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Metro X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Dabar Amerikos randas vėl 

tori gana vargo bu iszliuoBUo- 
ta Kuba ir tai tik per tai,kad 
iszliuoBuotai Kubai ne ’ davė 
tikroj liudeybėB, bet, teip sa- 

. kant, tik tokią, kokią supran
ta Amerikos politikieriai. 
Tą neva neprigulmingą repu- 
Niką Buraisziojo tokiais pan- 
ctiais, kad ji voa pasikrutin
ti gali, o jau apie normalisz- 
ką laikymaaiGne gal būt nė 
kalbos. Pagal Platto pasar
gą: Kuba.be pritarimo Ame
rikos rando,ant savo reikalų 
ne gali užtraukti skolų. O 
ką gi prezidento Palmos ran
das gali daryti, kaip gali 
tvarką kraszte laikyti be pi
nigų? Reikia juk algas . ir 
uredninkarna mokėti. Prezi
dento Roosevelto draugas, je- 
nerolas Wood, buvęs ameri- 
koniezku Kubos gubernato
riumi, sugrįžęs namon, ežia 
pagarsino, jog pasitraukda
mas nvo tos salos, paliko net 
3 milijonus doliarų; bet |>a- 
gal paeinanezias isz kito szal- 
tinio, gal isztikimesneB žinias, 
jenerolas Wood paliko nau
jam Kubos randui* tik 155000 
dol. Ant ko iszleisti kiti, 
nežinia. Su.tais pinigais pa- 

M-zių amerikonų ekonomiszkai 
nnpuldytoe salos randas ne 
ilgai gali kra^ztą valdyti, jei
gu ne turi pakaktinai įplau
kimų ant beganezių reikalų 
■'••nt ant teip ilgai, kol nau 
ja’ randas ne įstengs jauną 
irpubliką į nonnaliszkas vė- 
.es Įstumti, kol ne padarys 
reikalingų ant pakėlimo pre- 
ky.stos ataakauczių traktatų 
* i kitais krasztais, kas galė
tu pakelti surinkimus nuo 
muitų, kadangi isz kitokių 
■‘^altinių sunku dabar ką isz- 
spausti. Kulnis' parlamen
ta’ todėl nusprendė duoti 
randui tiesą užtraukti pasko
lą, dabar tuojans 3 milijonų 
loliarių* o paskui 35 milijo
nu doliarių. Amerikos |>a- 
-i nntinys apie ,ta i praneszė 
iždo ministerijai, užklausda
mas, ką daryti? Ar uždraus
ti Kubai užtraukti teip dide- 

- ^ paskolą lie pasiklausymo 
Suvienytų Valstijų rando? 
Iždo ministerie vienog atsa
kė, kad pats nieko ne gali 
’pręsti, ne gali duoti nė da- 
leidimo, nė uždraudimo; ant 
to reikia nusprendimo visų 
rainisterių.

Ant Filipinų salų pakėlė 
itaisztą cziabuviai jurininkai 
ant laivo Hermanos, užmuszė 
maszinistą. sunkiai sužeidė 
kapitoną, sztejennoną, du 
aaszinistuir vienąpasažierių. 
Atbėgo užpultiems į pagelbą 
amerikoniazki konsta heliai. 
2i isz pakėlusių maisztus ju- 
jninkų, pabūgę konstabelių 

•zuvių, pasidavė, penki gi 
v.oko Į jūres ir be abejonės 
prigėrė. .

Filipinij gubernatorius 
1 aft dar nesugrįžo atgal isz 
Rymo, kur buvo iazkeliavęs 

tarybų bu popiežium rei
kaluose nupirkimo žemės, pri- 
/nlinczios zokoninkams ant 
Filipinų salų; laukia 'jo pet- 
nyczioj Manillės porte. Ren- 
ria ezia^jam tokį priėmimą, 
kaip kokiam valdonui despo- 
tiszkai valdancziam krasztą. 
Mat Amerikos gubernatorius 
pamėgo despotų formas ir Jis 

jų naudojasi garbinimui 
pats savęs. Net maskolisz- 
kam carui, sugrįžusiam į sa- 
to krasztą isz užrubežių, ne 
>*»gia tokių iszkilmių, kaip 
gubernatoriui Taftai, sugrį
žusiam isz Rymo. Taft vie- 
■tog'ne daug gero padarė Fi
lipinų saloms, todėl garbinti

jį teip labai n§r už ką, ypacz 
ant jo priėmimo mėtyti pinį- 
gus ne verta, o iazkilmės ne 
apsieis juk be kaaztų.

Ant salos Mindanao pasi- 
keleliai moro tautiszkoa gimi
nės vėl labiau subruzdo. 12 
d. piutės pasikėlėliai užpuolė 
ant iszstumtų į pryszakį sto- 
vyklq27pėksztininkų regimei. 
to amerikoniszkų karei,vių 
prie Camp Vickars. Muszy- 
je du amerikoniszki kareiviai 
likosi užmuszti, o vienas mir
tinai sužeistas. Apskritai.sa
los gyventojai labai nekenezia 
amerikonų. Virszininkasame- 
rikoniszkų kariszkų pajiegų 
ant salos Mindanao reikalau
ja daugiau kareivių ir nori 
su jais paveržti svarbiausią 
pasikėlėlių tvirtynę Bacolod. 
Ir atstatytas nuo vietos visų 
amerikoniszkų kariszkų pajie
gų virszininko ant Filipinų 
salų, jeuerolas Chaffee, pri
silaiko tos nuomonės, kad da
bar reikia pradėti karę su pa
sikėlusiais morais ant Minda
nao salos. Amerikos randas 
dar tokio prisakymo neduo
da. kadangi jie
kraujo praliejimo priversti 
morus pasiduoti, 
tik, ar jo viltys iszsipildys.

chiniszki komi šoriai. Todėl, 
jeigu Chinų randas protokole 
padarytų kokias permainas, 
paraszai pasiskubinusių pasi- 
raszyti ant reikalavimo ame
rikoniuko delegato ne turėtų 
nė jokios vertės.

