
ir trys sužeistos nors sunkiai, bet 
ne mirtinai.

Springeield, III. Netoli 
Pavvnee, Vittor kautynėse,ats tiko 
smarki explioz>j-<, kurios du dar 
bininkai likosi užmuszti, u keturi 
mirtinai sužeist'. Explioziję pa
gundė parako szuvis, kuris užde 
gė prisirinkusias oloj anglines 
dulkes.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Brazil, Ind. Netoli Redsville 

susidaužė du pisažienmai gele
žinkelio truki-i. Prie to dvi ypa
tos hkesi uimuszto4, o kelios sun 
kiai s iže stos.

geležinkelio sutiko priimti siniai- 
kos sudę iszr szimui nesutikimų 
su kompanija.

Denver, Col. Colorado Fu- 
el and Iron Co. pakėlė isz liuoto 
noro algas 10000 darbininkų ant 
ketvirtos dal et, taigi ant 25% to, 
kę jie iki sziol gaudavo.

T Saratoga, N.Y. Sztraikuo
ja motormanai Hudson Valley ge
ležinkelio.

ISZ
Lietnviszkn dirvų.

Isz darbo lauko.
•Į Washington, D. C. Prezi

dentas Roosevelt į santaikos su
džius, iszriszimui nesutikimų 
terp anglių kautynių savininkų 
ir anglekasių užmanė paskirti se- 
kanezias ypatas: jenerolę Wilso 
nę, inžinierių Parkęra i»z Wa- 
chingtono, sudžię Gray i-z Wa- 
mington, Del., Clarkę isz Cedar 
Rapids, virazininkę geležinkelių 
konduktorių organizacijos, F. 
VVatkinaę isz Scrantono, katali- 
kiszkę vyekupę isz Pevrijos, III. 
Spauldingę, darbo komisorių 
Wrightę. Ant szitų sudžių, 
kaip paduoda laikraszcziai, sutin
ka lygiai kastynių savininkai,kaip 
ir kalnakasių orgairzacijos prezi. 
dentaa Mitchell.

Scranton, Pa. Isz 92 an
glių kastynių szito a pa k riezio, pa
sibaigus anglekasių sztraikams,90 
galės tuojaus prasidėt1 darbai, tik 
kasiynės Battea Pittstone ir Hal- 
stead Dyryeoj yra vandens už
lietos. Dabar dirbanezių icabsų 
kastynių savininkai ne nori nuo 
darbo paleisti, tokių yra,7000 — 
10000. Bet kad be abejonės tiek 
sztraikuojanczių darbininkų, už
stojus sztraikams, isziineszdino į 
kilus kraszlus ir nebegrįž, tai be 
veik visi dirbę priesz sztraikus 
darbininkai ras dirbę kastynėse.

VVaukegan, III. Darbai 
eina ežia prastai, daug žmonių y- 
ra be darbo. Pereitę sanvaitę 
daug žmonių paleido nuo darbo 
dratų d rbtuvėj, kadangi ję da
bar taiso. Dratų dirbtuvėj dirba 
2000 darbininkų. Cukraus dirb 
tuvėe, kaip sustojo, teip ir besto
vi, nežinia,kada pradės jose dirb
ti Dabar sunku ežia gauti dar
bę. Vario dirbtuvėse atstatė nuo 
darbo 10 lietuviszkų merginų, 
ir jos niekur ne randa daibo.nois 
dirba už labai pigias algas.

Zl.
East St. Louis, Mo. Ant 

konvencijos Illinois Federation 
of Labo r likosi nutarta, kad uni
jų sanariai ne gali pasiduoti įmi- 
liciję, kadangi tojė savo ginklus 
vartoja ne priesz svetimus prie- 
ezut*, bet priesz kraszto ukėsus 
darbininkus. Tas yra teiay- 
vė ;

5 Chicago, III. Sztraikuoja 
darbininkai dėžių dirbtuvių. 
Dirbtuvių savininkai pasiūlė mer
ginoms aut 20% didesnes algas, 
kad grįžtų į darbę, bet-jos atsisa
kė tę padaryti, kol dirbtuvių sa
vininkai ne užpildys reikalavimų 
vyriezkų darbininkų.

New Y«rk. Pasibaigė 
sztraikas darbininkų czianyksz
czių spaustuvių. Darbininkai 
gavo reikalaujamas algas, bet tu
rėjo sutikti, kad drauge su pri- 
gulincziais prie unijos dirbtų ir 
ne unistai.

5 Birmi^gham, Ala. Pasi
baigė sztraikas minksztų anglių 
kastynėse Tennessee Coal Iron & 
Rtil Road Co. ir 4500 darbiniu 
kų sugrįžo prie darbo.

Fresno, Cal. Sztraikas ro- 
zinų pa k uoto jų pasibaigė. Darb 
daviai sutiko ant darbininkų rei
kalavimų.

•j) Shenectady, N. Y. Sztrai- 
kuojanti tarnai Hudson Valley

Isz Brocktou, Haas.
5 d. spalinio Brocktone lietu- 

v'szka parapija atlaikė mitiogę. 
Apart apsvarstymo bėganezių 
reikalų parapijos, buvo pakeltas 
klausymas Pennsylvanijoe angle- 
kas'ų sztraikų. Susirinkę gau
siais rankų plojimais iszreiszkė 
s injausmę kovojantiems už sęvo 
liesas auglekasiams. Sudėjotuo
jaus laike mitingo $9 50 ant 
sztraikierių naudos ir iszrinko ko. 
leitorius.kurieperėjo per liit.vių 
gyvenimus.rinkdami aukas ant 
naudos vargstanezių anglekasių. 
Sz:e vyrai likosi ištrink ii kolekto
riais: Adomas Juszka, Juozapas 
Vaicz'inas, Ignotas Bubliauckas 
ir Igu.Petrąucka■». Jie Brockto
ne surinko $26.25. Pinįgus nu- 
tai ta iszsiųsti ant rankų centra- 
liszko anglekasių organizacijos 
sekretoriaus VVilsono.

Jaunas czianyksztis D.L.K Ge- 
dim:nn Kliubas ant sztraikierių 
naudos paaukavo $5.00, o Dr-tė 
Szv. Roko, ant kvartalinio susi
rinkimo, atsibuvusio 12 d. spali
nio, ant to mierio paaukavo 25 
dol. Tokiu budu ant rankų • p. 
Wilsono nuo Brocktono lietuvių 
ant sztraikierių naudos iszsiųsta 
$65.75.

Vardų aukautojų per la'kraszlį 
ne garsiname. Ant susirinkimo 
2 d. lapkriezio bus padaryta ro- 
kunda :r vardai aukautojų ir jų 
aukos bus perskaitytos. D desnė 
dalis žymesnių czianykszczių lie
tuvių atsisakė aukauti, kadangi 
jie piiguli į sziauczių uniję ir a- 
part paprastesaanvaitinės mokes
ti es iki 25c., moka po 25c. ant 
sanvaitė-i ant sztruikierių naudos. 
Neprigulinti į uniję noriai dėjo 
aukas. Nep»siliko užpaka’yj vy- 
riszkių ir rzianykszczioe merginos 
lietuvaitės: jos ne tik paczioe au
kavo, bet ir kitus ragino pr>e dė
jimo aukų. Atsirado ežia rods ir 
toki oeiszmanėliai, kurie atkalbi
nėjo kitus nuo aukų, sakydami, 
kad je'gu mes dėsime aukas, tai 
kalnakasiai neis dirbti ir mums už 
tonę anglių re>ks mokėti po $ 30 
Ant tokių neiszmanėlių nėra kę 
pa syti.

Vis ems aukautojams už jų au
kas, vardu vargstanczlų brolių 
anglekasių, isztariame szirdingę 
aeziu.

Ad. Juszka, 
Juoz. Vafcziunss, 
Ign. Bubliai skas, 
Ign. Petrauckis,

Isz Grand Rapids, Mich.
5 dienę rugsėjo ežia susitvėrė 

paszelpinė draugystė po vardu 
“■Žvaigždė Liuosybės”, kuri savo 
draugų resunkina tikėjimiszkais 
vystiklais,priima kiekvienę dorai 
besielgiantį lietuvį į svvo tarpę. 
Pirmsėdžiu draugystės yra: Vin
cas Ruksztelis; protokolų raszti- 
ninku — Ra f olas Gaubas; finansų 
rasztininku — Adolfas Petraitis; 
kasierium — Pranas Stinkus.

Draugystė turi už mierį gelbė
ti ligoje, bet sanariai pasižada 
apart to: lavintiesi moksluose, 
kalbose, loszti teatrus, apvaiksz 
czioti tautiszkas ir darbininkisz- 
kas szventee, rengti prakalbas, 
platinti liuosybę (?), aiazkinti joe 
naudę, kokię kiekvienas apturi, 
skaitydamas mokai iszkus necen- 
zuruotus, bet lavinanczius protę 
rasztus.

Todėl draugystė “Žvaigždė 
Liuoeybėa” užlaikys savo knįgy- 
nę. Žodžiu sakant, visoms pajie- 
goms stengsis platinti mokslę, 
dorę, vienybę, meilę ir sutiki- 
ritę terp savo brolių lietuvių; 
kaip su draugais teip ir su prie 
szais stengeis užlaikyt jmeilin- 
gumę. Klaidingai maustantiems 
aiszkįs teisybę ir stengsis atves
ti ant tiesos kelio.

“Žvaigždė L.” draugystė tavo 
sąnariams užgina vesti viso
kius tikėjimiszkus ginczus po 
bnusme(kaip tę kontrcliuos?RL), 
įstatuose įraszyta, kad už tikėji
miszkus ginczus bus nubaustas 
nuo 25 centų iki $3 00. “Ž. L.*'
draugystės sąnarių užduotis yra: 
platinti mokslę, sutikimę.meilę.o 
ne ginczus.

Musų nauja draugystėlė 
* Žvaigždė Liuosybės”, atjsusda- 
ma vargingę padejimę brolių dar
bininkų anglekas:ų, o ypacz 
tautieczių lietuvių, 10 d. spalių 
ant savo susirinkimo vienbalsiai 
nutarė paaukauti $6.00 ant an- 
glekaūų suszelpiino.

Teipgi iszrinkome isz savo 
draugbrolių du kolektorių: Vincę 
Ruksztelį ir Kazimierę Burkaus 
kę, kurie pereis, rinkdami aukas 
per lietuvius. Sur.nktas aukas 
nusiųsime staeziai į centraliezkę 
Unijos kasę.

Visų varde: 
Protokolų sekr.,

R. Gaubas.

Isz South Boston, Mass.
12 d. spalinio c*i įnyksztė Dr- 

tė Szv. Kizimiero. pn. 318 W. 
Broadvvay str., laikė tusirinkimę, 
ant kurio bjvo apsvan-tyli sztrai- 
kuojanezių anglekasių reikalai. 
Draugystė, pritardama kariaujan
tiems darbininkams už savo tie
sas, kapitalistų pamintas, nutarė, 
kaip galint, gelbėti vargę ken 
ezianezius anglekasių*'. Ant to 
susirinkimo nutarė uždėti moaes- 
tį po 25 c. ant kiekvieno sąnario 
ant sztraikuojancz ų kalnakasių 
naudos ir gelbėti brolius darbi 
ninkus iki paskut nei dienai jų 
kovos, ko! kapitalistai ne sutiks 
ant teisingų musų brolių, angle- 
Ka-ių reikalavimų. Sziędieu ka
pitalistai ne paiso ant te sybės.ne 
paiso ant kraszto tiesų; vienai 
tinis jų mieris — surinkti ant sa
vo naudos kuo daugiais'ai mili
jonų ir kuo daugiausiai žmonių į 
savo vergus paversti Tik vieny
bė darbininkų gali juos teisinges- 
niaisir nuolankesniais padaryti. 
Darbininkų pareiga szelpli viens 
kitę, stoti vienam už visus, vi
siems už vienę kiekviename atsi
tikime, yp icz gi kovoje su netu- 
rineziais gėdos kapitalistais. Tik 
eidami isz vien, susivienyję visi' 
darbininkai gali pasekmingai at- 
siiemli priesz isznaudojimę kapi
talistų; kita'ipne galina sulaukti 
geresnės ateities. Kapitalistai 
riszasi į ryezius ant geresnio isz- 
naudojimo ne kapitalistų, remia 
viena kitę; tę patį turi daryti ir 
darbininkai, o kad jų yra dau
giau, pergalė turi bul darbinin
kų pusėj, jeigu tik j e laikysis 
vienybėj.

M. Mockapetris.

Ihz Lawrence, Mass.
Seniau t-z i to miesto lietuviai 

buvo pagarsėję isz savo aukų ant 
visokių tautiszkų reikalų, buvo 
laikai, kada jie stovėjo augszcziau 
už Chicagos, B< stono ir kitų 
miestų lietuvius. Dabar apie ge
rus darbus czianyktzczių lietuvių 
ne daug galima iszgirsti.

Yra ežia dar kun. Žebrio suor
ganizuota Szv. Laurino Dr-tė. 
Mater aliszkai stovi gana gerai, 
turi 84 sąnarius, bet terp jų ma
žai yra sumanesnių. 12 d. spali
nio szita draugystė užsimanė pa
rengti eusirinkimę. Pasamdė 
Lietuvos Sūnų Dr-tėa salę, parū
pino gėrymus, bet ant mitingo 
mažai kas atėjo. Buvo vien dik 
tai moterų su mažais vaikais ir ne 
viena tokia motina pusėtinai už- 
sidulino. Ta draugystė pasky
rė 10 dvi. ant sztraikuojan- 
czių kalnakasių mud‘», bet pinį 
gų ne nusiuntė; gal siųs tęsyk, 
ksda sztraikai pasibaigs ir angle 
kariai pagalbos ne reikalaus? 
Priežodis juk sako: dusyk duoda 
tas, kas greit ii duoda.

Czianykszcziai lietuviai, ne tu
rėdami savo biznių, neeza pinįgus 
svetinitaueziams. Czia reikalin
ga butų lietuviszka duonkepė, bet 
nėra kam apie jos uždėjimę pati 
rūpinti Prie gero noro ne sun
ku būt tę parengti. Tas butų jau 
kur kas geresniu negu rengiami 
girtuokliavimai, besipravardžiavi- 
mai ir nesikent*mri.i Tik bandy
kime,o pamatysime pats.

Szv. Laurino Dr tęs Sąnarys, 
t

Isz Melrose Bark, III.
Lietuvių yra czia gana didelis 

būrelis, bus jų apie 300 ypatų,bet 
gero terp jų ne daug galima ma
tyti. Daugumas gii tuoklystėse 
paskendę; pasigėrę muszasi. Po- 
licmonai ne mažai turi darbo, ka
dangi ateeina daug lietuvių a- 
resztuot, o paskui *už pagyveni- 
mę policijos areszte reikia imti 
pinįgus.