Chinų ciecoriaus vietinin
kas provincijoj Sechuan pa
garsino, Jog ciecoriaus kariu- 
mėnė- 12 d. piutės užpuolė 
ant svarbiausių pasikėlėlių 
stovyklų netoli lnchowau. 
Mnszyje 1000 pasikėlėlių li
kosi užmusztų, o jų vadovas, 
Tong Yu Hung, pateko į ne
laisvę ir likosi pakartas. Ne 
reiks gal ilgai lankti, o 
tuose krasztuose atsiras
pasikėlėliai, vietoj sumuotų.

vėl 
kiti

tikisi be

Nežinia

Azija.
Savo laike japouiszki laik- 

raszcziai paleido pasKalą, jog 
Anglijai ir Japonijai prie sa
vo ryszio pasisekė patraukti 
ir Korėją, kurią pažadėjo ap
ginti nuo maskolių. Londo
no laikraszcziai vienog ne tik 
nieko apie tai ne raszo, bet 
iszeiuanti po rando įtekme 
laikraszcziai tvirtina, kad to
kio' sutarimo ne padaryta, 
Anglija aęie patraukimą prie 
ryszio Korėjos nieko nežino, 
o be jos žinios viena Japoni
ja sutarimo padaryti negalė
jo. Turbut isztikro toks su
tarimas ne padarytas, kadan
gi kitaip Japonija ne galėtų 
veržti salų prigulinezių Korė
jai, o dabar antai japonisz- 
ki kariszki laivai iszsodino 
ant gulinezių prie Korėjos 
pakranezių mažų saluczių sa
vo kareivius su kanuolėms; 
taigi jie užėmė Korėjai pri- 
gulinczias salas. Korėjos 
randas užprotestavo priesz 
tokį Japonijos pasielgimą,bet 
toje savo kareivių ne atszan- 
kėe Verždama savo kaimyno 
savastį, juk Japonija stumte 
stumia Korėją į maskolių glė
bį.

Atidavimas geležinkelių 
Chinų viduriuose chiniszkam 
randui užkliuvo dėl pasiprie- 
szinimo maskolių, kurie ne 
sutinka atiduoti jų rankose 
ėsanezios geležinkelio dalies, 
kol augsztesni urėdninkai bus 
svetimtaueziai; Maskolija su
tinka atiduoti geležinkelį tik 
chiniecziams, kada tie galės 
jiems pavestą kelią adminis
truoti pats, o ne.su pagelba 
svetimų urėdninkų,kurie juk 
isztikro, o ne chinų randai 
valdytų kelią. Anglija mat 
pasistengė apsodyti visus 
augsztesnius Urėdus ant gele
žinkelių Chinuose anglijo- 
nais.

Londono laikrasztis “Ti
mes” praneazė, jog ameriko- 
niszkaa, japoniszkas, vokisz- 
kas ir angliszkas delegatai 
padėjo savo paraszus po nau
ju su Chinais apkalbėtu pre
kystes protokolu; pasiskubi
no mat tie delegatai su padė
jimu savo paraszu ant reika
lavimo Amerikos delegate, 
kuris ne norėjo iszvažiuoti, 
kol po protokolu ne bus pa- 
rasių delegatų svarbesnių 
vieszpatysczių.
Prancūzijos ir Maskolijos 
ne pasiraszė, ne pasiraszė nė

Anglija.
Pasibaigė iszkilmės apvai

nikavimo Anglijos valdono, 
karaliaus Edvardo VII. Lai
ke apvainikavimo, ant paro
dymo delegatams svetimų 
krasztų Anglijos galybės ant 
jūrių, sutraukė į Londono 
portą kuo daugiausiai karisz- 
kų laivų. Laivų buvo daug, 
bet. kaip žinovai sako, terp 
to didelio skaitliaus laivų 
mažai buvo naujų, tinkaneziu 
karėj; daug laivų buvo perse
nusių. netiukauezių szioje ga
dynėje. Buvo diktai angliu
kų kariszkų laivų turinezių 
dar kanuoles provyjarnas isz- 
pryszakio, kaip tai buvo ant 
Įtaskandytų Man ii lės porte 
admirolo Dewey iszpaniszkų 
laivų. Nauji), galinezių sto
ti į kovą su kitų krasztų ka- 
riszkais laivais buvo mažai.

Vokietijos ciecorius visa.p 
stengiasi į Vokietijos vežimą 
pakinkyti Angliją, kadangi, 
nepaisant ant daugelio jot* 
laivynėj esą n ežių jjersenusių 
kariškų laivų,ji turi daugiau 
negu koks nors k i Uis krasztas 
ir gerų; jis visaip gerinami 
Anglijai,bet ar besigerinimais 
I>asiseks Angliją pritraukti 
prie ryszio vidurinės Europos 
vieszpatysczių, ne galima ži
noti.

Delegatai

Anglijos laiKraszcziai ne 
pritaria vienog Vokietijos cie- 
cęriaus miežiams. I^aikranz- 
ežiai pripažįsta, kad Anglijai 
ne paranku stovėti vienai, 
kada kitos svarbesnės viesz- 
patystės riszasi į ryszius, bet 
jeigu risztiesi,tai rodyja susi- 
taikyti kokiu nors bildu,kad 
ir nusilenkiant, sumažinus 
savo geismus Azijoj, su Mas- 
kolija ir Prancūzija. Laik- 
raszcziai sako, kad Vokietijos 
ciecorius, besigerindamas An
glijai, stengiasi ją supiudyti 
su Prancūzija ir Maskolija, 
kad apsilnyti tuos savo svar
biausius prieszus, bet Angli
jai padėti nė gali, kadangi 
kova trauktųsi Azijoj, kur 
Vokietija ne turi teip svarbių 
reikalų, kad laikytų už reika
lingą padėti Anglijai.

Apart to, Anglija nužiūri 
Vokietiją, kad Ji stengiasi 
paimti po savo globa turiu- 
ežią turtingas kolionijas Ho- 
landiją, ant kurių paglemži
mo tyko geros progos lygiai 
Suvienytos Valstijos Sziaurr 
nes Amerikos, kaip ir Angli
ja. Žinoma, Anglija galėtų 
susijungti .su Suvienytoms 
Valstijoms Sziaurinės Ameri
kos ant apgynimo savo reika
lų, bet kad Suvienytų Valsti
jų ir politika ne pastovi ir 
kariszkos pajiegos, kokias ga
lėtų siųsti ant karės į kitus 
krasztus. teip menkos, kad 
isz susijungimo su Amerika 
ne daug Anglija naudos tu
rėtų; lieka jai todėl vien 
rinkti terp dvieju ryszių: terp 
to, kuris gina vokietystės rei
kalus ir susiriszusių terp sa-

vęs Mas kol i jos ir Prancūzijos. 
Per tok| susiriszimą bept 
angliszkos Indijos butų ap
gintos* nuo maskolių. Klau
symas tik, ant kokių iszlygų 
priimtų Angliją prie ryszio, 
kame Anglijai reiktų nusi
lenkti? Maskolijos laikrssz- 
ežiai ne slepia, kad Maakoli- 
ja, kad prisigriebti prie In- 
diszko oceano.turi atimti nuo 
Anglijos sziaurinę Indijų da
lį; Prancūzija gi stengiasi tez- 
stumti Angliją isz Egipto, ku
rį ji valdo be jokios tiesos. 
Ar gi Anglija ir tame nusi
lenktų, jeigu nuo jos, už 
priėmimą prie ryszio, pareika
lautų atidayimo Indijų ir 
Egipto?