Czia butų labai reikalinga va
karinė mokykla, bet nėra kam a- 
pie tai pas'rupintl Nėra mat 
czia teip dręsių vyrų, kurie isz- 
dryatų nuo miesto pareikalaut to
kios mokyklos. Ant galo neži
nia, ar mokyklai atsirastų pakak
tinai mokintinių. Girluokliau- 
anti ir mėgstanti pesztynęs pa

prastai ne mėgsta mokyklų ir jų

suteikiamo mokslo, o tokių pas 
mus daugiau yra negu reikia.

F. R.

Isz Wilke8barre, Pa.
Sztraikuojanti kalnakasiai czia 

užsilaiko ramiai. Užtraukta mi
licija, bet milicijos kareiviai lai
ko sztrsikierių pu*-ę, kaip pagau
na scateus, tai karta s ir gerai 
kailį ’szperia. Kaip sztraikieriai 
nueina į kareivių stovyklas, tai 
gauna pavalgyti ir kę kareiviai 
turi, tuom dalinasi su sztraikie- 
riaia. duoda net aukas ant jų 
naudos. Atėjus czia kare viams, 
skaitlius 8cabsU ne tik ne pasidi
dino,bet priešingai, pasimažino. 
Kompanijų ne įstengia kastynėse 
varyti darbę, kaip neikia. Sztrai
kieriai tikisi sztraikę laimėti.

J. Ad.

Isz visur.
|| Porę metų a'gal į Kanadę 

persikėlė 7000 maskoliszko ran 
do persekiojamų sektan 
tų duchoborų. Kanados 
randas davė jiems ataakaneziut 
žemės plotus, ant kurių jie apsi
gyveno, nusipirko gyvulius ir isz 
pradžių gyveno ganu laimingai, 
žemę apd rbo gerai ir maisto tu
rėjo pakaktinai. Ant galo terp 
jų atsirado naujas pranašia*, ku
ris užoimanė reformuoti duchobo
rų tikėjimę. Pranaszas uždraudė 
ne tik pinuti gyvulius ant maisto, 
bet tei;o*^i vartoti ant drabužių 
akutę ir v Inę, valgyli pienę, tei
posgi vartitigyvulius prie darbo. 
Žmonelės pranaszo paklausė. 
Gyvuliu* pa'eido ant lauko, kur 
juos be abejonės butų (Įraskanti 
žvėrys suėdę, jeigu randas, ne bu 
tų paėmę* ir ne pardavęs ant du
choborų naudos. Dabir, ardami 
žemę, j e pats trauki i po kelis į i 
kinkę j žagrę. Ant drabužių ne 
vartoja n3 vilnų, nė kailių, bet 
Kanados oras per szaltas, kad per 
žiemę galima būt vilkėti vien isz- 
medvilnės austus drabužius. 
Supranta tę ir duchoborai, todėl 
jie atsiuntė į Texa*ę jieszkoti szil 
tesnės vietos savo kolionijoms,bet 
czia ne nori jų^priimti. Kur dings 
nelaimingi žmonėlės su savo nie
kur netinkaneziu prie sziędieni- 
nių sanlygų tikėjimu, nežinia.

| Pagal surinktas žinias Ame
rikos žemdarbystės departamen 
tn.aziųmetinis užderėjimas jtvų 
Furopoj sek a nežili persistato:

Maskolijoj užderėjimas kvie- 
czių.rugių, miežių ir avižų szįmet 
geresnis negu kada nors per pas
kutinius penkis metus.

Vokiet joj szalcziai ir lytus su
laikė nunokimę javų: besibaigiant 
pirmai pusei rugsėjo,dar į dalys 
javų buvo nen'uvalytoa

Austiijoj ir Vengrijoj užderėji
mas kvieczių buvo geras; rugių 
gi tik vidutinis. Vengrijoj kor 
nai, dėl stokos lytaus, užderėjo 
prastai.

Rumunija tokio gero užderėji- 
mo javų kaip szįmet seniai ne tu
rėjo. r

Prancūzijoj surinko ant 13 
punztų daugiau kvieczių negu 
pernai.

Belgijoj užderėj'mas visokių 
javų buvo užganėdinantis.

Anglijoj plotai sėjamų dirvų 
buvo didesni negu kitais metais, 
bet ant didesnės dalies dirvų 
kviecziai likosi arba diktai lytų 
pagadyti, arba su visu prapuo
lė.

| Vienoje isz didesnių anglisz 
kų koHonijų, Queeoslande, pasi
rodė nepriteklius darbininkų ant 
apdirbimo laukų. Randas parsi
gabeno nuo salų Polinezijonus ir 
jie į trumpę laikę pastojo nepri- 
gulmingais, parengė daržus ir 
užsiėmė auginimu daržovių. An- 
gloa»xai, artai Anglijoj, ar jos 
kolionijose, ar Suvienytose Vale 
tijose Sziauriuės Amerikos, labiau 
negu kitos tautos ne kenezia pur
vuotų žmonių; neužkanta jų api
ma ir randus, kurie ne užstoja už 
parvuotus žmonis, bet pats juos 
skriaudžia. Tas apeireiszkė ir ko- 
lionijoj Queensland. Randas isz 
leido prisakymę, kad visi turinti 
savo daržus polinezijonai iszsi- 
neszdintų isz kolionijos ir apleistų 
jų jszdirbtus daržus. Nuskriausti 
atsisziukė prie Anglijos koliomjų 
miniaterio, praszydami jo užtari
mo, bet jis atsakė, kad nieko ne 
gali padaryti.

| Charkove pasibaigė prova u- 
kininkų, apskųstų už maisztus 
Charkovo gubernijoj buvusius 
szię vasarę. Isz apskųstų nė vie- 
nasme tapo nuspręstas ant ilges
nio kaip ant pesėu metų kalėjimo. 
Budas ne prileido prie liudyjimo

apskųstų liudininkų psiodymui, 
kad ūkininkai buvo plakti, kad jų 
savastį ir namus draskė, plė<-zė ir 
degino, kad kareiviai išgėdino 
dukteris ir seseris apskųstų. Kę 
gi verti tie maskoliszki sūdai,ku
riems uždraista jieszkoti teisybė*, 
jeigu priesz tiesas, dorę ir žm<»- 
niszkumę nusideda caro tarnai? 
Toki sūdai ne verti, kad ant jų 
spiauti. Teisybė, dar mažesnės 
veitės yra visos caro valdžios,ku
rios drysta »udams aprėžti lube 
žius, kokių prov* se i-udai ne gali 
peržengti.

| Pagųl stat st'szkas žinias, su
rinktas V ndobonoi D ro Kelech- 
nėr**, daugiauriai žmonių nuo 
džiovos miiszta kas metę Mat-ko- 
lijoj: ant vieno milijono gyvento 
jų kas metę nuo džiovos mirszta: 
Anglijoj 1358 ypitos, Belg joj 
1767, I-abjoj 1871, Holandijčj 
1884, Danijoj 1912, Szve carijoj 
2031, Vokietijoj 2245, Szvedijoj 
2310, Prancūzijoj 3026, Austrijoj 
3625, Maskolijoj 3986. las di
džiausių Europos miestų teiposgi 
daugiausiai žmonių mirszta mas- 
koliszkuose: Maskvoj 4568, Pe 
teiburge 4416, Vindobonoj 4272, 
Paryžiuj 3870, Berlyne 2308, 
Londone 1768.

| Juodveidiiai darbininkai kai
mo Main Neef, Transvaaliuje, pa
kėlė maisztus, kadangi jiems lie
pia dirbti ant treczdalio ilgiau 
negu pirais. Ant jų pasiskundi 
mo, direktorius atsakė, kad dabar 
prie darbo priėmė daugiau balt- 
veidžių darbininkų, kuriems rei
kia mokėti didesnes algas, Todėl 
valdžios verezia už pigesnę prekę 
dirbanezius negrus, kad jie dirbtų 
ilgiau, kad tokiu budu negrai sa
vo ilgesniu darbu atlygintų už di
desnes algas baltveidžių.

| Vienas isz būrų vadovų, 
Snyman, keliauja į Meksikę ant 
tarybų su to kraszto prezidentu. 
Snyman mat nori Meksike gauti 
žemės plotus ir ant jos perkelti 
dalį - nenorinezių būti Anglijos 
pavaldiniais būrų. Jeigu būrai 
i-zrikels isz savo kraszto, Hzsikė- 
lueių vietas užims anglijonai. Pa 
atlikę turės iazrižadėli prie pro
gos iszsiliuosuoti kada nors isz 
po Anglijos jungo,kadangi jų bus 
mažai.

U Maskol szki ir svetimi kapi
talistai, mieste Rostove ant Dono, 
pietinėj Maskolijoj, rengiasi įtai
syti dideles galvijų piovinyczias, 
ant pavidalo ėsanezių Chicagoj. 
Maakoliszkos piovinyczios rengia
mos darymui konkurencijos Ame 
rikos piovinyczioms. Kadangi 
mėsa ir galvijai Maskolijoj piges
ni negu Amerikoj, tai maskoliš
kos piovinyczios isztikro galėtų 
didesnę dalį Ehropos mėsos pir
kėjų nuo Amerikos paveržti.

| Mieste Frankfurte ant Maino 
atsibūva terptautiszkas kongresas 
ant apstabdymo mergų prekyatos, 
kuri dabar, ypacz krasztuoae kur 
apezvietimas žmonių žemiau sto
vi, labai iazriplatino. Besanži- 
niszki prekėjai, daugiausiai žy
dai, visokiais budais vilioja jaunas 
merginas ir jas, kaip kokį gyvu
lį, parduoda t:esiog į paleistuvys 
tės namus.

| Japonijos pakrantėse siautė 
smarkios .vėtros, laike kurių daug 
laivų susidaužė. Likosi iszardyti 
pylimai ir jūrių vanduo giliai į 
siveržė į sausžemį, naikindamas 
viskę ant aevo kelio. Likosi su vi
sais gyventojais nuplauti du mies
tai turinti po 1300 gyventojų. 
Laike tų vėtrų pražuvo daug 
tuksi anezių žmonių.

| Isz jūrių, negiliausios yra 
Azovo jūrės, kurių giluma ne
pereina 50 pėdų. Tas negilu- 
mas jūrių daro jas netinkanezioms 
didesnių laivų plaukinėjimui. 
Kad tę negerumę praszaliuti.mas 
koliszka kelių ministerija rengia
si, su pagelba tyczia nukastų py. 
limų,pakelti Azovo jūrių vandenį 
nors ant tiek, kad ant jų galėtų 
plaukinėli didesni laivai.

J Vokiszki anglekasiai nutarė 
prieszintieri iszgabenimui anglių 
į tuos kraštus, kur traukiasi da
bar anglekasių sztraikai, kaip an 
tai :į Amerikę ir į Prancuziję,kun 
reikalauja isz Vokietijos po 10- 
000 tonų anglių kas dienę. To
liau vokiszki kalnakasiai nutarė 
szelpti materijaliszkai sztraikuo- 
anczius Amerikos ir Prancūzijos 

kalnakasius.

! Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Ecuador, mieste Guayaųuil 
ap-irerizkg geltonasis drugys. 
Daugiausiai apsirgimų būva terp 
czia gyvenanrzių vokieczių.

| Vulkanai Pelee, ant salos 
Msit n'ųue ir Boufriere, ant šioj 
Szv. Vincento, ’6d. spalinio vėl 
metė ugnį ir akmen s; i et kad 
vulkanų aplinkinėse pirma huvu. 
šių i-zriveržimų viskas' likosi 
naikinta, tai dabartiniai iszsiver- 
žimai ne daug blėd.es pridirbo.

| Maskol sekas bara-, ant nu 
rodymo mimsterių komiteto, da
vė tiecę.Varszavos jeneral-guber
natoriui panaikinti, kada tik t? 
laikys už reikal ngę, knygynus ir 
skaitinyezias užlaikomas kur no:s 
Lenkijoj ar tai priv„tiszkų ypatų 
ar draugyserių.

d Perdėtinis ponų ir dokų dar
bininkų organizacijos Prancūzijoj 
praneszė minuterių perdėtiniui 
Combes’ui, jog szita organizac j\ 
pritardama sztrai k uojtn tiems 
Prancūzijos auglekasiams, nutarė 
teiposgi sztraikuoti, jeigu migįg. 
kasių reikajsvimai nebus iszpildy. 
ti.

| VokifZk;*8'laikra8ztis“Frank- 
furter Zeitung” garriua, buk re- 
publikoj Columbijoj, pietinėj A- 
merikoj, rando kalės mioisteris 
Fernandez pasodino į kalėjimu 
republi k oš prezi lentę Marrcquin 
ir pats apsigarsino niekuom ne- 
adrubežiuotu kraszto diktato
rium.

| Pas mus, naikinimui pel ų ir 
žiurkių laiko kates, Brazilijoj gi 
ant to prisavino žalczius isz boa 
veiilės, kurie geriau ui kates sa
vo užduot ę atlieka. Žilcziai tie 
ne nuodingi, prisiriša prie imo- 
nių-ir vietos geriau negu ka
tės.

Pabėgę isz Macedon jos į Bul- 
gariję knkezczionys atgabeno ii- 
nię, buk turkai iszdegino krik.-z 
czioniazkns aaimus; Stoma, Dre- 
novo, Seibinovo, Pirine irArono- 
vo; gyventojai, kurie ne spėjo 
pabėgti,likosi iszskersti.

| Terptaut szkaa santaikos sū
dąs Haagoj priėudyjo nuo Meksi
ko Suvienytoms Valttijoms 
$1420682 nieksi koniszkų dolia
rių ir po $ 345999 kas metę ant 
naudos katalikiškų bainyczių 
Kai fornijoj.