Būrų vadovai Botha, Dela- 
rey ir De Wett atlankė An
glijos karalių, kuris juos už- 
praszė paskui ant manevrų 
angliszkoe kariszkos laivinės. 
Būrų vadovai užpraszymą pri- 
ėmė. Ant grabo Įiasimirusio 
būrų vadovo Meyerso ir Kit- 
chener atsiuntė puikų vainiką, 
o laike karės be priežasties su- 
szaudydavo pagautus barų 
vadovus. Derinasi mat, kaip 
moka, būrams Anglijos ran
das ir jo tarnai.

Pietine Amerika.
Revoliucija negriszkoj re- 

publikoj Hayti, revoliucija 
Venezuel^j ir Columbijoj ant 
syk, ir jų* galo ne matyt. 
Rodėsi isz syk, kad bent re
pu bl i ko j Hayti ji greitai pa
sibaigs, bet dabar pasirodcTIr 
ežia kitaip. Tąsynės dar 
trauksis, turbut, ilgai ir ne ma
žai kasztuos kraujo, kol galės 
valdžią paimti kokios nors 
partijos kandidatas, priesz 
kurį Įiaskui vėl kils revo
liucijos. Stalininkai jenero- 
lo Firmino rods antsausžemio 
turi mažiau stalininkų, bet 
užtai jų laivyne tvirtesnė, ka
dangi, prie .Firmino pristojo 
virszininkas viso kraszto ka
riszkos laivynės. Firmino 
admirolas bombarduoja dabar 
pajūrių miestus ir priesz. jo 
laivynu nacionalistai ne gali 
atsiremti.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniuje isz vietinių kapitalistų 
susitvėrė draugystė isznaudojimo 
durpų. Prezidentu draugystės 
tik osi isz r ink ta s grafas Zubov.

į gyvenimu kunigo Jasinskio 
įsikraustė vagiliai, ir iszneszė 
drabužius, sidabrinius daiktus ir 
30 rublių gatavų pinįgų.

Ant priemiesezio Soltaniszkių 
pasiutęs szunytin inžinieriaus 
Czerkssovo sukandžiojo sūnų in 
žinierisus ir kitas 7 y patas.

M skoliszki geležinkeliai tru
kiuose įveda IV kliasę, važinėji
mui neturtingų žmonių. Prekė 
už kelionę 'iki 920 viorslų k a ši
tuo] s toje kiiasoj tik i kapeikos 
nuo viorsto; toliau gi p~ 15 kap. 
nuo kiekvieno 50 vinrstų.

Ant 7500) žydų Vilniuje, yra 
visokių amatininkų žydų, 8181; 
vežėjų yra 732, trotininkų .480; 
fabrikų darbininkų 921.

isz Vilniaus gub.
Vilniaus gubernijoj terp nami

nių galvijų apsireiszkė aziatiszkas 
maras, kuris siauezia Disnos ir 
Aszmėnų paviecziuose. Kaime 
Samteliuose,Disnos pav.,p lekutmę 
sanvaitę liepos maru apsirgo 22 
galvijai, <8X kūnų 7 paetipo. Isz 
v ao gubernijoj nuo maro pastipo 
14. Disnoa ir Szventėnų pav. 
siauezia maras terp kiaulių: per 
paskutinę ranvaitę liepos tuo»e 
paviecziuose pastipo 68 kiau
lės. ’ l

Maakolirzkas Vidaus ministeris 
praneszė Vilniaus gubernatoriui, 
jog įvedi nąs iemiszkų įta'sų Lie
tuvoj lieki si atidėtas..

22 d. liepos, ties kaimu Biju- 
rziaia, Miadelio valszcziaus, už
kilo baisi audrs ir vėtra, kuri su
griovė 7 gyventojų kluonus, nu- 
plėszė stogus kitų triobų. Blėdį 
vėtros padarytu skaito ant 1000 
rublių.

liaujanti lytus kenkia javams. 
Szienavimo laikau jau seniai pra
ėjo, o vienog, dėl neailiaujanezių 
lytų,ūkininkai ne drysta pradėti; 
kas pasiskubino ir nupiovė, tas ne
sidžiaugia, kadangi negalima nu
pjauto szieno iszdiiovinti,nuplau
tas pūva ant pievų. Lytus už
kenkė ir javams ant dirvų.

Traukia daugiau maskolių 
i Lietuvą.

Peterburgo medi-zkaa departa 
mentes iazsiuntinėjo visiems* M«a- 
kolijtM gubernatoriams ant pagar
sinimo rasztę, kad L’etu'oj yra 
vietos kaimų daktarams;||UŽimli 
tu vietų deparlmneitas kvieczia 
maskolius daktarus. Mat kaimų 
daktarai gauna nuo rando aĮ^as, 
todėl tų vietų randas ne nori 
pavesti lietuviam* daktarams, 
b it Riaukia isz Maskolijos v sokias 
uiaskoliezkas szaazlavas.

isz Minsko gub.
Minsko gubernijoj stacziatiki’z- 

ka popij i ui laiko 1806 cerkvines 
stacaialik szkas mokyklas, o svio- 
ti»xkų po globa apszvietiniu Gun
ti isterijom nėra n6 pusda to skait
lį aus. Mokyklas tas pereituose 
metuose lankė 45125 mokintiniai, 
kuriame tai skait'iuje buvo mo- 
kiątmių vyri-skos lyties 380U4, 
tnergai' iių tik 7121.

nėms darbo. Į Tilžę] atkeliauja 
daug darbininkų,jieszkodami dar
bo, bet ežia jo rasti ne gali.

Soduose vaisiai szįmet ne ly
giai užderėjo, geriausiai užderėjo 
kriauszėa Vuogų giriose yra 
diktai.

Tepliavoj stato naujus bepro 
ežių namus, kadangi esaneziuose 
Prūsų Lietuvoj dviejuose ne pa
talpa visi beproeziai. Naujai eta 
tomuose bus vietų 250 bepro- 
czių.

užsilaikymą darbininkai lak 
atgavo geresnės dabes gyventojų 
simpatijas, bet randa visi sakę 
pritari mę.

Kastynių savininkui ne tik m 
nori iszpildyti darbininkų reika
lavimų, nesutinka msutikimua 
pavesti ant iszrisaimo tantaikoa 
sūdo, bet neįsteegia varyti darbo 
kastynėse nė su acabsaie, anglys 
pasibaigė, o dėl užetmanymo ka 
p talistų darbų ne galima pradėti, 
anglių pritruko jau net kariškai

Isz Pinsko. Minsko gub
Ūkininkai EinskoĮ pavieczia 

paaukavo 3000 rublių aut parse
gi m » prie resliezkos mo
kyklon amatioinktMkų; kurs*. 
Mat ballgudžiai geriau už lietu
viu* pradeda suprasti naudę : bx 
prus mokinimo amatų. Kad Lie
tuvoj betų kam žmonis kalbinti 
prie gero, gal ir lietuviai suprastų 
nsudę muitų ir prasimokinę, ] ne
reikalautų teip skursti, kaip skur
sta dabar; už visokius amatinin-' 
kiazkus iazdirbiuiua ne reikalautų 
žydams lobį krauti.

Isz -Peterburgo.
Peterburgo Suszelpiamoji Lie- 

tuviezks Dr-tė iezleido atakaitę už 
pereitus arba am rus metus nuo 
užsidėjimo. Isz atskaitos matyt, 
kad pabaigoj, autrų*|metų Dr-tė 
turėjo 103 sąnarius, per metus gi 
pristojo 28 nauji sanariai.

Pereituose metuose, drauge su 
atlikusiais nuo uipere tų metų, 
Dr-tė] turėjo įplaukimų 11029 
rubl. (jokių įplaukimų ne turi nė 
jokia Amerikoj lietuviszka orga
nizacija), tame yra 6434 rubl. 
vartojamo kapitalo, 3398 rubl. 
inoketczių nuosansrių^ 1088 rubl. 
rezervus kapitalo ir 104 rubl. 37 
kap. bibliotekos kapitalo (Ko
kui gal Dr-tė turėti b.bliotekę, 
je'gu I etuviszkos •nįgue uždrau
stos?). Iszleido g: per' metus 
5318 ruhL.79 kap. VertėĮ'viso- 
kių essuczių draugystės savasezia 
daiktų yra 266 rubl. 41 kap. Vi- 
<*ok<ų procentinių popierųlturi už 
3800 rubl.

Dramatiszka kuopelė perstatė 
trs lietu viszkis ko medi j rs: * Go
riau! vėliau negu niekad*', “Žilė 
galvon — vilniais vnodegon”a ir 
“Ponas ir mužikai”. Draugystė 
gavo nuo pssimirusioflietuviszko 
rasztininko Fromo (Gužuczio) sc- 
kanezias jo istoriszkgs dramas: 
Vaidelytę, Žemaiczių Kriksztę, 
Eglę ir Jūratę.

Republikoj Vęnezuelėj pre
zidentui Castro ne pasisekė 
atsigriebti. Jo dienos, rodo
si, suskaitytas, miestai lygiai 
kraszto viduriuose kaip 
ir pajūriuose viens po- 
kitam patenka revoliucijouie- 
riams. Apart revoliucijonie- 
rių, dar Castro susierzino su 
Vokietija ir kitais Europos 
kraaztais, kurių pavaldiniai 
nukentė laike revoliucijos, o 
Castro randas atsisako užmo
kėti kokį nors atlyginimą. Vo
kietija ir Suvientyos Valsti
jos, ant apgynimo svetini- 
tauezių, nutarė iszsodyti ju
rininkus nuo savo kariszkų 
lai vii.

Ant Panamos sausžemio 
siaurumos, kaip paduoda pri 
vatiszkos žinios, ne tik Ko
lumbijos randas nesumuszė 
revoliucijonierių, bet po 
Agua Dnlce rando kareiviai 
likosi revoliucijonierių apsto
ti, Ant jūrių revoliucijohie- 
riai |>askandino vieną rando 
kariszką laivą.

Užderėjinius Lietuvoj.
Nesiliaujanti lytus pradeda at

siliepti vis ant didesnių laukų 
plotų. Lytus prasidėjo gegužio 
mėnesyj ir iki sziol* neiluuj*. 
Žemesnės dirvos vandens apsem
tos. Upėliucse, upėse ir ežeruo
se vandens pasikėlė, iszsiliejo per 
kranto*, apsėmė ne tik pievas.bet 
ir žemesnes dirvas. Paprastai 
apie 15 d. liepos (pagal masko- 
lisskę kalendorių) rugiai būdavo 
nuvalyti, szįmet paprast une Likę 
jų ne galėjo piauti. Nuplautų 
negalimi velti, kadangi dėl lytų 
ne gali i->zdžiuli. Rugisi.tei-ybė, 
beveik visur Lzrodo geri, bet jia 
turės sudygti ne nupiaut*, jeigu 
lytus nepasiliauH.

Nuplauto szieno ne galima su
velti, ka Įaugi dėl.lytų ue galima 
jo iszdžovinli. DH lytų vasaro
jai i-zro io prasti, ypacz prastai 
szrodo avižos; bulvės žemumose 

v sti pražuvo, kadangi dirvos 
vandens užlietos. Daržuo»e tei- 
|M sgi ne geri tu. Obuolių, nė ki
tokių sodų vais ų szįmet ne hus, 
kadangi jų užsimezgė,dėl szal- 
ežių, m ižai, o ir|tuos isznaikino 
kirmėlės. V’irų tikėjimų bažny- 
czioee laikomos bjvodievmaldyi- 
toeant iszpreszymo geresnio oro, 
bet jia vis yra tokS, kaip buvo 
pirma.

isz Prūsų Lietuvos.
Nesiliaujanti lytus stabdo ūki

ninkų darbus. Rugiai iszrodo 
pusėtini, liet dėl ezalto oro jie 
ssįmet vėlai nunoko. Kviecziai 
ir v a 8o rojai iszrodo gražus,tik ro- 
p įtėa (bjlvės) ant žemesnių .vie
tų pūva.

Re lektoriumi iszein inczio Til
žėj kunįgų laikta->xczi<> ‘‘Tėvynės 
Sargo” ant tūlo laito tapo pa
garsėjęs Amerikoj savo ne visada 
ant gero lietuviams iszeinan- 
ciioms agitac joms, kuo. Milu
kas.

Draugai nuspręsto ant kalėji
mo už ui nusziinp (dvikovoj s ul
ei raugo Blaskovilzo, dabar cieco
riaus isz kalėjimo paliuosuoto *ufi- 
c ero Hildebrandto, Gumbinėj 
stovi ne žios ksriumenės oticierzi, 
parengė ovacijas kaip kokiam 
žmonijos geradėjui, nežinia^ už-

Prancūzijoj traukiasi I to- 
liau ■ uždarinėjimas zokonų 
mokyklų. Randas, nors prie 
to patinka pasiprieszinjmą 
zokoninkių užtarėjų, ne 
apsistoja, varo savo darbą, 
kol visos zokoninkių įtaisos ne 
bus uždarytos. Ar tas ne 
padidįs skaitliaus rando prie- 
szininkų, dabar įspėti ne ga
lima.

Netoli Karaliaucciaus, kaime 
Szalupuose, situtė gaišias, kuris 
i^inaikino 7 ūke*. Prie to pra
žuvo ugnyje ir 6 ypatos.