U Holandijoj, mieste Groenlo, 
likt si suareszluotas konsistorijos 
sąnarys, pastorius Kari. Jis imt 
nuszovė savo gaspadinę ir jos 
dukterį ir prisisavino jų uiezėdy- 
tus pinįgus. Geras mat doros 
mokintojas.

| Varszavos laiiraszcziai pra
nesza, buk kokia ten amerikoniš
kų kapitalistų kompanija rengiasi 
padirbti elektuszko geležinkelio 
liniję isz Varszavos į m i estę Lodz, 
Lenkijoj. ~

| Paryžiaus laikrasztis “Patrie’’ 
tvirtina, jog visi Prancūzijos dar
bininkai rengiasi ant syk sztrai- 
kę pakelti aat iszkovojimo 8 vai. 
darbo dienos ir apsaugojimo dar
bininkų ant senatvės.

| Ant salos Kubos ekonomisz- 
kos sanlygos dabar daug niekes
nės negu buvo valdant czia iszpa- 
m jonams. Mieste Havanoj yra 
net 15000 darbininkų neturiu- 
czių darbo.

| Likosi atidarytas Kijevo uni
versitetas. kuris, dėl studentų 
maisztų, buvo su visu uždarytai 
Priėmė 1061 studenię, kuriame 
tai skaitliuje yra: 421 naujai pa
stojantis ir 670 senų studentų.

| Turkijos sostapilėj, Konstan 
tinopoliuje nugruvo tiltas jun
giantis Konstantinopoliu su prie- 
mieseziu Galata. 15 žmonių su
puolė į vandenį ir isz jų 5 pri- 
gėrė.

S Cholera isz Egipto prisigrie
bė jau įPalestinę; smarkiausiai ji 
siauezia mieste Ghaza, kur vidu- 
tiniszkai nuo choleros mir.*zta po 
40 žmonių kas dienę.

I Anglijos laikiaszcziai, teip 
kaip ir Amerikoj, pradėjo siun
dyti pne*z ateivius, jie reikalau
ja apsunkinimo atejvystės.

| Per liepos ir piutės menė- 
sius szįmet Rymę atlankė 9734 
%vetimtaucziai, o tame skaitliuje 
buvo 3020 amerikonų.

| Austrijos ir Vengrijos rando 
įėmimai ant ateinanezių metų iš
skaityti ant $345328652, o iszda- 
vimai ant $3452450870.

I Prancūzijos rando surinki
mai ant ateinanezių metų iszskai- 
tyti ant $ 715100000, o išleidi
mai ant $71400000.

U Ryme sudegė viena isz svar
biausių popiežiaus įtaisų, Propa
gandos kolegija. Nuo ko užgimė 
gaisras, nežinia.

II Indiszkas maras siauezia dar 
vis Odesoj. Epidemija apsireiš
kė ir ant Krimo,mieste Simferopo 
liuj.
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ATSILIEPIMAS 
į unijų sąnarius.

Ne vien? kart? reikėju mums 
ptoti j kov? su kapitelis sis; kovo
je mes vis patinkame valdžių pa- 
sipriessinim?, nors mes ne su val
džia kovojame, bet vien su musų 
visų skriaudėjais kap tabsteis,isi- 
naudojancaia's v.e? kraszt?. Tas 
paeina nuo to, kad į valdininkus 
būva iszrnkti kandidatai kapita
listų partijų, kuiiems ne rupi dar
bininkų reikalai. Matome t? ge
riausiai kiekvieną sykį, kada mes 
iszeiname aut sztraiko: kiekvieną 
kart? persekioja mus policija 
ir milicija, užstodamos ui kapi
talistų reikalus.

Brooklyne, teisybėjaike kriau- 
czių sztraiko ne sutraukė milici
jos ant gaudymo sztraikuojanczių 
knauczių, kadangi jų sztraikus 
laikė ui maius, bet ui tai 1895 
m., laike tarnaujancžių ant eztrit- 
karių sztraiko.buvo sutraukta ka- 
riumenė, szaudė į žmonis, kaip 
į laukinius ivėris. Kad į mus ne 
tzaudytų, tunme pirm laiko pasi
rūpinti. Ateina rinkimai, kiek
vienas unlstis turi ne duoti savo 
balso ui kapitelis1!) tarnus, bet 
turi prikalbin'i ir ne unistus.savo 
draugus atiduoti baldus ui kan
didatus Darbo Partijos. Tokiu 
tik badu mes galime iszgriauti 
?kriaudiianczių ir isznaudojan- 
czių vis? kraszt? kapitelis*!) ga
ly b? ir sudrutinti diibanczias luo
mas Kada darbininkai kongre
se, senate ir valdininkų eilėse tu
rės daugiau uitarėjų, t?syk jiems 
ne reiks kas met? sztraikuoti ui 
algas, kaip tai dabar turi daryti 
kas met?.

Kapitalistai, turėdami sau tar- 
naujmczius valdininkus,ne reika
lauja nusilenkti, bet jie gali per 
savo tarnus,augszcziausius krasz- 
to virsziniukus, kariaujanczius 
ui savo tiesas darb'ninkus kiszti 
į kalėjim?. Jie, turėdami savo 
rankose žemę ir fabriaus ir val
gio produktus, gali užleisti ant 
darbininkų bad? ir tokiu budu 
priversti juos pasidnoti kapitalis
tams. Todėl, katras isz darbi
ninkų laike rinkimų parduoda sa
vo bals? ui alaus stikl? arba 
ui doliarį, lygus yra judosziui: 
jis parduoda milijonus savo bro 
lių darbininkų į kapitalistų ver
guvę. jis stumia į varg? savo 
draugus, brolius, seseris, tėvus ir 
locnus vaikus, parduoda juos ka
pitalistams.

Sanariai unijų neuimirszkite, 
k? mos kentėjome nuo policijos ir 
valdiių laike kiekvieno sztraiko; 
rūpinkimės, kad mums bent atei- 
tėj ne reiktų teip kentėti, kaip 
reikėjo iki sziol nuo musų paežių 
renkamų valdininkų, nuo polic- 
monų ir kareivių.

Teisybė, kareiviai ir policmo- 
nai yra toki jau darbininkai, 
skriaudžiami ir isznaudojami di
desnių ponų, bet poliemonai ir 
kareiviai turi klausyti kapitalistų, 
kaip mes bosų. Kas gi valdo po- 
licij? ir kariumenę? Kariumenė 
valdoma gubernatorių ir prezi
dento, o tie yra renkami musų 
paežių balsais. Todėl mes unis- 
tai privalome ne balsuoti už ka
pitalistų tarnus. Kapitalistų tar
ną s, trustų paremėjaia yra kan
didatei lygi - i dabar valdanczioe 
kraszt? republikonų-partijoe kaip 
ir demokratų. Jie ėdaai terp sa
vęs už urėdus, bet mieriuS turi 
tuos panezius — išnaudoti dar
bininkus ir viso kraszto turtus. 
Sztii New Yorke demokratei 
pneszininkai trustų pastatė kan
didatu ant gubernatoriaus Brod 
Collerį, kuris yra prezidentu net 
trijų trustų. Visur terp kapita
listų partijų yra tik beaikolioji- 
mai ir besiniekinim'ti už 
vatdži? ir urėdus, bet siekiai ir 
darbai jų vienoki. Darb ninkai 
todėl, ypacz unistai, privalo r«l- 
pintiesi, kad ant augsztų ir įtek
mingų urėdų ne patektų veidmai
niaujanti kapitalistų tarnai, o kad 
darbininkų yra daugiau, tai jų 
balsai visada gali persverti kapi
talistus. Darbininkai.ypacz unis- 
tii privalo balsuoti tik už kan
didatus Socialistų Darbo Partijos. 
Jeigu viai t?"darys,ne pardavinės 
balsų politikieriams, visi įtekmin- 
giausi urėdai bus apsody- 
ti darbininkų draugais; tu
rėsime valdžias, kurios ne 
siųs kareivių szaudyti į pulkus 
beginklių darbininkų, bet reika
lui atėjus, užstos už darbininkus 
teip, kaip dabartiniai kapitalistų 
tarnai užstoja už kapitalistus. 
T?syk ne reiks bijotiesi nė poli- 
cistų, nė kareivių.

4 d. lapkriezio bus rinkimai. 
Visi unistai tegul atiduoda save 
balsus tik už kandidatus Socialis
tų Darbo Partijos, o t?syk ant 
urėdų pateks žmonės stojanti už 
teisybę, o ne kapitalistų tarnai.

Tik tokiu budu mes galime pa
gerinti musų būvį.

Lietuvių 44 tzakos kriauezių 
unijos prezidentes

K. Balcziunas.

Nauji rasztai.
Vienas4sz musu turi apsivesti! 

Komedija isz I-no veiksmo. Til
žėj. 1902 m. S paud Inte kasytu 
autoriaus pas Otto v. Mauderode. 
24 pusi.

. Veikalėlis tas, matyt, verstas 
/yra, bet tas lietuv-'szkame iszlei- 
dime ne paženklinta, persta 
tytas už originaliszk?, nors jis to
kiu nėra. Kalba ir rsszyba pras
ta. Jeigu jau moksliszkuoše 
ra-ztuose, kur rasz uitis stengiasi 
vien iszaiszkinti moksliszk? 
klausym?, galima dar iszteisiąti 
n» ger? kalb? ir ortografiszka? 
klaidas, tai jau to niekaip nega
lima itzteisioti belletriszkuose 
ryžtuose, kurie neatbūtinai turi 
būt raszyti gera kalba. Iszleisto- 
jas pridėjo dar pradžioj pasarg?, 
jog perspaudinimas uždraustas. 
Mums rodosi, kad ir be tokios 
pasargos nieks ne perspalidinės, 
jeigu j iu ne dėl ko kito, tai dėl 
kalbos ir oifografijos;norinti t?da 
ryti juk turėtų pertaisyti teip kai- 
b? ku*p ii* raszyb?. Jeigu ne tie 
silpnumai, veikalėlis butų geras.

Paslaptys szviesiu žmonių,arba 
Suriukimas Svarbiausiu Receptu 
paimtu isz knigu garsingu gydy
toju, Amerikos ir Europos. Da
lis II. Sutaisė K. V. Gedemiuas. 
Delray, Mich. Turtu ir spauda 
K. V. Gedemino. 1902. pusi. 32. 
Prekei dol.

Jeigu szitoj knįgutėj yra kas 
gero, tai vien paaiszkiuimai lietu- 
viszkų vardų tūlų augmenų už 
gydanezius laikomų. Kalba, ra
ižyba ir pat a iszaisz tinimas ne 
tikę. Telpa ežia keliolikas re 
ceptų be praktiškos vertės,o terp 
tų receptų yra ir turinti nuodin
gus sudėtinius. Iszleistoja«, lyg 
ant juoko, už tavo knįgutę reika 
lauja 1 dol. Tos prekes knįgutė 
neverta. Kalba ir raszyba neti
kusi. Apskritai, szita knįgutė 
naudos žmoriėms atgabenti ne 
gal.

Darbininku Baisas, Nr. £L 48 
pusi.

Yra tai penktas numeris dar 
bininkiszko laikraszczio išleidžia
mo Paryžiuj. Telpa jame sekan
ti straipsniai: Kokia musų da
bartinė valdžia? Kapitalas ir 
augintinis. Kaliniai. Isz Ukrai
nos. Sujudimai Maskolijos stu
dentų. Darbininkas ir ponaitis. 
Sipiigino nugalabinimas. Viso
kios darbininkiszkos žinios isz 
Lietuvos. Isz svetimų Szalių. 
Laikrasztis tas vertas, kad jj už- 
siraszytų visi lietuviszki darbinin
kai.

Echo Žycia Robotu i czego na 
Litwie. Organ Litcvvskiej So- 
cyal-Demokratycznej Partyj.
Yra tai laikrasztis paszvęstas 

Lietuvos darbininkams ne mokan
tiems lietuviszkai. Iszėjo jo jau 
trys numeriai. Telpa jame daug 
svatbių darbininkiszkų žinių isz 
Lietuvos. Laikrasztis vertes, 
kad jį kiekvienas mokantis len- 
kiszkai skaitytų.

Svarumas žmogaus 
smegenų.

D ras Marrchand isz Marburgo 
neseniai darė eiles tirinėjimų,ant 
isztirimo svarumo žmogaus sme
genų. J iš pasvėrė 1173 pasimiru
si žmonių smegenis ir pen-iiikn- 
no, kad niirsztanczio žmogaus 
smegenys kaltais pasididina, o 
kartais pasimažina. Isz ligų la
biausiai padidina smegenis difte
ritas; kitos vėl ligos sumažina 
smegenis.

Vidutinis svarumas naujai už
gimusio vaiko smegenų yra: vai
kų vyriszkos lyties 870 gramų, 
mergaiezių 360 gramų. Pabai 
2 o j pirmų metų amžiaus svaru
mas smegenų vyriszkos lyties 
vaikų pasididina iki 967 gramų, 
o mergaiezių iki 893 gramų. Pa
baigoj treczių metų amžiaus vai
kų smegenų svarumas pasididina 
trisyk, o paskui auga jau palen- 
gviau. Su visu suauga smegenys 
vyri-zkių apie 19 — 20 m. am
žiaus, o mergaiezių apie 16 — 1$ 
metų.

Vidutini svarumas smegenų 
suaugusio vyriszkio yra 1400 gra
mų (apie 3 svarai), suaugusios gi 
moteriszkės 1275 gramai. Ant 
senatvės svarumas smegenų pra
deda mažintiesi: tas pas vyrisz 
kius prasideda nuo 80 metų, o 
pas meteris apie 70 m. amžiaus. 
Taigi ežia matome, kad moterų 
smegenys priauga iki normali-z 
kam didumui ankšeziau negu vy 
riszkių, bet jie pas moteris už t ii 
ant ^deszimties metų ankszcziau 
pradeda mažintiesi negu pas vy
riškius. Svarumas smegenų 
moterų per vis? jų amžį yra ma 
žesms negu vyriškių. Tas vie- 
nog ne rodo, kad moterys mažiau 
turėtų proto už vyriszkius. Tei
sybė, protas pae na nuo smegenų 
ir iszt'kro smegenys menkapro- 
czių yra lengvesni už smegenis 
pilno proto žmonių, bet pasitaiko 
ir terp normaliszkų vyrų, kad tu
rintis lengvesnius smegenis būva 
protingesniu |už turintį sunkes
nius; protas mat paeina ne tiek nuo 
svarumo sniege >ų,kiek nuo jų ver
tės. Svarbiausius isz iki sz'ol isz 
tirtų žmonių smegenis turėjo vie
nas Londono laikraszczių parda
vinėtojas ir maskoliškas rasz i- 
ninkas Turgenev; jo smegenys 
svėrė 2120 gramų, taigi apie 4} 
svaro. Turgenev, teisybė,prigu
lėjo prie protingų, bet užtai an- 
sai laikraszczių- pardavinėtojas 
niekuom ne atsižymėjo. Len
gviausius smegenis turėjo garsus 
prancuziszkas kalbėtojas ir poli
tikierius Gambetta: jo smegenys 
svėrė tik 1160 gramų, teigi ma
žiau už moterų smegenis, o vie 
nog jis buvo kur kas protingesniu 
už ne vien? turintį už jį sunkes
nius smegenis. Taigi žmonių 
protas nesiremia nė ant svarumo, 
nė ant didumo smegenų, bet aut 
jų atskirų griežinių vertės, ant 
iszsidirbimo griežinių.