Nuo didelių lytui užtvino Ne
muno delta, viso* pievos žemesuė- 
tė vietose Kl tipėdos aplinkinėse 
aptemtos vandens.

Maskoliszkoj pusėj, dėl vėlybo 
nunokimo rugių, žmonėms* vė
toma pritruko duotus.

Peieilę sinvaitę už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj: už 100 ky- 
liogramų kvieczių 18 35 — 18,50 
mk., rugių 14.00 — 14.50 mk., 
miežių 13 30 — 14.00 mk., avi
žų 14.10 — 15.75 mk., baltųjų 
žirnių 18.50 mk., ropuezių 3-.90 
mk., eziaudų 4.80 mk.

Klaipėdoj mokėjo už szėpelį: 
kvieczių 7.35 — 7.60 mk., rugių 
5.75 — 6.00 mk., miežių 
— 5.20 mk., avižų 3.85 — 
mk., baltųjų žirnių 8.50 — 
mk., rainųjų 8.00 — 8 50 
ropuezių 2.40 — 2 60 mk.
100 svarų sziaudų 1.60 — 1.80 
mk., szieno 2.50 — 3.00 mk.

Mažasis geležinkelis nuo Pa
gėgių į Smalininkus jau pagarsi
no valandas, kada isz kur pradės 
bėgioti trukiau Isz Smalininkų 
kas dienę iszeis trukiai po tris

I$z Vilkmergės. Kauno 
gub.

Pabaigoj liepos mėnesio atsi
būvi) ežia rinkimai miršta rodos 
s marių. Kandidatų buvo 39. Lz- 
r-nko 18 rodos sąnarius ir 4 kan
didatus. Naujų iszrinko tik ke
turis rodos sąnarius, kitiavisi liko
si iszrinkti seniejie.

Nois miestas turi gana didelius 
jam prigulinczius žemės plotus ir 
girias, bet priguli prie labiausiai 
nuakuriS'ųLietuvoa didesnių mirs 
tų; ulyęzios tik kelios akmenims 
grys oi. Įplaukimai į miesto ka- 
8/ ne tik netidaugina, bet mažinė
si. Prekyste ežia visai nupuoįė 
ir gyventojų skaitlius nesidaugi- 
na.

Aglinkinių gyventojai nusimi
nę, kadangi szaltaa oras ir nesi-1 kartus ant d enes.

4.?5
4.10
9.00
mk.,
Ui

Nito didžiojo ^ztraiko.
Sztmikas anglekssių PennsyL 

vanijoj traukiasi,toliau*. Kapi
talistai, k? t>k gali, traukia į pa 
eelbę. Jiems tarnauja, kaipo jų 
įnagiai, žn.onių balsais,taigi dar 
bininkų iszrinkti, sudžios Lzduo 
darni prisakymus ansztuoti dar
bininkų organizacijų vadovus ir 
į'e'tminge-mius darbininkus;jiems 
tarnauja szerif «s su savo samdi
ninkais ir miestų policiji; jiems 
tat nauja visų gyventojų luomų 
ka-atais užlaikomi kareiviai: ant 
galo kapitalistai į savo veiimp 
bando 'pakinkyti varguolių sun
kiai uždirbtais centiis užlaikomus 
kunįgusir isz tikro atsiranda to
ki, kurie stanginsi net bažnyczias 
pavergti į pralobėlių įnagį. An
tri pereitos nedėlios dieof She- 
nandoryj airys “Annunciation 
Vhurch” parapijos, kun. O’BeilIy, 
per savo pamokėlę iszniekino 
sztraikuojanczius kalnak-.sius ir jų 
vadovus. Lzkeikė juos, pavadi
no prieszais Dievo ir žmonijos ir 
liepė savo avelėms apleisti darbi 
ninkus, kurių rankos buk sutep
tos žmonių krauju. Už vieę pik- 
tę kunįgas apkaltino darbiu nkus 
?r jų organizacijas, nors,v si žino, 
kad kraujo praliejimus pagimdė 
Shenanc oryj ne darbininkai, bet 
ezerifas,kuris b? Jokios priefa t es 
pradėjo : zsudyti į pu kus ra m ai 
uis laikanczių darlininkų. Prie 
szais Dievo ir žmonijrs todėl ne 
daibi linkai yra.bet greicziau melę 
skelbianti Dievo namuose alto
riaus tarnai.

Jeuerolas Gobiu, atėjęs į She
ll mdorįsu kareiviais, tikėjo, tad 
nekeneziami jo ateiviai užsilaikys 
ne ramiai ir duo* jam progę isz- 
bandyti ant jų taikumę kareivių 
szuvių, bet ir tame apsiriko, jene- 
rolas ne gali r^sti progos patar
nauti kapitalistams, kadangi dar
bininkai užsilaiko ramiai ir tas ra
mumas labiausiai pykina kapita
listų tarnus. Laikraszcziai už 
paskutinius ma salus Shenaido 
ryj bjndė apkaltinti darbininkus 
ir stengėsi nukreipti gyventojų 
simpatijas į kapitalistų pusę, bet 
tas ir nepasisekė, kadangi nuo 
gyventojų te sybė ir tikros pne 
iastys maišalų ne gali

Ramia

vė prezidentui Rooseveltui nžma- 
nymę, k*d randas Konfiskuotų 
tūlas kas y nes ir jose pra
dėtų daibus. o tęsyk kmyniųat- 
vininzai ptat-kubįs susitaikyti su 
daibininkais ir pradės dirbti kaa- 
tyuėse. Tę užmanymę J»bar per- 
k ratinėj a Amerikos randas.

Netoli M arnke anglių ploviny-' 
ezies 14d. piutėssųsimuazė šatrai- 
kuojanti darLininksi su kistynių 
sargais ir szerifo pagelbminkais 
ginaneziais scahsua. Kaip visur 
teip ir czri,kapitalistų tarnai pir
mutiniai pradėjo szaudyti* į dar
bininkus ir du sz jų nepavojin
gai paszovė. Už nereikalinga* 
szaudynes likosi suaresztuoti 25 
kastyn ų tarnai ir pastatyti pe 
kaucija 3000 dol.

Lietuviai nusiuntė i surinktus 
delegatus pas jenerolę Gobinę, 
kurie iezreiszkė, jOg tyczia daibi- 
ninkų ne draugų leidžiami apkal
tinimai lietuv ų, buk terp jų yra- 
am>rch štai, yra ne te smgi: jeigu 
ežia butųiau£.rch>8tai, tai lietuviai 
padėtų valdžioms tuos anarch*a- 
tua sugaudyti. Tūli angliazki 
laikraszcziai talpina straipsnius, 
kuriuose už anarehritų vadovę 
«pasaukia Drę Szbupę. Matyt 
tie straipsniai įkvėpti musų kunį- 
gų (amerikonai juk Szliupo darbų 
ne pažįsta),kur.e,kad ir ]>er melę, 
visokiais budais stengiasi savo a- 
sabfszkę prie.-zę įkasti, prie pro
gos sztraiko, snt tos paezios ug
nies ir savo ^atbiszkę kepsnį isz- 
kepti ir tai su valdžių pagelta. 
Todėl ir siundo per laikrtszczius 
žmonis ir valdžias priesz D-rę 
Szhapę, kurio dabar visai nėra 
Shenaiųh rėš aplinkinėse. Dal
bas toks, teisybė, ne doras, bet 
kovoje su savo priesza s pa protai 
musų kunįgai ne vaikszczioja do
ri s kelitis. Pagal jų nuomonę: 
mieris iszteirina kelits kad ir 
biauriausius. Visi lietuviai žino, 
kad Dr ^8 bzliupas yra socializmo 
pasekėju, o tas ne reiszkia tę pi- 
tį kę ananhizmis. Socialn-tLz- 
kos partijom valdžių pripažintos 
visame civilizuotame sviete, iatė- 
mus M ibkolijos ir socialistai vi«ų 
civilizuotų krasztų parlamentuose 
turi savo reprezentantus apgyni
mai darbininkų, ir jų besi- 
darbavimas antai Vokietijoj arba 
Prane u z joj privertė valdžias ne 
mažai gero darbininkams padary
ti. Todėl, jeigu kunįgai demin- 
cijui tų Drę Szliupę kaipo socialis
tų vadovę, nė valdžios,nė žmonės 
nieko pikto daryt1 ne galėtų, ka
dangi ir Ameukoj socialistai,kai
po P’ litiszka partija, yra valdžių 
pripažinta — tai |>erstato jį a- 
narchistu, kadangi tų valdžius 
neužkenezia ir persekioja. Nors 
ir per melę, -tengiasi.su kitų pa- 
gelba,neužkencziamę ypatę su
valdyti. Apie tokiis darbus be 
pasibiaurėjirao nė kalbėti ne gali
ma! ’

•' • ■ į . u; į»>!
Auksiniai pinįgal aat 41 

svieto.
Aut viso svieto yra auksinių 

pinįgų už 14906700000. les tų 
pinįgų. imant atskiras viesspa- "t 
tyetee, daugiausiai turi Amerika, 
nės už $1200000000; po Amerikai 
daugiaašei auksinių pioįgų tu
ri Prancūzija,neš už $810000000; 
ant treczios vietos stovi Anglija 
su koiionijoma, ji turi auksinių 
pioįaų už $769700000, Maskolija 
už $724300 >00. Vokietija $711- 
300000, Austrija gi tik už $130- 
OOVOOO. Amerika todėl kuri 
daugiausiai auk.-inių pinįgų, bet 
paskirtcsius tuos p:nįga» art 
gyventojų skaitliaus, pas rodė.

žastys maišalų
būt užslėptos.

pirmutinf vietę. Prancūzijoj art 
kiekvieno gyventojaus iszpoola

Kuba.be
ne.su
tengiasi.su


po 21 dol., Suvienytose Val-tijo- 
aa po 16 dol.,Vokietijoj po $12.82. 
Maskolijoj po $5 64. Austrijoj po 
♦4 90, Anglijoj po $12 24. Jei
gu t enog Atiglijos auksinius pi
nigus paskirstyti ir ant jos kolto 
nijų, tai užpuls ant gyventojo tik 
po $2.20. Anglijos kolionijot-e 
avkamiai pinįgai ne lygiai pa
skirs yti: Indijose ant kiekv e- 
no gyventojo Užpuola vos po 15c., 
Kan doj po $3, uitai Australijoj 
$24 36. Australijoj todėl isz- 
puola daugiausiai auksinų pinį 
gų; priesz karę Transvaalius užė
mė pirmą vietą: ten buvo auksi
nių pinįgų po $26,34 ant gyven
tojo, bet per karę turtingumas 
Transvaaliaus sumažėjo.

Amerikoj esanti $1200000000 
aukrinių pinigų sveria 2500 tonų. 
Jeigu juos nulieti j vie 
ną szmoly, tai js turė
tų 15000 kubiszkų pėdų. Jei
gu juos su ie'i į vien ji sziangę, tai 
ji turėtų 300 pėdų ilgio ir 3 pė
das diametro. Ant pervažimo to 
aukso reiktų 5000 arklių; jeigu 
gi neszti žmogui duoti po 50 
svarų, tai ant parne.-zimo tų pini
gų reiktų 100000 žmonių.

Isz Amerikos.
Keleliamuojamo iszradimo liki

mas.
Priesz karę su I-zpanija visi a 

merikoniszki laikraszcziai rėklia- 
mavo amerikoniszkę iszradimę, 
dėl kurio buk nieks su Amerika 
ant jūrių ne gal pasikėsinti vesti 
karę. Iszradimas tas teip didelės 
vertės nuvo-tai mėtantis dinamitą 
kariazkas laivas ‘ Vesuvius”. Ka
rėje js vienog nė susidedaneziai 
isz netikut-ių senų laivų iszpa- 
niszkai laivyne!,nė beveik begink
lėms iszpaniszkums tviitynėms 
nieko blogo padaryti ne įstengė. 
Kad tas garsiai rekliamuutas savo 
laike iszradimas yra niekam neti
kęs, apie tai persitikrino ir Ame 
rikos laivynės ministerija. Ji 
dabar laivę “Vesuvius” nuspren
dė parduoti kaipo senę geležį. 
Laivas tas ka*ztavo 350000 dol.,o 
dabar už jį nieks nė 3000 dol. ne 
duos.

Partneriu trustas.
Amerikos farmeriai sutvėrė 

trustą su 50 milijonų doliarų ka
pitalo,ant pasiprieszinimo isznau 
dojautiems farmerius produktų 
pirkėjams. Prie trūkto priguli 
farmeriai 20 sztetų. Tru^L s tas 
rengi javų krautuves, pirks ir 
pardavinės javus ir gyvulius be 
tarpininkyštės produktų supirkė
jų. Ketvirta dalis pinįgų bus su
dėta į bankus, kad isz jų.sudėję į 
krautuves savo produktus, farme
riai galėtų turėti visada paszelpą 
ir kad su pardavimu produktų 
galėtų palaukti, kol jų prekes bus 
kuo geriau-ios.

35000 korporacijų nužudė czar- 
terius.

Springfield, III. 35000 in
korporuotų Illinojuj organizacijų 
nužudė savo czarterius todėl, kad 
ne pildė naujai užgirių tiesų, ku
rios reikalauja, kad inkorporuo
tos organizacijos pristatytų me 
tinęs atskaitas. ' Daugumas tų 
3rganiz>cijų atsiliepė isz n iujo 
au reikalavimu inkorporavimo.