Vietines Žinios.

— Jonas Milleri*, gyvenantis 
Bniladelphijoj, pn. 123 VVharton 
str. per No. 39 ••L'etuvoB" pa- 
jieszkojo savo pabėgusios paezioa. 
D tai žinojęs, kad ji yra Chicagoje 
ant 34 tos Plsce, paėmė savo abu 
vaikucziu 4 ir 2 melų ir su jais 
atvažiavo ežia, bet jau pati su sa
vo nauju vyru,Juozapu Debeikių, 
buvo persikėlusi pn. 263 J< hnson 
str. kur jie sakėsi ės? neseniai ap
sivedę Milleris iszėmė vaiantus 
anl abiejų pas sudži? Hurley, 
kursiazklausęs t-kund? atrado juos 
(Millerienę su Deb ikiu) kaltais 
kriminalo ir 18 spalių pasiuntė 
į Grand Jury po bondsi 
1800 kožn?. Millerienė su De
beikių tipo pasodinti į pav'eczio 
Chicagoj kalėjim?, pakol kas juos 
ne “išbėluos”. Ulinojaus liesos 
už svetimoterystę baudžia nedau
giau 1 metu kalėjimu arba 500 
dol.

— Ant kertės Peoria ir Van 
Buren ui., ant bankieriaus Clarko 
užpuolė pereitos nedėlios dien? 
vagil ai, atėmė laikrodėlį, dei 
mantinę spilk? ir pinįgus, kokius 
kiszeniuje turėjo.

Drangysczin Reikalai
Metinis apvaikszcziųjinias.

Chicago. Dr-ts Slmano Daukanto iaa- 
kilmingai apvaikszczio* Slmano Dau
kanto gimimo diena nedelioj, 26 Spaliu, 
Fraiheit Turner aaleje, 3417 8. Halated 
St. Vitos draugystes imanciios apvaiksz- 
esiojime dalyvuma isxmarsxuos nuo K. 
Liaudanskio sales iss 33-caios ui. ir[Ji)no- 
je parodoje su muzika marazuos in ap- 
vaikszcziojlmo sale. Salėj e bus laiky
tos kalbos, dekliatnacijos ir dainos. Po 
prakalbu bus didelis Dr-tes balius. Isa- 
marszavimas isz 33-czios ui. prasidės 3 
vai. po pietų. Inienga vyrams 25c. mo
terims ir merginoms dykai; teipgi drau- 
gyseziu sąnariams Imamiems spvaįksz- 
cziojime dalyvuma inžengadykai. Visus 
lietuvius ir lietuvaites ir visas lietuvisz- 
kas Draugystes szirdingai uikvieczia da
lyvauti sziame iszkilmingame apyaiksz- 
eziojime. Komitetas.

Chicago. T.ietuviszkas Repubi. Kliu- 
bas 12 vardos turės savo dideli mitinga 
subatoj, 18 Spaliu, 8 vai. vakare, saleje 
Alijono, 1158 S. Leavitt St. Ant kurio 
visus tos vardos lietuvius kvieczia susi
rinkti kaipo ant vieno iszsvarbesniu mi
tingu priešą ateinanezius rinkimus.

Komitetas.
Latviu Baliu*.

Chicago. Ulinojaus Latviu Dr-te tu
rės savo 5-ta metini balių subatoj 25 
Spaliu. Arbeiter saleje 368—370 W. 12 th 
St. Prasidės 8 vai. vakare. Inienga 25c 
ypata:. Grajys lietuviszka muzika. 
\ Įsus lietuvius ir lietuvaites, kaipo savo 
sanbroiius meilingai kvieczia atsilanky
ti. Komitetas.

Chicago. Sanariai Teisybes Mylėtoju 
Dr-tes teiksis susirinkti in K. Liaudans- 
kio sale, 3301, S. Morgan St., nedelioj 
26 Spaliu, 2 vai. po pietų, su baltomis 
pirsztinaitemis ir Dr-tes lenkiu, isz kur 
Dr-te pilnoj* parodoje iazmarszuoe ant 
apvaikszcziojimo Bimano Daukanto Dr- 
tes metine* szvenlea., Už nepildymą 
azio pa raginimo bausme 50c.

J. K. Chmieliauskaa, Raszt.
880 33-rdSt.

Varpo Paszventinlnia*.
Chicago. Apveizdos Dievo parapijos 

taps paszventintas naujas varpas neda
lioj 26Spaliu. 3 vai. po pietų. Ant salos 
iszkilmingos ceremonijos užkvieczia vi
sus lietuviu* ir žistuvaites imti dalyvu
ma. Draugystes imanezios paszventini- 
me dalyvuma teiksis susirinkti ir baž
nytine sale 1 asI. po pietų, kur butu ga
lima iszrinkti marszalkas ir surėdyti vi
sa paroda. Visi yraszirdingai kvi*czia- 
tni. Su guodone.

Klebonas kun, E. Stefanavicria 
ir Komitetas.

Ma** Mitinga*.
Chicago. Lietuvitzkas Repubi. Kliu- 

b»s 12 vardos turės savo dideli m*s* mi
tinga nedelioj. 26 Spaliu, 3 vai. po pietų 
salsje Alijono, 1158 S. LeavitlSl. Visus 
tos vardos lietuvius kvieczia kuoskail- 
lingiausiai susirinkti kaipo ant vieno 
isz didžiausiu milingu priesz ateinan- 
czius rinkimus. Bu* lietuviszkos ir an- 
glisskos prakalbos reikale rinkimu.

Komitetas.

Ar tinote, vyrai?
kad galite parvažiuoti ia k raju už dyka. 
Raszykite i nd ėdami marke už 2c. o gau
si te vis* informacija.

Joseph Roaeell,
4 N. Wa*hington St., Boston, Maas. 

(14-11)

Km prisiuntė?.
Isz Hartford, Cann. gavome 2 dol. su 

Craazymu iczsiusti maldaknyge,bet laias- 
• nėra vardo ne adreso ir nežinome kam 

ja siusti
l*z New Haven. Coon. gavome *1.00 

au praszymu prisiųsti keletą mažu kni- 
geliu, bet teipgi nėra vardo ne adreso 
kas tok* reikalauja.

l*z Oglesby.lll. gavome *1.00 koperte, 
laiško jokio ne buvo ir nežinome kas ne 
ant ko ta *1.00 prisiuntė.

Kurie esate siuntė virez minsiu* pini
gu* paduokite savo adresu* kad žinotu
mėm kam reikalaujamu knygų aluati.

••Lietuvoa” iazleiatuve.

Pigiai ant pardavimo Grocerne ir 
Buczerne arti lietu v iazkoa azv. Jurgio 
balnycžioe, au visom* įtaisoma, vežimu 
ir arkly*, bizni* iazdirbtu; inmoksjimu 
yra mažas, oreuta ant mensainiu mo- 
ksacziu. Priežutia pardavimo: savinin
ku eina in kita bizni. Ataiszaukits "in 
“Lietuvoa” redakcija 0'24 33 rd 8t.

Chicago.
Pigiai ant pardavimo Buczerne su 

Groserni* su arkliu vežimu ir visomis 
prietaiaomib. Czia gyvena daug listu- 
viu ir lanku, o azia tik vienu lietuv'az- 
kusztoru. Czia lietuvy* gali daryti 
gera bizni. . Parduoda isz priežastie* Il
go*. Adresuokite:

V. Urbanovicz,
274 N. Chicago St.,, Kenosha, Wi*.

Graud Openlng.
Atidarė* nauja uliuna darau jo in- 

kurtuviu balių ant aubaloe ir nedelios,25 
ir 26 Spaliu, ant kurio grajys gera muzi
ka ir svecziai susirinkę bu* gražiausiai 
priimti ir palinksminti. Visu* aplinki
niu* ir pažystamu* kviecziu atsilankyti.

Jonu Urbas,
3324 8. Halsted St., * Chicago, III.
Atidariau nauja uliuna pn. 70 W. 25- 

th St., kerte Hoyne avė., kur užlaikau 
geriausius gėry m u*, kvepeneziu* aciga- 
rus, gera Lunch ir viską kuogeriausiai. 
Taigi kviecziu visu* pažystamu* ir ap
linkiniu* atsilankyti o busite kuogra- 
žiausiai priimti.

Juozapu Žili*,
70 W. 25-thSt., kerte Hoyne avė.,

Chicago, III

AoMzros Dr-tes fondas.
Jos Butkui, Phlladelphia, Pa............. 50

Buvo...................96.54
Sykiu................ .97.04

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Nanji iszradimai.
Laikraszcziai garsina, buk 

Chicagos miesto inžinierius Hugo 
Jono padirbo prietais?, su kurios 
pagelba isztraukia elektrik? tie 
siog isz anglių; ne reikia todėl 
vartoti visai dinamo elektriszkų 
maszinų, kaip tai iki sziol daro, 
prie kurių daug didesnė dalis pa- 
jiegos be naudos pražūva. Laik
raszcziai nauj? bud? padirbimo 
elektrikos kelia į padanges, bet 
ar jis isztikro yra teip didelės 
vert ės,nežinia. Jonės prietaisa y- 
ra ant parodymo iszstatyta Chi- 
cago rotuszėj. * "

Redakcijos atsakymai.
P. Bumuūj. Tas pats, k? Ta- 

mista raszai, yra szitame ,,Lietu
vi s” numery], Atsiszaukime į U- 
nistus, tik kitais žodžiais aiškin
tas. Redakcijai užtenka vieno, 
kadangi ji negali nuolatei t? patį 
apraszinėti.

P. Baloziunvi. Apie teatr? ir 
koncert? patilpo jau koresponden
cijoje p. Naujoko. Antrinti t? pa 
tį negalima.

P. Kloney. Raszykie Ta raistą 
korespondencijas apie atsitikimus 
savo mieste. Straipsnius apie vi 
sokius reikalus reikia gerai iszmo- 
tyvuoti, todėl tokius ne teip leng
va paraszyti. Tokius straipsnius 
raszo paprastai pati redakcija. 
Prie progos ir Tamiatos medega, 
kiek galima, bus sunaudota, bet 
dar ne dabar.’

P. Zolot. Kas jau buvo, to 
antrinti negalima po kelis kartus.

— Saliune Jameso Wallace,pn. 
313 Fulton, du gerai jau užsidu- 
linę svecziai pareikalavo gėrymų, 
bet kelneris atsisakė girt'ems juos 
duoti. Tas teip juos įpykino, kad 
jie metė butelį tesiog į gal v? kel
neriui. Tas skaudžiai užgaut s, 
pagriebė peilį ir vien? isz nėra-' 
mių sveczių sužeidė ne pavojingai 
į galv?, kitara gi,kokiam VVolfui, 
perpjovė arterij?. Kol spėjo a- 
teiti daktaras, VVolf nuo iszlekė- 
jimo kraujo pasimirė.

— Viename saliune ant Divi- 
sion ui. susipeezė lenkas Gro- 
chowski su amerikonu Davi-m. 
Vienas isz sveczių, koksai Bose, 
bandė taikyti nesutinkanezius, 
bet lenkas teikintoj? patiko su 
peiliu ir teip sunkiai Davir? ir 
Ros? sužeidė, kad juos reikėjo ga
benti į ligonbutį, o narsų lenk? 
nugabeno į {Milicijos areezt?.

— Pereitos nedėlios dien? ant 
Pratt str. susitiko nuo seniai besi- 
pykstanti du lenkai: Guzenski ir 
Jeske. Tuojaus iszsitraukė re- 
veiverius iY pradėjo szaudytiesi. 
Praeiviai, isz baimės,bėgo į namų 
priemenes arba į kromelius. At
bėgę policiatai abudu nesųtiukan- 
cziu lenku nugabeno ant 
policijos stacijos. >

— Pereitos nedėlios dien?, ant 
Chicago Northwestern geležinke
lio trūkis pervažiavo ir užmuazė 
ant vietos vien? vyriszkį, o pas
kui sumankyt? baisiai kun? dar 
pervažiavo kitas trukia, nors už
teko jau pirmutinio pervažiavi
mo.

— Gyvenantis pn. 110 8. Hal- 
sted ui. szvedas Svanson įvarė sau 
revolverio kulk? į galv?. Su
žeist? patžudį nugabeno į ligon- 
butį, bet daktarai ne turi vilties 
ji nuMmirties iszgelbėti.

— Pereito utarniuko dien? su> 
degė įtaisos American $ugar Re 
fming Co. ant Beach str. Ugnis 
teip greitai platinosi, kad ne visi 
darbininkai apėjoiszsigelbėti ;terp 
sudegusių yra Juozas Balkus, ro
dosi, lietuvis; sudegė 3 y pa to-.

Pajieszkolimal.
Pajieszkau Antano Kazlausko isz kai

mo Burkenu, Szylėlio parap., Raseinių 
pav., Kauno gub.. Tegul jis atvažiuoja 
pinigu atsiimti, kurie pas mane yra, nes 
asz netrukus isz ežia iszvaiiuosiu. Te
gul pasiskubina.

Jos. Rabiza, '
Box 140. Springvalley, 111. (31—10)

Pajieszkau Jono Balsio.Suvalku gub., 
kaimo Szaleziu,antra kart atkakęs Ame
rikon. Jis pats at kas kitas teiksi* duo
ti žine ant adreso:

Joacph Balsi*.
Sutersville, Westmoreland.Pa. (31—10)

Pajieszkau aavossvogerio Frank Sa
vicko, isz kaimo Vaitiazkiu, Vladoslav*- 
vo pav., Suvalkų gub. Ji* pala ar kas 
kitaa teikai* duoti žine ant adreso:

J. Didžban.
224 S. River St., Aurora. III.

Pajieszkau Antano Rindoko gyvenu
sio Marųuette, Iii. Jis pats ar kas kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

Andrew P ulei kis, 
Pinckneyville, III.

Pajiesskau savo ssvogerio, Jono Na- 
varauskio, isz kaimo Psjiegaloa. Pane
vėžio pav., Kauno gub. Jis pats ar kis 
kitas teiksi* duoti žine ant adreso:

Jonas Mockeviczia.
826 21-st St., Chicago,' III.

Pajieszkau Izidoriaus Martisziau*. Mo
tiejau* ir Benedikto Neverdausku ir Mn- 
teuszo Miliau*. Jie pety* ar kas kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Jos. Kriszcziunaltl*.
123 VVharton St., Phlladelphia, Pa.
Pajiesskau Zigmanto Pocevicziaus, 

Vilniau* gub., Traku pav., kaimo Mar
cinkonių. Ji* pats arka* kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Thoma* Grigas, 
Freeport, Pa.

Pajieszkau Antano Sunkaus isz Kliukiu 
kaimo, Kaltinėnų parap., Raaeiniu pav., 
Kauno gub; gyveno Pittsburg, Pa. At*i- 
azaukti ant adreeo:

Pate r Galmin, Grape Creek.Ill.
Pajieszkau savodedienes Atkoczsltie- 

nee ir puaaeseriu Petroneiea ir J ievos At- 
koezaieziukiu. Suvalkų gub., Vilkavisz- 
klo pav., Oszkiniu gm., kaimo Surk*. 
Jos paezios ar kas kita* teiksią duoti ži
ne ant ndreso:

Juozapas Paltanaviežius, 
711 Millbury St., Worcester, Mas*.

(11-7)
Pajieszkau Juozo Pauliuko Kauno 

gub. Raseidiu pav., kaimo užlaukee, 30 
metu sena*, vidutinio ūgio, apvalau* 
balto smulkiai iszberto veido, geltonu 
usu, plaukai per vidurį skiriami,anglis*- 
kai mažai te moka. Antro pajieszkau 
Stasio Kasiulio, augsztesnio ūgio, pailgo 
juosvo veido, lieeas, pilkai* plaukais, 
buki sukumpė*, angliukai ne moka, pa
einu isz Kauna gub. Ir pav., Vilkijos pa
rap., kaimo Padangų vo*. Kas juos už
tėmi* tegul kuogrelcziausiai duoda žine, 
o gaus *10 nagrado*.

Villiam Norman, 
Box 131 Peųns Station, Pa.

(31—10)

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA.

8. Dominaitit. . 1436 Adam* St.
So. BOSTON, MASS.

Nikod. Gendroli*. 257 4-th St.

NEW YORK. N. Y.
Jonu Nujok**, 334 E. 55-1 h *t.

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

BROOKLYN. N. Y.
Stanialozru Rinkesricsiu*. 73 Grand ii
K. Balcaiunaa, 64 6-th *t.

ELIZABETH, N. J.
Jurgi* Orinikaiti*, 75 Wall *t.

8HENANDOAH. PA. 
Andriu* Macai*, 133 8. Mainai.

WATERBURY, OONN. 
Jonu Taraila, 677 Riveraide st.

WE8TVILLE, 1LL.
V. 8. Kreivėnu,

NEW BRITA1N, OONN. 
Motiejų* Možeika, 398 EI m *t.

BALT1MORE. M D.
L. Gaw)t*, 2018 N. IVuhington *t

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Iirnotaa, 1124 S. Front 8t.
14 Lietu vos” Kcli.-tulanti agentai.
Jurgi* Kazakesriczia,
Juozu Petrikis.
Juozapu Matuti*,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuri*,
Frank Eismont.

Kur uie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pu juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiem* uisimokSti; pi- 
nįgat bus teisingai mum* priduoti. Pa* 
juos teipgi galima gauti visokes knįgu 
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

“Lįstųvo* Iszuairruva

*>■■■■* * ■ Ar šerti reumatUmnlF Y IK AkA l
nli primint. mėSlunci. traukis? raitk paa mane 
indMamas ui >r pačio marke, o ač paiakvilu ko
kiu budu be daktaro ir žyduoliu iiUIaydyal pats 
»»v<> namuose Paduok iavo tikra adre.K Ado-
tuok: A. Lirrrvta. 33*1 Auburn Av.. t'hicago. Ilk

[^PLUNKSNOS!
^i6^oaaraIanUs7eiiraG(^)Sršeroa^ 
parduodam plunkinai katmaaav vja užlaiko Juody
ta; tyki pripilt* sali račytl k-lolika lalAku.padirb
ta Ilk. aakao, Fot-MTata Pza. rako lenrvai Ir pra
šiai. neturint ant kokio* popierna; *u priiuntimu 
ilk ui 61 .*tc.: plnįuai lunčimi per Money Order 
arbareeiatruotam lalSke.Teipsi tlurlme visokio pa
tu ūko raiotnu Mallnuklu. Mapu ir kliokiu daiktu. 
Klauaent prekių. Įdek ui*-, markia. Adresą* mu*:

The PAGODA,
9111 S. HmlatPid Ht . Chicm«o, III.

Amerikoniszka pramone.
Viiss svirtis pripažyste vir

šininkyste Suvienytoms Valsti
jom i pramonėje, kurios nepaisy
damos ant konkurencijos jokio 
krajaus gali |>arduoti geiiiurius 
išdirbius už pigesne preke. Szia- 
dien prekyste rėmėsi ant to:“Ge 
rūmas tavoro nejiaiso prekes”, y- 
pacz mai**to ir gydyklų produk
tuose, nes nuo ju galunko priguli 
žmonių sveikata ir gyvybe. Žmo
nes greit dasižino kas yra geres
nio. Trinario Amerikoniszkas 
Elinrah Kartojo Vyno tapo a bei 
nai pripažintu už geriausi vaisia 
nuo pilvo ligų, kepenų ir Inkstu, 
kaip lygiai už geriausia valytoja 
kraujo. Dabkatn o* pieveles 
pilvo ir žarnų rienu, jei yra ser 
gancziomis, greitai atgaus sveika
ta po intekme kartojo vyno, o 
tada tugryž normai iešką* žleb 
cziojinus ir maisto asituiliac ja. 
Trinerio Vynas yra vienu iš a 
merikon'škų produktu, kuris 
atrado placzia rynka visuose svie
to kraštuose. Yra pardavinėja
mas svietui per visus aptiekorius 
kaip ir per pali fabrikante Juo
zapa Trineri, 799 So. Ashland 
avė., Ch cago, III.

Raditallszkas Išgydymas • dn>rx>. ko.*- 
Ito. papušku nuo v-uio, plauku mutlpimo. ui.l 
krečiamu Ir visokią Ilgu. Me* duodamo ruda ir 
gyduole* *u drukuo«napvalymu ka«p Ja, vartoti 
Būtinai reik apvalyti Bito* .vmpiomu*.
Dn Brundta Čo. Brdw»y A8.#ih»L.BrooklyTi,N.V

Pacai Drą M. Hab^rlandtą.

mums labiausiai su jais susilyginti apšvieti
me. To vienog mes ne galime padaryti, ne 
turėdami nė atsakančių mokyklų, nė atsa
kančių mokintojų. Kąip seniau,teip ir da
bar mes viskiu, kas nuo mus atliko, atiduoda
me vien ant naudos bažnyčios ir kunįgijos, o 
ant ko kito nieko duoti ne norime. Kaip 
bažnyčios irkunįgai, teipjau mums reikalin
gos geros mokyklos ir geri mokintojai. To 
mes suprasti nenorime, prisilaikome vis tų 
pačių nuomonių, kaip keli šimtai metų atgal. 
Kaip gi todėl atėnijunai 3000 metų atgal 
augščiau už mus stovėjo supratime savo 
svarbiausių reikalų, taigi supratime reikalo 
apšvietimo.

Kaip per ilgus laikus vidutinėse Euro
pos mokyklose daugiausiai laiko apversdavo 
ant mokinimo neturinčių praktiško pritaiky
mo numirusių kalbų, taigi lotyniškos ir gre- 
kiškos, kadangi tas kalbas laikė už įnagį ga
lintį pripratintį Suokiutinius prie darbštu
mo, teip senovės Grekijoj už vieną iš svar
biausių įnagių, pakeliantį žmonių jausmus, 
užlaikantį juos ant doros kelio,laikė muziką, 
ypač gi jos dalį giesmę; žinoma, senovės gre- 
konys ne teip ją suprato, kaip mes ją šiądien 
suprantame. Kaip kalba pirmutinių, atsira
dusių ant žemės .žmonių susidėjo vien iš at
skirų šauksmų, be žodžių, tas pats buvo ir su 
giesme ir daina. Ir šiądien dar daugelis 
nuožmių žmonių turi dainas be žodžių ir me
lodijos, bet susidedančias iš šauksmų, išreiš
kiančių žmogaus jausmus, dainas tokias dar 
ir šiądien dainuoja laike savo šokių; panašius 
šukavimus prie šokių vartoja 1 antai ir 
šiądien maskoliai. Šauksmai tie yra tai pra
dinė muzika, pradinė daina, jie išreiškia žmo
gaus jausmus. Grekonys tikėjo, kad muzika 
ir giesmė, net tokia, kokią tų laikų grekonys 
pažinojo, ne tik pakelia žmogų, padaro jį ge
resniu, reikalui atėjus, suteikia drąsą ir nar
sumą.

Iš dalies teip yra iš tikro: ir dabar įtek 
raė muzikos pripažinta už svarbų lavinimo 
įnagį ir iš jos naudojasi civilizuotos tautos 
ne vien prie lavinimo vaikų, bet ir 
atsiekimui kitokių mierių. Įtekmę muzikos 
gerai pažįsta kareiviai laike mūšių, kaip ir 
laike alsinančių kareivius maršų.

Po persiškų karių, pergalėję kelis kartus 
didesnes persų pajiegas, grekonys pradėjo 
mokintiesi ne tik visokių mokslų, bet ir pū
timo ant fleitos; tas buvo mokinama ir gre- 
kiškose mokyklose. Paskui vėl atmetė šitą 
instrumentą, kadangi jį pučiantis ne galėjo 
dainuoti, o grekonėms labiausiai patiko dai
na prie akompanijamento muzikos. Mokin
tojai ’ muzikos nesistengė iš grekonių 
padaryti gerus muzikantus, bet muzika buvo 
prie mokinimo vartojama kaipo įnagis pakė
limui jausmų, supratimo melodijos ir gražu
mo; apie tokį supratimą senovės grekonys 
ypač labai rūpinosi ir ištikto tą mierį pasie
kė, kadangi dailės supratime jie stovėjo 
augščiau už visas kitas savo laikų tautas, 
ypač atsižymėjo jie architektūroj ir skulp
tūroj.

Muzika, grekonių supratime, iš pradžių 
apėmė viską, kas tik turi kokį susirišimą su 
dvasiškais žmonių jausmais, muzika buvo 
tai, teip sakant, protiška kultūra, ji apėmė 
viską, kas pakelia protą ir dvasios jaus
mus. Prie muzikos iš pradžių priskaityti 
buvo: skaitymas, raštas, aritmetika, de- 
kliamacija, dainavimas ir skambinimas ant 
lyros.

Taigi mes žinome, kad jauni grekonys 
pradėdavo mokslą nuo gramatikos mokyklų, 
kur mokinosi skaityti ir rašyti; taigi grama
tikos mokyklos buvo pradinės; jas pabaigę, 
ėjo į muzikos mokyklas, taigi šitos buvo tai, 
teip sakant,vidutinės. Pradinėse mokyklose 
grekonys mokinosi rašyti ir skaityti. Kokias 
vienog literas vartojo ir kokių mokinosi tose 
senovės grekiškose mokyklose? Literos, ko
kias savo raštuose vartojo senovės grekonys, 
mainėsi ne kartą. Laikuose trojaniskų ka
rių grekonys rašto ne pažinojo, paskui nuo 
fenikiškų prekėjų perėmė jie fenikiškas lite
ras. Literos seniausių grekiškų para
šų Santorine yra beveik tos pačios, kokias 
vartojo fenikijonai, tik grekonys perkeitė 
rašymo būdą: fenikijonai rašė eiles, pradėda
mi nuo dešinės kairės link pusės, teip 
kaip rašo antai ir dabar žydai arba arabai; 
grekonys gi pirmą eilę rašė teipjau kaip ir 
fenikijonai. taigi nuo dešinės kairės link, o 
antrą atbulai, taigi nuo kairės dešinės link, 
paskui vėl nuo dešinės kairės link. Vėliau 
visas eiles pradėjo rašyti nuo kairės dešinės 
link ir tą rašymo būdą nuo grekonių pėrė 
mė paskui rymionai, o nuo jų visos Euro 
poa tautos.

Toliau grekonys padarė dar kitus pa
gerinimus savo rašte: pas fenikijonus dar 
saubalsės ne buvo išsidirbusios, grekonys 
tūlas jų literas, nereikalingas grekiškoj kal
boj, padirbo į saubalsės. Su laiku pridėjo 
dar kitas literas ir tokiu budu iš fenikiško 
alfabeto išsidirbo dabar visiems žinomas gre- 
kiškas, o iš grekiško, pridėjus kelias literas 
žydiško alfabeto, išsidirbo maskoliškas alfe- 
betas.

Ant išsidirbimo vienog tikro grekiško 
Alfabeto, tokio, kokį dabar pažįstame, reikė
jo čielų amžių. Iki V amžiui prieš Christaus 
užgimimą grekonys vartojo fenikišką alfabe
tą; tik po Pelo|>onėziškų karių priverstinai 
likosi įvestas joniškas arba dabar mums pa
žįstamas grekiškas alfabetas ir nuo to laiko 
jį pradėjo vartoti visuose viešpatystės ak
tuose.

Darbas pradinio mokintojaus gretiško
se mokyklose ne buvo aprubežiuotas vien 
mokinimu skaitymo, rašto ir literatūros. 
Jis mokino teiposgi aritmetikos, žinoma, pra
dinės. Norinti plačiau susipažinti su rokun- 
doms, turėjo kreiptiesi prie speciališkų mate
matikos mokintojų. Augstesnį rokundųmoks
lą grekonys perėmė nwo chaldėjonų,kurie ypač 
pažinty] matematikoj,stovėjo augščiau už vi

sas kitas kaimyniškas tautas; pažintį gi pra
dinių rokundų grekonys perėmė nuo egip- 
tijonų, kurie moksluose iš pradžių stovėjo 
augščiau už grekonis, bet paskui, apimti ne- 
užkanta visko, kas buvo svetimu, davėsi 
mokintiniams grekonėms pralenkti. Prie 
mokinimo geometrijos jau grekiškose moky
klose buvo vartojami iš medžio išdrožti pa
veikslai geometriškų figūrų, kuriuos mokin
tojai rodė mokintiniams. Tą daro ir šios 
dienos mokintojai ant geresnio paaiškini
mo.