Lourdes vanduo Kuosas nuo mui
to.

New York. Czianykszcziai 
muitininkai uždėjo muitą po 24c. 
nuo galiono ir dar vieuę centą 
nuo butelio vandens isz stebuk
lingų Lourdes szaltinių. Kunį- 
gai, gabenanti tą vandenį, pakėlę 
protestą ir Amerikos iždo minis 
teri* pripažino Lourdes vandtnį 
liuosu nuo muito.

Anaerikanistu kongresas.
N'ew York. 2o d. spalių garg

tos mokslų muzejuje atsibus terp- 
tautiszkss kongresas Amerikos ti- 
rinėtojų; ant kongreso bus ap
kalbėti isztirimai apie 
dvasiszkas ypatybes cziabuvisz- 
kų tautų, jų dailę, muzikę ir 
susineszm m prneiUj su senu 
svietu.

Utderejimas kviecziu ir rugiu 
llUnoJuje

Springfield, ill. Isz valdi ų 
urinktų siatis'uzkų žinių matyt, 
tad azįmet sztete III nois kvie 
ziai* ui-ėta buvo 774000 akrų 
irvų, taigi 86000 mažiau negu 
arusi. Nuo tų plotų surinko 
r.eczių 36579000 buszelių, arba 
it 5476000 buszelių daugiau ne 
i pernai.' Kernais užsėta buvo 
010<>0 akrų. Avižos augo ant 
18000 akrų.

Trūksta kasoj lOOOOO dol.
▲hsaic, N. J. Kasoje vienos 
ė"anczios Budavojimo Dr tės 
•odė nenriteklius 100000 dol. 
erius Malcolm ne turi tiek

Isz darbo lauko.
5 PiTi>BURG, Pa. Visi dar 

biriukai, d rbanti dirbtuvėje A- 
merican Bridge Co.,gavo nuo or
ganizacijos viisz ripkų prisakymą 
pradėti sztraiką. Sztraikas nu
tartas ant parodymo pritarimo 
su* ztrai k a vusi em s P hi I adei į »h»jo j 
tos pnezios kompanijos darbinin
kams.
, Knoxville, Ten. Su*ztrai- 

kavo 65 kalnakasiai Coal C re e k 
kastynių. Priežastis sztraiko yra 
ta: kad kastynių savininkai ne 
sutiko pasil nkyti 10% darbinin
kų algų ir tuos pinįgus persiųsti 
sztraikuojantiems kalnakasiams 
Pennsylvanijoj. '

PrrrsBURG, Pa. Pasibaigė 
ežia sztr tikas American Fliut 

1 Glast Union darbininkų. Mac- 
beth Evans Glass Co. sutiko pa
kelti ant 7% darbininkų algas ir 
5000 vyrų sugrįžo prie darbo.

5 Philadephia, Pa. Sztraikas 
cz'anykrzczių darbininkų Ameri
can Bridge Co. pasibaigė. Kom
panija pabūgo sztraiko darbinin
kų Pittsburgo dirbtuvėse ir auti 
ko iszpildyti darbininkų reikalą 
vi mus.

Anderson, Ind. Ter. Dar
bo czianykszcziose anglių kasty- 
nėse eina gerai. ' Dirba po 8 Vai. 
ant dienos. Nuo tono* moka po 
60c. Ir i«z k tur atkakę darbi
ninkai greitai gauna darbą.

New York, • Sztraikas ma 
szinistų ant Manhattan v rszutinio 
geležinkelio likosi nustumtas, ka
dangi kompanija jiems pripažino 
9 daibo valandas ant dienos.

N Pottsville.Pa. Pas superin
tendentą Read ng Co. Pottsvillej 
susirinko delegatai visų didesnių 
kastynių, ant apkalbėjimo da
bartinio sztraiko.

5 New York. Susztraikavn 
ežia kalviai. Laivų dirbtuvėse 
sztra'kuoja 1000 kalvių. Jie rei
kalauja pakėlimo ant 10% už 
darbą užmokesnio.

New Hartford. Conn. Li 
kosi ežia uidary'os Granwood 
medvilnės dirb'uvės ir per tai isz 
cz*a iszsineszdino didesnė pusė 
gyventojų.

(grocerijos). 2 Ice Creamo parda- 
vnycsios, viena czeverykų ir vie
na drabužių krautuvės. Diktai 
lietuvių turi kriauesiazkas szo 
pas.

Aleks. Jocis..

South Boston, Mass.
10 d. rugpiuezio, po. 318 W. 

Broadway gatvės, S. Bostone, lie- 
luviszka Dr-tė Szv. Kazimiero 
laikė mėnesinį suririnkimą, ant 
kurio, terp kitko,buvo apkalbėti 
darbininkų reikalai, yp«cz kalbė
ta buvo apie dabartinius Pensyl 
vauijcs kalnakasių sztraikue, ku
rie traukiasi jau treczias menuo 
ir nežinia, kada ir kaip pasibaigs. 
Draugystė apgaile tavo, kad ka 
pitalistai teip ilgai vargszua dar
bininkus kankina be jokio reika
lo; stengiasi paimti viską į savo 
rankas, kad darb n nkai, negalė
dami ant durnos uždirbti, atsi
duotų ant kapitalistų malonės. 
Draugystė, apsvarszcziusi viską, 
isz savo kasos pirkyrė 10dol. ant 
suszelpimo vargstancz'ų dėl sto
ki a daibo sztraikuojanczių kal
nakasių. Apart to, isrrnko dar 
tris vyrus pakolektuoti Bostone ir 
jo aplinkinėse ant naudos sztrai 
kuojancz'ų kalnakasių; išrinkti 
likosi szitie vyrai: Jonas Žvairai- 
tis, Petras Stanys ir Antanas Ke 
nesza.