Prie mokinimo pradinės aritmetikos 
skaitlius skaitė aut pirštų,arba, ant geresnio 
supratimo, vartojo akmenaičius ir ypatišką 
lentą geresniam paaiškinimui didesnių, skai
tlių. Apart pradinės matematikos, vaikus 
mokino piešimo. Vėlesniuose laikuose pra
dėjo mokinti ir geografijos, žinoma ant tiek, 
ant kiek ją pažinojo senovės grekonys, ku
riems pažįstami buvo vien kraštai gulinti 
aplink Terpžemines jūres ir tai ne visi. » j

Grekiškose mokyklose, apart paminėtų 
mokslų, mokino dar šokių ir jojimo. Nojs 
grekonys arklį pažinojo nuo labai senų lau
kų, bet su jojimu ant jo susipažino gana vė
lai, ilgai ne galėjo suprasti, kad arklį galima 
ant jojimo vartoti: grekonys važinėjo veži
muose, į kuriuos kinkė arklius, joti išmoko 
daug vėliau. Matome, kad centaurus greko- 
uys perstatė kaipo sutvėrimus turinčius apa
čią arklio, o kaklą ir galvą žmogaus. " Teip 
jiems mat persistatė jojantis žmogus, kaip 
senovės meksikonams, kurie, pamatę išpaniš- 
kus raitelius,sėdinčius ant arklių, tikėjo, kad 
arklys ir raitelis yra tai vienas 
sutvėrimas. Meksike vienog arklių ne buvo, 
todėl jie meksikonams visai ne buvo pažįsta
mi; Grekijoj arkliai buvo ir tai jau priaavių- 
ti, bet juos kinkė į vežimus ir juose važinėjo, 
kad ant arklių galima joti, grekonys ilgai nę 
dasiprotėjo. Kadangi mokintojas Achil- 
lio, centauras -Chironas buvo trakas,tai reįi- 
kia manyti, kad trakai jau Achillio laikuo
se jodinėjo ant arklių, ko grekonys dar ne 
mokėjo; matyt grekonys tą mokslą perėmė 
nuo trakų. V ir IV šimtmetyj prieš Chris- 
taus užgimimą jojimas buvo jau didelėj gar
bėj ir Grekijoj. Raiteliais kariumenėj buvo 
tik aristokratai. Atsirado speciališki. joji
mo mokintojai ir kiekvienas augštesnių luo
mų atėnijonas turėjo to mokintiesi.

Šokiai ne priverstinai buvo mokinami 
grekiškose mokyklose: bet kad kiekvienas 
atenijouas galėjo būt išrinktu į chorus arba 
prie visokių ceremonijų, kur neapsieidavo 
be šokių, tai jų mokinosi iš liuoso noro 
kiekvienas grekonis, kol neužbaigė mokslo ir 
ne pastojo liuosu ukėsu, kokį galėjo rinkai 
ant visokių viešų urėdų. Šokiai Ir joji
mas buvo didelėj garbėj Grekijoj. Grekd- 
nys tikėjo, kad kaip muzika ir giesmė, teip 
ir šokiai pakelia žmogų, nuramina dvasią, 
pakelia doriškus jausmus. Šokiai laikomįi 
buvo už dapildytojus kitų dailės dalių: 
skulptūros, architektūros ir tepliorystės.

Apskritai, Grekijos mokyklos stengėsi 
is jų globai ir mokinimui atiduotų vaikų iš
dirbti krašto u kęsus, gal i n ežius visur tikti, 
galinezius padidinti krašto garbę ir galybe. 
Todėl tai ir rūpinosi išlavinti vaikus ne vien 
protiškai, bet su gimnastikos, šokių, jojimo 
pagelba sudrutinti ir fiziškas pajiegas; apie 
fiziškas pajiegas rūpinosi tąsyk, kada vaikai 
buvo labiau fiziškai subrendę, rengėsi pasi
rodyti pats kaipo darbininkai ant viešpatys
tės ir visos tautos labo. Sulaukę 16 ir 17 
metų amžiaus, vaikai buvo mokinami karei
viškų mokslų,vartojimo visokių ginklų: būvį 
mokintojai mokinanti mėtymo vilyczių, 
buvo teiposgi speciališki mokintojai moki} 
nanti vartoti sunkesnius ginklus. Jaunikai
čiai, besirengianti tarnauti kariumenėj, buvo 
speciališkų mokintojų mokinami taktikosi, 
taigi budo karės vedimo.

Pabaigę 18 metų, vaikai baigė visus rei
kalingus mokslus; kad butų pripažintais už 
visiškai subrendusius, turėjo parodyti savį 
fizišką ir protišką subrendimą prieš speciališ- 
kus audžias. Jeigu tie sudžios pripažino ufc 
užtektinai išlavintą ir fiziškai subrendusį, 
mokintinis buvo pripažintas už ukėsą su vi
soms jų tiesoms. Tokiam naujam ukėsul • 
suteikdavo ginklus ir vesdavo į žinyczi| 
Agraulos, kur jaunas ukėsas prisiekė ne pa
žeminti duotų jam ginklų, mūšiuose niekada 
ne apleisti draugų ir visada tarnauti ir ginta 
tėvynę ir jos įtaisas. Žadėjo klausyti teisin
gų žmonių, krašto tiesų; garbinti tautos die
vus ir žinyczias. Tokius jaunus ukėsus iš
siųsdavo sergėti rubežių ne toli gimtinio 
krašto, juos paskirdavo prie teip vadinamų 
efebų.

Tokiu buvo efebai buvo teiposgi mo
kintiniai, jie mokinosi Kareiviškos tarnysi 
tos ir, mokslų; apie jų priderantį išmokina
mą rūpinosi viešpatystė. Efebai prisiekė 
ginti rubežius savo gimtinio krašto nuo prie
šų. Išrinktas >urėdninkas buvo viršininku 
efebų ir po jo prižiūra speciališki mokintojai 
mokino juos visokių reikalingų mokslų: vieį- 
ni mokino ‘kareiviškų mokslų, kiti filozofl- 
jos, dar kiti iškalbumo. Urėdninkai prižiul- 
rinti efebus ir jų mokinimą vadinosi eafre- 
nietaie\ Jie dabojo kiekvieną efebų žingsnį, 
jų užsiėmimus ne tik laike mokslo, bet ir 
privatiškame gyvenime. Efebai, iszbuvo 
savo luomoj paskirtą laiką, laikė egzaminai 
prieš safronistų rodą ant pertikrinimo kad 
jie pažįsta visas pareigas krašto apginėjų,. 
Toliaus juos priskirdavo prie reguliariškoe 
kariumenės.

Iš pradžių efebijU buvo tai aristokratiš
ka įtaisa, į ją ne prii 
laiku vienog aristokratų n febijas
reikėjo priimti ir vaikus t luomų, ku
rios nereikalavo tarnauti k itnenėj. It 
šimtmetyj prieš Christaus užgimimą pri
dėjo į efebijas priimnėti dėt svetimtauMus.

Pasikėlus pramonėms, prekystalį pralo- 
biisios nuo to augštesnės luomos, kaip visur 
teip ir Atėnuose laikė kareiviškus užsiėmi
mus už nepritinkančius jų turtams; pralobė- 
liai gynimą tėvynės ne laikė už savo pareigą,

(Toliam bus.)
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DIDELIS
Iszpardavimas

Del Vyru ir Vaiku. Didžiausiai pasirinkimas kuomet nors 
buvęs czion; steliunkas per laiszktfs greitai iszpildomas.

Vaiku 82 siutai ir tolubeliai 98cent. 
Siutai dviseginiai ir vyriszkos mados, 
dydžiai 6 iki 14 metu, geri czevioti- 
niai ir kaszmieriniai tolubeliai su 
plynais ir aksominiais kalnieriais. pa
daryti iš mėlynos cbinchilla aroxford 
cheviotu, didumai iki 10 A 
metu, per szita iszparda- A
vima po,.........................

visoRTū pafvu, viso- tafla 
kiu dydžiu, ne prus ■ V LA 
tesni už 83, dabar poąA |

Vaiku 83 siutai, paltai ir tolubeliai 
81.89 Su virszum 2000 drabužiu ir 50 
visokiu madų dėl pasirinkimo, gry
nai vilnones materijos, siutai vestee, 
vyriszkos, bliuzines ir dvišegines ma
dos, tolubeliai stf aksominiais ir pasta
tomais kalnieriais, paltai maskoiisz-

turinti 382 pust *u 379 a- 
broaai*. yra tai vianatini 
ut svieto Biblija su lotyniš
kom literom nėjo U po *pau- 

’do*. Yra akyva kožnam vy
rui ar moterel; ii knyga bu*

11.00. pinigu* tloskite vten registruotam lauke.

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

"os" redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varde ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanoziam, 
paraazyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi", 
tainelaik/kie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasllai- 
kik sau tik mažais balta korei!ūkia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianciias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". Siuncsiant markea reikia jas 
įdėti įlaiszka liuoeas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laissko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri-< 
imtos.

Meldžiame r ašie j u temyli ant vinį

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėlė isz Chicsgon 
In Scnsnton, Pa, po ar,

421 Peno, tie., Scr&nton. Pi
Gydo visokia* ligas b* įkyria** ir viską užlai

ko tvirtoj* paslaptyje. Už'tai li«tavlal, kari* 
Ūktai reikalauta daktariuko* pazelbo*. tegul

saeo prigimtoj* kalboj* gali •■•xa*k*ti U gauti

Ltelaviat. aoriBtmji* gaati .pagalba p«r gro- 
*»*ta*. la* kitu abate. tegul pilnai aprašau tavo

F.PBradchulis
AttoroejtDdI Connselora*La».

Chamber of Commerce BldJ. Rood 709.
8. E. Corner LaSalle A Wa*hiagton it*.

' CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

VVienlnteli* lietuvy* advokate*, baigę* 
mok*lą |uri*prudenci|ošczion Amerikoj. 
Weda prova* kaip ciwlli*xka* teip tr 
kriminalinka* viauoee luduose.
Ke«. 163 W. 18th Cor. Union SU

Telephone Ganai 484.

VYRAI. AKLINOTE?
Kad* asz'atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Aubųrn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gšrymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 

---------------- ------- , ssviesiausia iy <lįdžiausia*Lietuviszka 8a- 
pad uotu pasargą, o tokiu budu paleng- Te d ei mitingu, veseliju. baliūlFkiiokiu

Valkiscziu siutai ir paltai po 84.98. 
Siutai grynai vilnoniu cheviotu ir 
kaszmiru, vienseges ar dviseges ma
dos, paltai vėliausiu ilgu kirpimu, su 
uždengemais kiszeniais, padaryti isz 
visuomet populiariszku ozfordo che
viotu ar juodu ir mėlynu bebriniu, 
visi dydžiai iki 20 metu, paprastai 
97.00 i r 88.00 d ra- *4* A 
bužis, per szita isz- Sr
pardavima tik...

Vyru madiniai siutai ir paltai po87/ 
Siutai padaryti isz tikrai grynu vil
noniu cheviotu, kaszmiru, ciay wors- 
tedu ir seržu, viensegines ar dvjsegi- 
los mados, naujausiu rudeniniu at- 
szviesiu, paltai grynai vilnoniu covert 
eloth, whipcords, kersey ir oxford 
cheviotu ir melionu, ilgi trumpi aj 
vidutiniai ilgiai, ypatingai gerai pa
daryti, geriausios /ik /X 
•10 vertes, t^rozita^T Į I II 1 
iszpardavima tik ..Į

Vyru puikus siutai ir paltai, po 810. 
Už szita preke mes parodome didžiau
sios vertes Chicagoje. Siutai padaryti 
geriausiu ciay ar parvuotu worsieds, 
storu mėlynu seržu, nobby, cheviotu 
ar skotiszau maiszenu, su geriausiais 
seržiniais pamuszalais. paltai isz pui
kiu kersey meiton, vicuna* storu co- 
vert eloth ir whipcords, vėliausiu ru
deniniu ir žieminiu madų, jie yra ly-nnte, pas mcirpo. |

Vaiku jackietai, grynai vilnonio 
meiton, su gražia palerina, gražiai 
grazninti pynute, atsiuletos siūles.

pistus atvartai, visu nauju rudeniniu 
parvu, dydžiai nuota|a ■■ 
6 iki 14 metu, pa- "J g I 
prasta pr.84, po... mrl

Pūpsanti moteriukl Siūtai. Sijonai, 
Z i ponai ir J&ies.

Monte Carlo žiponai, grynai vilno
nio kersey, su augsztu atvereziamu 
kalnieriu, tikrai liememszkai sumes
ti pecziai, naujos mados rankoves, vi-QQ
810, po....................W Va vO

Moteriszki keipai, grynai szilkinto 
pliuszo, tikros vilnones kergei ir szil- 
kiniais sugarbinejusiais krasztai*. pa
daryti su augsztu atvereziamu kalnie
riu, pamuszti geriausiu satynu, tūli 
yra grazninti szilkine pynele ar baro
nėliu, visu ilgiu ir aga £ 
ctero ploczio, pa- 
prasta preke88, po^n

Moteriszki.sijonai, grynai vilnoniu 
venetian seržu ir naujo szlakuoto au- .j 
dėklo, naujos sumetamos ar ripuli- 
nes mados, kriaucziszko darbo, pato
giai kabanti, visu aga /X/X 
parvu, paprasta U* W I II 1 
preke 86, dabar po g

Moteriszki dress siutai, grynai vil
nonio broad eloth irvenetiaji. su nau
jos mados bliuzine jake, pamuszti 
szilku, sijonai naujos skėstos mados, 
pamuszti geriausiu perkalinu, jie yra 
kriaucziszko darbo ir kiti yra gražiai 
apgrazninti apvadais, visu nauju spal- 

ST-. $10.00
Moteriszki vilaginiai szalikai. dide

lio dydžio, elektriszko vilago szalikai. 
su didėlėmis maknotomis uodegomis, 
naujos kekines ma- *4* 8 
dos, parsiduoda pa- U" I 
prastai po 81.75, po. |

B&ldii, Lovos Karpetil ir tt.
Dykai! Dykai!

Labai graži pora nottingham mėgsti- 
niu kortinu, ar gražus svetruiminis 
stalas dykai su 810 pirkiniu baldu.

Labai gražus ir didelis Wilton kau
ras arba moteriszka supama krese dy
kai su 820 pirkimu baldu. .

Kožnas karpetas po 30c ir augsz- 
cziaus yra susiuvamas, paklojamas ir 
patiesiamas dykai.

Lazda ir prietaisos dykai su kiek
viena pora megstiniu kortinu po 81.00 
irjaugszcziaus.

ities pastatome visus peczius ir su
dedame paipas ir alkūnes dykai su 
kožnu pecztum nuo 85 augsztyu.

Grand oak, szitas tiesu m traukiu 
kakalys dėl minksztu ir kietu anglių, 
turi nikelines listva*, nikeline rinke, 
ir kojoms groteles, dailiszka apaezia, 
sukinamas Viražus ir antvožas apa* 

•esioje, ryngėtas *4* A fK 
puodas, per szita JI I 
iszpardavima....... V* i I V V

Megztines korLinos, bal- 
tos ir gelsvos, pilnas ii- l*Up 
gis, už pora........................V V W

visite iizleistuvei darbe prie laisiku at
sakinėjimo ir paApe vetktiu ztsa'kyma 
gausite. “Lietuvos" isaleistuve.

KLEIN BROS'
J95-805 S? HflLSTED St. 1 

<5* Cor Canalport JWe

Naujausios Knygos.
J Adomas Myckevyczia 1798 - 1856 m. Jo 

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

■ Atminimai už motinos duszia. Apea- 
kynias isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijoe atsibūva.. . ....   -5c.

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žys Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių tszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno ....................10c.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Jndoszius. A prasi y mas kaip tūli lie

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

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

. nanti darbininku reikalus.............10c.
Kur musu iszganymas? Knygele isto- 

riszkai-poiitiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiszkoe 
partijos Czekijoje; Dabartine Lėnąja 
ir jos siekiat; Kapitalizmas irtautitz 
kaa klausimas Lenkijoje; Politiszkoe 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1.........   25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. IszleidoTevynes M. Dr-te.
Yra apraszytoe ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tolu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes............. .............    30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo ras* t u ir pažeistais visas dalis 
žmogau* kūno kokiu budu joe visas 
turi gyvybe i'r savo sveikme......... 15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.....................

“Ne Gedai" arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių

mo.............................................
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriautas Gyvenimas.... .... 
Szunadvokatis... 
Tekinimo amatas.________________

kinti tekorystee amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkjntus rasztu ir pa- 

’ ■ veikslais ....... ;..............  15c.
Žemiu Dulke*. Apy*aka -paraszyta M. 

Radzeviczutee. Yravienaiszgeriau- 
•iu ir svarbiausiu paseku..........,50c.

Spėka tr Medega jau iszejo isz po spau 
doe. Preke.................................81.50
Gražia'S drūtais apdarais.............82-00

MIBTtrVOS REDAKCIJOJ DAB YRA GAUNA- 
Lo« IR 8KKANCZIO8 KNYGOS:
” Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis........... . ................................. 10c.
Vajsze* Kristau* pas popiežių......,5c. 
Vienakis......................................  Jie.
Bestiality of Russian Czardom......... 5c.
Auszra 1884 metu........................... 81.00.

........5c.
.. ..5c. 
gyveni- 
,...10c.
,...25c.
........5c.

_______ 15c.
Ku nori iszaimo-

Lovoms pakilos. visos tikro artavo- I dj 
to plieninio d rato, visokio didumo; < S 

F“?. $1.50 i
Matracai, padaryti storo inpilo, ge- Sp 

rai iszkimszti, vatiniai virszus, isz- K 
mazgyti visur.niekad nepareidavę pi- 

’giau kaip už 82.00, • ▲ | ®
musu preke per szita^L ■ 
iszpardavima tik... I tj yj

Užtraukiama* stalas, 6 pėdu ilga*. 
padarytas isz kieto medžio, gerai IK 
politūruotas, pa- ta* A$4.001

Lovoms užklodai, padaryti isz ge- ® 
riausio satyno, dailiszkai kvietkuoti, 
siuvinėti ar iszmazgyti gijomis zer>- ■*& 
fyr, iszkimszti ka- 
mszine, geriausia ■III »
vata dabar P°-• •-bD g -S

Ant penkių sayliu peczius, užtikrina- u 
mai geras virt ir kept, su nikelinėmis 

prekei sTita** | O O ® 
iszpardavima

Paipos ir alkūnes dykai.'

Kaldra.padaryta gilios parvos tu«- 
kiszko raudono perkelio, iszkimszta Jp 
balta kemszama ada J A A... $1,00 f

Brussels karpetas, grynai vilnonis 12 
virszus, storas audimas, sziometinih aį 
pirkinys, didelis pasirinkimas, pa- 
prastas C5c gatunkas, 
musu ypatinga iszparda- 
yimo preke už yarda.......V

Susiuvimas, iszklojimas ir isztiesi- 
mas DYKAI.

PONE ONA MILLEH,
(Po vyrui Jankauskiene) * 

Pirma Lietmisika Aknszerka 
tHlt'AGOJK.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug mėtų praįpikoa, atlieka 
sunklauaius paiagus pasekmingiausiai ir 
be daktaru pagelbos. Godotinos mote
ris būdamos sunkiose prieszpalaginese 
dienose kreipkitės isz anks to Kad Veiks
le turėtume pagelba po rankai.

MRS ONA MILLEK.
184W IKtiiSt, Chicsgo, 1U.

arti Apveizdos Dievo bažnyczios.
4

pasilinksnjįftimu^it geriausia užkandi 
ant viso Bndgeporto. Atvažiavę isz kilu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Sala kis, 
3321 Aubuni Are. CHICAGO.

Daigiai kai)

Dr. RICHTERO

“ANKER”Gnkarinfc>
PAIN EKPELLER.

TA n D G1 D*'11 supama krese tfrba 
I J Y K (i I puikus kauras su pirki- 
A/jou.1* n(u apje |20 00 vertes.

Nereikalauji pirkt u£82O ant syk, 
su kožno dolerio pirkiniu diabužiu 
skyriuje gauni kvitą, o kada ju su
rinksi už 820, galėsi pasirinkti krese 
ar kaura. : . • •

Szita dovana gera tik iki • su batai. 
Gruodžio 6 d. 1902 m. • •

Auszra 1885 metu......... ... .......  81.00. i
Kalendorius 1893 metu,.....,.........15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... .5c.
Žirgas ir Vaikas...................................30c.

Istorija B*»tenytu Wel*tlju Sziaarin*. /.men
ke*. Apresir kaip Koliamba* atrado Ame
rika, koki ezta tada žmones gyveno, koki 
žmones pinaiansvV isz Europo* pradėjo vn-

Knygos, sawos s|iauūos. 
ipeirelszklaial 8wiete, ant kariu Smo 
moteto* žiuri, bet ju gerai nesu pranta;

tai. griausmai, lietas ir sntegM; kasyr* 
debesiai iž ant ko ji* laikosi...................  3Oc

Ajltmettks. Knisa įsu1 mokinimai roku oda.
Preke......... i.........  .... ...._........gBc

HYOIENA- Daktariszkn knyga arta mok* te* 
spte užlaikymą sveikatos, isz kurios gali ta 
pagelbos daktaro iszsigydrtl nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rastis klekvie- 
nuose namuose, ne* ka* ja su atyda perskai
tys, patalkys apateaugoti nuo takstaneziu vi
sokiu liga, patalky* ažlalkjrtiouelybejesavo 
sveikata, pailginti savo smii ir mokė* užau
ginti sveikai* ir tvirtais aavo vaikelio*.
Preke........................ .......................... i.... .. 36c

Apte turtu Iszdlrblma. Parašte Sėbram; eeeto 
8. M Veikalas gvildenantis pollti'zksja eko
nomija. Kokiais keliais iuidirb* turtai, 
kaip ji* susikrauna ir kaip atailiepla ant 
draugijos gyvenimo. ......j...............36c

Arryskapaa Valanezlu* (Vslsnczausks*) nebu

*Rlo. Iszteista kuztals Susirienyjlmo Liet. 
LaUv. AaA. S7 poslapiai. ...***••*•• j**.

Biologija arba Kokalas apta Gytos Daiktas

ego, III. »0t. Puslapiu irf.Mokslas kokio budo 
rados* gyvi sutrarlmal ant musu žemes. kaip

d sėjo Iki p*uk*icti»3vtoriu Ir paties žmogaus. 
bu pavaUulei*............................  , . 4Oo,

Baudžiava Lietuvoj*. Pnrmuė žmogus. įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
do ji Lietuvoj* įvyko. k*ip atsilieps ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada D kaip tapo pa
naikinta.. .................     15c

Dvyniai Vagiu. Paras** kun. Dembskis. Isz 
leido Snstv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoj*. 
Su autoriau* paveik iiu ir paveikslėliu Loakoo 
i*o grupes Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo motariszkė*. Ji nurodo priežastis delel 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyriszkl ir 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo.-U5o

Gtaogran ja arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kw. Nalkovskl tr kita*, sulai** Sserna*. Yra 
tai naudingiausia isz riša *ulyg*žlol isuju 
siu itetavlssku knyga, žlsnktal ir supran
tamai apraszo visa musu tame, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnas, ju vardu*, 
augszti, valka*u* metaneslos isz savas ugnį: 
ji kokio žeme sluoksnio susideda, kur ir

koki kuriuo** rau 
Idu*. ar kartui, ko-

kijuos* gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
šyta dalimis, Įsiskaityto* viso* viesspatys- 
6m, karalyste*, kunlgaiksztystes, resputo*. 
ko* Ir lt. Kiek kurioj* tetueje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalto*. p*proczial. ūž
tiem linai, pramone*. Iszdirblai ir tiesos; ko
ki miestai, su ki*k gyventoje, fabriku, pra 
meniu; kur koki orai: szatozlai ar karsz- 
erial. lietus ar giedros; krr koks ilgis dienos 
tr naktį**; kur visada yra lygi diena ir nak- 
■ *s kur sanle per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 -^oliu. 
*80 poslapiu, ant gero* standžlo* poplero* 
skaudinta, su 71 pavaiksteliate: map^ gyvu^ 

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaroml* atspausti para- 
•aal ant nuųaro* ir srono.' Preke.. 8U 50

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz *»ztuosilų 
sekanezių gražių pasakatortn: Atsisveikint- 
ma*; — Vagis; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai: — Paparczfo Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivi*...... ................... 15c

I*z kur stslrado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys? Pagal Lunkavtozia, sotatee 
Saernas, Chtoago III. 19CI m. Poslapiu 7X 
Bu p* veikslelels...... .........-.................  .SOc

ežioje A menko* Semeje gyvcnaacziam. idant 
suprasta koke* ji* ezta tiesas tari, kas Jam 
jn* vai* daryti. kas n* vai*. Turi pasiauta

Dretnos*. gražiuose apdaruos*...1 St.33 
Istorija Chtoagos Ltotuvlu.ju pamoja trku.

Kraoczluno provu su lalkraszcslu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje.l*Wm. 686 puslapiu 
dldelo firma to. aiszkaus d ruko. Fotegrufl)** 
yra sbteju pusiu ndv*kate, kn. Kranczluno, 
■■Ltetavo*" Užkištojo, redaktoriau* ir paveik
slai Chtoagos 8.Jurgio liatavlszko* bainyczlo*. 
Popleros apdarais  ............................. 8*3 .OO

Audimo kietai* apdarais, auksintais *
U t* tais....,................... i..........89 50-

g* *u,ju *ud*jlma, statais**, gyvi Ir plėtojimąsi 
nuo pat meaklaa.lu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausia. S* K pawlk*l*!l*., 1» pasla- 
piai

Kaip MaskoUja persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
pr***ion ru****n Llthuaniesupiesi* kua. V. 
Demb*kU.................................................. lOc

«5c.

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieaziay* Pro 
L. W»hl*ta. I** angliriko iszguld* kua. V. 

Dvmbakla......................  ISo
ė<nsia 8k«-rdyae.Apra*to ana bailu aUlUklma 

kada 1898 m. mMkollai atpuolė ant bažuy- 
c*io* m kitelyje Kraži*. muile, (sande ir pjo
vė n-kaltu* žmoni*. l**<now» altorių* ir ut- 
pecz* įjo bažnyczia. AUzklaoalai apra»xc 
ta wi*aaUltikima.. ... '...........................13c

LJetaolizka* Lementoriu* tu "otortai*. kato- 
klsmai* ir mlstranturs.... .................. 15c

Mokslą* apt* Žemą irkite* vaistu*, ju bu, y ir 
pabaiga. Apraazokasyražemejaskoji**- 
ildeda, gnt ko laikosi ir kaip auksai; ks* 
vys įaul*. ž*alzid**.n«null*; kaip toli yra 
in kita* žValgSdes; ka* yra pllau o*, korne
to* ir kito* retai matomo* žvaigade*. Su *

Dniteo**, gražiuos* apdaruose...'.....• 
L^eazal tr Lietuviai nno I2M iki 1480m. F 

pagal ležklszka* Istoriku* Žamkalnte 
. 'vista 'Tsvyn** Mylėtoju Draugyste*'1

raszyta lenku peliuką kaip jie pasielgė su 
Hetuvos kunigaikssczlals: Keistuoziu. Vy- 
aatu lr kitais. Iss ežio* knygele* skaltyto- 

ps alizkisi suVrus, ar tenka prtetelyst* yra 
mums naudinga ar bledlnga.....................15c

Lietuviu pratevtai Mažojoj* Azijoje nuo senovei 
iki ji* pateko pjvaldfa* ponu. Paraeve L>*- 
tevo* Mytetojas. K n.-g* turi z=*' puslapiu* 
ir 4 d įdėtas mapas. parodancztea vistas, kur 
renoveje gyveno lieta vi u prat 
'leluviu padėjimą dar 800 m<

•3Oc
yf InJsagl* Lietuvos Karulius. Istorlazkas pa

veikslas penkiuos* akino**- Lenklszkai pa- 
rasac Julius Slovsoki, iratuViszkal vert* 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirt* ypatingai teatro mylėtojam*. U5o

N*njan*is Ltetusvisskas Sapolnykaa, surinktas 
' ir sundlt. isz daug«l s«*timteuttozku sapnl- 

Sku ir suredytaz pagal tikra Perslsakal 
ipUszka zapnlnyka,—su 310 atšakiu abro- 
iu,—su sprasiym u planetų ir paslapczlu 

kokias senove* žmones vartojo inspejimul 
ateitos.—Geriausel iszguido vtookiu*
sapnus .. .......... >.......... ....................t. BOr

..Apdarytas................................ 05c
Žmogus NepUuszkis. Verto Isz szvediszko Ne

ri*. Graži apysakėlė: kaip turtingo preke to 
Žune* apsivedė su varginga mergių*irtai-

glszko* Jc-ybe*...-. lOc

AR REIKALAUJU,
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinulciu? ■ Ta-viska gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias liėtuvisžkas ir lenkiukas 
knygas kokios tik ant svieto yYa. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

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

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju? 
Raižyk, o gausi prekes.

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima i»- 
koiekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raižyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi ataakyma.

Adresuok.
A. OL8ZEWSKI.

W24U3-rd St. Chicugro. III. 
Sub Su*. 80.

Rheumaiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

tr wisakin Rheamttlsikit 
sktadajimu.

^ptiekorias *rba j

F. At Ricbter & Co.
215 Peari Street, 

New York. A

pratus ><i 
Lima, ui vi

toj*, drebi-jl 
vaikszeztoji- 

---------------------------------------- ------ zujo, p*ereli 
nsvualn* paakius, aiktetojlm* viduriu, bjauriu 
ir taksiui sapnus, *aakuni* kntore. jeigu birias 
rekl* aaktyjr ar pr* nu.i.ilspinimo. j*lg* urgall 
Biegnii ar vaisyti. >lgu *ri aavargrs ryim*tvj 
esi taugui. gėdinga i. nusiminė*, jeigu Ivtlssk'o* 
daly* yra auallpaejr tai maau F.l**t**o* Ji osts 
peartaly* rita* alorla* *ymptoma*. priduoa mag 
n* t lema ir gyvyta visam kunui. meile, tvirtuma 
Ir iteksmnnia. sutvirtins nusllpoejustas nervas;

WISKAS UZ $1.00
K A R P labai bjauriai laarodo ant ranka

H ruu |r pagadina ju dalium*. Ataiuak 
Kc o g*u*l gyduole *u kuria ja* viaiaikai nu- 
gydjral trumpam laike Ir nelik* jokio ženklo.

panų Ir tuokiu drabužiu. Kožnam reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS
Ta pau ir tavo draugai pritikisie žiūre* o n* 
supras kaip ta* pasidaro. Kožoa* pamate* n* 
aUidivtja ir laužo galva kaip ta* persimaino. 
Kur tik kas paaimika su salta paveikslu, tai 
kruvo* apstoja ir viena* per kita lipa noreda-

MAISZA JUOKU nykstanesta boliuk*.
Atidarai skocsiulluke, parodai visiem jog yra
Gali ja straatiekito kUaeulu je arba kur tik 
nort TeiPgl kožnam gali duoti* in ranka* dėl 
peržinrejimo. viatiek ne*u»ek*. Labai leugva

J. RMALLWOOD, < 
1297 t. Spaulding A». Chicage, III.

Vienatine Lietuviuką Aptieka 
ChicaroJe!

— Atkreipiame lietuvi*' atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiėkos Cnfeagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjieškote ap- 
tiekosa randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitoee aptiekoee. Czia galima liet u visa-

mokeeties nerefkalr.nja.
Teipgi saloje aptiekoje gali gauti vi

sokių Jtetuviszkn knygų, abrozėlių, gra
žių ku pavincziavonėmis popieru groma
toms Ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti iiėtuvišzkoje kalboje.

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

bažnyczios Apveisdos Dievo parapijos.

turi stebuklinga gydaneiia galybe virs* minėtu 
kentejimu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. ne* kaelekirika |M<taro tai to gyduoles ne- 
instengia. Del geresnio paniuk ininte Ir rodo* ra- 
**yk. indedama* marke, ant ežio adreso:

John'* f
39IC S Morgan St Chteago. III.

PLAUKAI
" " " naujai- i*>ra»to*
gydoole*. paoalkin* plelikana* (bluigana*). *u 
lailcy* alinkima. tutelrtin* ja aiakall ir vieton

honk* mu*u garsingo* gyduole* **t i* i mėginimo 
AMMATOR. MOS A u Gera Av, Cbieago, IU.

Dabartine Pinigu Preke.-
' Iki 500 rubliu, rublis po.....................52<c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po, , .52|c 

į Virsi 1000 rubliu, rublis po........... .  52|c
į Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
. 30c. ant paczto kautu.
i Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čaiotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos" redakcija

DR. A. G. FREED0M, 
(urnjriMKss daktsraB )

Pasekmingai iszgydo nervišzkas ir 
moterių ligas in trumpa įa.ka. Jo prekes 
labai pigios,
Oanasa: «tl 8. #h*rp 81., BALTIMOBE, MD

X'V 1-2 A I J'lru esate *Upni ant kun* ’ ■ SV/kl ar lytlszku dailu, teip jog o* 
nllte dirbti* ar atlikti* vyro priderysesta. jeigu 
turite skaudejima nugare* ar kryžiau*, po kruti- 
ne, MUkama ant krutinę*, svaigimą ir skaudėj! 
m* gaivu*, drebėjimą kūno, sąnariu skaudejlma, 
geltona*plemta*, puvimą ar Tona* gerkle j, puoli
mą plauko. >lgu negalite miegolie, turit repe*

Z

Jo ofise kuri* yra Inrengtas

KERTE MON'ROE ST. 
CHICAGO, ILL 

kuri* yra nuo vl*u pripažintas 
ui l'hlcago* pagarsėjusi speci

•yk atranda žmogau* Ilga Irto* praūžta. Teipgi 
prl* Miam Ina rimo naudoja X-ray masilna varto
jama dabar per profesoriui visuo** dldžlausiuo** 
Ilgonbucsluoae, su kuria galima matylio pervis* 
žmogau* kun*. Kiti daktarai nelsisyde ju* dėlto 
kad neturi atsakanezio* praktiko* ir tam tikru 
instrumentu d«l atradimo ilgo*. Daktare* B. M 
RUSU vartoja savo gyduole* to*ra*ta* Ižike 10 
metu pasekmingo* praktiko*, kurio* tukitan-
ožiam sugražino sveikata ant visados ir padare 
Juo* linksmai* iž laimingai* žmonėmis. KODĄ 
Kožnam duoda DYKAI. Ofisas atidaryta* kat
ile* nuo* Iki t. Panedelto, berodo*. Pltnvcilo* 
Ir Sabalo* vakarai* nuo Tiki g:8lX Nedaliom ano 
10 ryto iki 1 po pietų.
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AR SLEN K ATPLAUK AI! 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^-ELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir prigulimi li
gas. tegbl kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurie ro- 
dn tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
paaigeibo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausemi rodos per gromatas adre
suokite teip:

«T. M. Bruntlza Co.
' New York & Brooklyn, U. 8. A.

KLAUSYKIT!
Ar reikia TaniLutai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
neai^alleei: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenoiugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpož istorfszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu grotAatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavinczlavonemis, abrožu 
ir sbroselin. Kas ka norit iss augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit ui 
2c. marke, o rausite katalioga su pla- 
cziuapraszyma anie viską. A dienas,

Joeeoh M*Uuti«*,
112 Grand st.Brooklyn, N. Y'

jeigu Isseina tekia naktvjnarpo niuUilapinlmul, 
tai tuojau* eikit arba rasayklt pa* >

DR. B. M. ROSS,

randa*! konaujausl instrumentai ir elektrisiko*

Prlgiaak 15c.
O gausi 12 gatunku gromatoms popieru.
Adresuok: Oeo. Baronas,

1002 8. 2-nd 8t., Philadelphia, Pa. 
(31—10) #

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL.

CHICAGO. ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti tai tą. 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam gėdinga istorija jo grie- 
kų.

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žiąai, bet kada das'ieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančios 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios 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 saulės švies* vėl 
giedrei tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu'slėgiam *s.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpnėjusias y pa
la*. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilna! galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių .nervas ma
žiausias dasilytėjlma* perbėga su p- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelboa. mes esame 
ant to idant gelbėti.' Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume.su Tamista asabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

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

Ligos pilnai išgydytos tuoiaus ii mislies 
pranyksta.

Speci jaiiškas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, pereižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinitno, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su tavim? 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 pasi rodą vyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nerviško. urinariško ar lytiško silpnu- 
tno ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti prfrte- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybe ir veikme nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai kl*pati na, nega
lingomis kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
di nančią pūslę? Ar turi tanki} norą 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu te i p, tai ateik peršne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
apecijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
galba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Specijališkas prakalbėjimas 
j apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- 
činm stiprume? Ar esi liuosas nuo

Mes gydome visas specijališ
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas stsskančisi ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tike ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų ištyri
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, nustoję 
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 apsivedimut.

Offiiso valandos: nuo 10 iki 4 ir aso 6 iki 8 vai. po pietų. Nedčlioats, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Pirmfl RodA Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111 lluUu U j Adis nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai-

numo, paojaus ir kaszto.
Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

State Medical Dispetisary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui
Itiejltnas per 66 E. Vari Bureti Street*

Lietuviszka Aptieka
J. I.ESZCZINSKIO .

315 8. Moboan St., CHICAJO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, | 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi aiunesiu pi
nigus įvisas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas noriįligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. nilliamson.

Dr. M. Kassakovski, 8313 8. Halsted'st 
Telephone Yards;709.

A tai sza u k užtems per laiszkus Ir apra- 
ssantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
esiu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke ui du centu, 

TsLzroNA* Yarm709.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotmietns Kunigams iszdir* 

ba; -Kapas, Arnotas. Dalmati
kų s, Albu, Stulas ir visus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka artistisrkai in laiką.

Norėdamos puodžiuos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad J usu

Guodotinoms tautiszkom* ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba 
Karuuaa, Amerikouiazkas 
Weli«waa, Szarpea, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Ma ražai k u 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom saszelpti sawo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai, *

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divislon St Chieago, III

D-ras A. L. Graiczunas,
1«7 W. 18-th St., Cbicago, III. Į

Gydo v i to kas ligas be skirtumo: vyru, ■ 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant Į 
augssesiaus padėto adreso,

-» x prtoė keletą metų 
; tapo vartojamas 
I 1‘rancusijoje. Kkal 
I ir kitoee Kumpo* v

JI* taipgi vadinama* Wui
to Kryžiumi. iėrastas Austrijo- 
*----- * ’’ * ■ *ns»t 11 kr btfitom*

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ame pilna iazgydyma.

Pa**kmlngtau*lalgydau visokia* paslėpta* 
ir pavltsiine* liga*, kaip antai luta* srlrdlr*, 
plaiKUlo. inkstą, pilvo, galvos skaudėjimu*, 
•llpna atminti, ovaslsika nusilpimą, lytluka* 
■Upnybes, salei v ūma. sutinimą, veži, blykasl*

LIETUWIL DAKTARAS

M AR J A DOMIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78. 
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

į Deimanto Elektrikos Kryžius
I Prancūzijoje, Skandinavijoje 
I Ir kitose Kumpo* vieėpaty>tė- 

»ipo vaistas nuo reumatls- 
ir Kitokių ligų.
Deimanto elektrtUka* krv- 

i gydo: reumatitma. neu
ralgiją. kryžiam «kaud»Utua. 
vidurių skaudėjimus. *ilpnu- 
“fc narvlikumą nemin. hy. Špojta^'du&ll.^troft&a

Prisiusk 11.00 per expre»» ar

me Deimanto Litį

Tukstanėiu* padėkarome g 
n* nuo ypatų li*igvdllu*iiĮ 
elba iio kryžiaus 2emi*u>

Prekė tio kryžiau* S1.00. Šiuri 
Ūmo kaito* Suvienyto** Valstijom

intuojame kad *1* kryžius vr* 
nlu vaistu už eiektrižka d ir 
urs nuo 19—S0 sykių yra br»n 

gesnia Geresnio vaisto už ii k-' 
žiu nėra, todėl ji* privalo raiti* 
klekvieuuoM namuose, pas kiek

lių •dyn'ų.'tartMsftokeiK’rtte
dlen/lTillnauilUkt 

kaklotel^ kad£Jrtta.“£rSt",t 
sulyg duobutės po krutinę afc 
ftrfži*. mėlyna}* pure Į kūną. __________ _
klu Llfpo* *• ,902' G'todotlns Pene! — Čts pris i unitam* Jumis 18 00 ant p*n-

gAetaustai. 8K8RYS oh^’l*.““" pru“‘u

Jonas Sakalauskas,
Tuluca, 1U.

Pirmos Kliasos Salinnas.
Užlaiko goriausius gerymus, 'seniau

siu anelkas, gera alų ir kvepenezius ci
garus. Lietuviai ežia gali rasti geriau
sia užeiga ir prieteliuka priėmimą kiek
viename, laike.

(7-11)

HILLE’8 F0T0GRAFA8,
34752 8. H atsieti 8t.

$2.00

rrMiallnu gumbe, gydau gimdymo Ilgas, vi- 
*<>kiu* *utinima* *tc./>ervl*zk** Ilga* gydaa 
su pagelba geriausiu AekirUsku prietaisu.

tozgydan per kauta aisnli. krauto ui- 
nuodyjltnua. odos Ilga*, aetnen* bėgimą, žais-

niaiko* ligos yra mano n»e< 
ii sikkmk. Grv*ldabr>o nevartoju, 
dugnu* issegsamlnavlnia* ligonio ir jo t rlversmą_  lai o*. ---- -

DR. LANDĖS
Bspitoilai* spactollsta*.

134 E. 24-ts si., kampas L«xingtoa avs^ 
NE* YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki H vakar*. Nedelloms

iaaltikejlmo. *—-v
Srneku elsoklos* kalbose. Turtą praktika 

Lebaoon Beltevu* Post Gradnate Vnirenltr 
HoapitaL Direktorius MedscUUsiko InsUtuio.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO.l 
306 HILWAUKEE AVĖ., Ošti 27; CHICAGO, ILL

Elektriką yra Gyvybe 
Imu Elektriko* juesta tari ttek pajtego*. 
ad jaje apsijuos** jaaozla elektros te-- 

rtojim* po visa kuna. Teip bėgiodama e- 
lektrik* valo kraeja, padaro jy greitesniu, 
riebesniu ir gydo ehroalszkas liga*, reu 
tustizma. nervu *u*llpaėjima, galvo* 
(kaedellma. nugaros ir 1.1 Parsidaod* 
po fl 00. Prisiuntimas su aprasz>mu kaip 
naudoti be.

Peopl<» Supplv Co.,
IMCanalpon Av*., CHICAGO, ILL

Magiszka Maszina.sg|B
Rtd"^1|‘” ,Ukk>' 00 «>ta ma*inarį»lima ralyti n'ISio' anVsieoo* 

n*; n<^Tr i ° •Ita msžina atvoiu žiūrinti negal »t*igėrtt Ir nuidyvyt. Prekė žto*
•LoZ Irt IteHi™ Ukieta 9 mažina yra vanojzm* dideliu"*.- tezinio**, kur žmonės moka!PHel■•■‘••‘■•dteteime iietuvižkoj kalboj pamokinim* kaip turi darvu. 
evvuliu .ijT.IirSL MtotUk. Žiūroną ir visokio* abrozėfiiu t.y. vanden* puolimu, upiu. visokiu 
ryta, v** žiūrono yra 25 nbrozai. Szita* žiūronas yra teip p*d»

M tein kas, vien* nuo kito atsiskyrė, kad išrodo ksipKy; 
IL., vakarai, galite daug pinigu užSdyt. turėdami *avo namuos
M«A.n^r ’*••• «tetn»» turės i» ju patieks Norinti* parsitraukti

ina ar Žiūroną, pinigu* siuskit registruotoje gromatoje ar per Money Order ant adreso;
A.'CRE^ZIUS & CO. 3321 Auburn Avė., CHICAGO, ILL.

10a
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