Taigi mieli Bostono ir aptinki 
nių betuviai ir lietuvaitės! kur 
szitie vyrai atsilankys, nesigailė- 
kitė aukų, bet aukaukite, kiek 
kas įsigalės; aukos tos eis juk ant 
szelpimo vargą kenezianeztų mu
sų brolių sztraikuojanezių darbi- 
n'nkų. Atmin» ime, kad ką szią 
d i t n Pennsylvanios kalnakasiai 
kenezis, rytoj mus tas pats galt 
pasiekti; lie, kuriuos mes dabar 
suszelpsime, atmokės mum-, kada 
mes tokiame jau padėjime at'ira- 
s nie. Terp pageltas reikalaujan 
ežių darbininkų yra juk musų 
draugai, pažįstami ir giminės. 
Dėdami po kelis centus, tnr s patys 
ne pavergsime, o vargą kenczian- 
tiems suteiksime didelę psgdbą. 
Dmgelis kalba: ką gi svers musų 
centai ant teip d*ug pagelbos rei- 
kalaujmczių darbininkų? Neuž- 
mirszkime, kad centas prie cento 
sud* da dolerį,o isz atskii ų doliarių 
pasidaro szimtai ir tuksaneziai, 
isz aukų geros valios žmonių su
sirenka ne maži pinįgai, isz kurių 
galima gelbėti vargstanezius dar
bininkus. Ne mes vieni duodame 
ir renkamo aukas, bet daro tą vi
soje Amerikoj; o ir kiti ant mu* 
nusižiūrėję, sudės daugiau už mus. 
Darbininkai, pamatę, kad jie turi 
gelbėtojus irszelpėju*, įgaus dau
giau drąsos ir stiprybės kovoje už 
oavo tiesis. Reikėtų ir kitų vie 
tų lietuviams užsiimti rinkimu au
kų ant to mierio, ypacz lietuviaz 
k< s draugystės galėtų po kiek 
doliarių paskirti ant naudos varg- 
>zų kalikas ų, kadangi į drau 
gvs-te* priguli juk veik vieni dar
bininkai.

Aukų rinkėj a, renkanti aukas 
B stone ir jo aplinkinėse turės 
paliudyjimę nuo Szv. Kazimiero 
Draugystės.
Fin. Sekr. Dr. Szv. Kazimiero 

M. M. Mockapetri*.

8o. Omaha, Nebr.
Darbai eina ežia labai gerai ir 

uždarbiai pusėtini: užmokestis 
malinusia $l.75c. už 10 darbo 
valandų. Gyvenimas pigus, ka
dangi mat užderėjimas Nebraskoj 
szįmet labai geras. Merginos 
ežia galėtų turėt gerą uždarbį: 
joms moka po 13 dol. ant sanvai
tės.

Yra ežia 5 galvijų piovinyežios. 
Ir isz kitur pribuvę* darbininkas 
greitai gauna darbą. Daugiau
siai ežia uždirba tie, kurie moka 
su peiliu dirbt: t.oki gauna po 50 
c. už darbo v*ltndą.

Lietuvių yra ežia pusėtinas bū
relis: a| s vedus ų yra 40 szeimy* 
nų, o pavienių 400. Vieny
bės terp jų mažai matyt; tautini- 
kus reikalus ne daugel s supranta. 
Daug ežia yra ir tokių iszgamų, 
kurie ne nori savo prigimtoj kal
boj kalbėti, tie su visu parsidavę 
lenkams, įlendę į jų kailj.

Du metai atgal užsidėjo ežia 
lietuv szka paazelpinė Draugystė 
Szv. Antano. Frie jus priguli 
vos 35 sanariai. Argi tai ne gėda 
ant teip didebo lietuvių skai- 
tliaus? Nė jokios tauti-zkos or
ganizacijas ežia nėra: nėra kuo 
pų nė “Tėvynės MylėtojųDr-tės”, 
nė ‘'Susivienyjimo", nė “Au»zrus 
Dr tės *. Yra ežia Politu-zkas 
Kliabas, bet ir tas vos laikosi. 
Pereitą pavakarį rinko ežia miesto 
majorą. IszrinkUk majoras 
dviem 1 etuviam paž>dėjo mie-to 
urėdus: vienam urėdą policmono, 
kitam firemono. Ant poliemono 
lindo pai eidavęs lenkams Kazl- 
lauckas, tarnaujantis lenkiszkame

turtų, kad galėtų nepriteklių 
uždengti. Malcolm yra teipos 
gi miesto kasierium ir dar neži
nia, ar ne truksti ir miesto pinį 
gi-

Laikraazczio iazleiatojaa suaresz- 
tavo szteto gubernatorių.

Los Angelo*, Cal. Iszleis- 
tojas laikraszczio “S<n Franci-co 
Call” apskundė į sudę ir suaresz 
tavo szteto gubei natorių Gage už 
kriminaliszkę įžeidimą., Pas
kui gubernatorius apskundė ir 
suaresztavo la kraszczio iszleis- 
toję. .

Gaisrai.
Marysville, Cal. Viduryj 

szito miesto siautė didelisgaisras, 
kuris pridirbo blėdies aut 150000 
dol.

Padccah Kt. Netoli nuo ežia, 
miestelyj Princeton, siautė gais
ras, kuris pridirbo blėdies ant 
150000 dol.

Memfiu*, Tenn. Sudegė ežia 
įtaiso* Armour Packing Co. Blė
dį gaisro, padarytę skaito ant 
120000.

Hamilton, Oh. Sudegė ežia 
pardavinyczios Howell & Son. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
350000 dol.

Expliozijos
Hcgan, Wis. Luike smarkios 

audros trenkė perkūnas į czia- 
nykszczię geležinkelio staciją {pa
taikė į dalį, kur sukrauti buvo 
ta vorai, o terp tų buvo 50 svarų 
d namito. Dinamitas ex p Įlodavo 
ir iszgriovė visę staciją. Balsę 
expliozijos girdėjo 10 mylių ap 
linkui..

New York. Ant velkanczio 
garlaivio Jacob Ruper explioda- 
vo garinis katilas. Expl ozijos 
keturi laivo tarnai likosi užmusz- 
ti, o du į jūres tapo įmesti; tuos 
iszgriebė dar gyvus.

Nelaime ant geieėinkeUo.
WAR8aw, Ind. Ant Pennsyl- 

vania geležinkelio, terp Minona 
ir Warsaw iszszoko isz rėiių ir 
susidaužė trūkis. Susimuszimaa 
tas padarė blėd es ant 75000 dol. 
Trūkio taniai vienog -spėjo nuo 
trūkio nuszokti ir tik nepavojin 
gai a peik ulė. .

Tvanai.
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

miestas Atalta, Meksike, likosi 
vandens užlietas. Kaip kalbs, 
prie to prigėrė 50 žmonių.

ėĮ Anslekasiai Cardif ka-tymų, 
Vabjoj (Anglijoj) paskyrė 50000 
d<>L aut suszelpimo aztraikui jan- 
cz>ų Pem-ylvanijos aiigkksaių.

New York. Sztraikuoja 
ežia daibininkai lapinio aukso. 
Jie reikalauja pakėlimo algų, bet 
d ibtuvių savininkai ant to ne?u 
tinka.

Ch cago, III. Merginos 
d'rbanczios garinėj skalbinyczioj 
i ii. 244 31 str. ir nr. 147 Hurou 
atr. pakėlė esi raikę.

Tronton, N. J. Merginos 
diibanczios czianykszcziose cga 
rų dirbtuvėje pakėlė sztraiką.

Omaha, Nebr. Sztraikuoja 
ežia darbininkai varstotų Union 
Pac fic geležinkelio.

ėj New Ycrk. Hobokene 
sztraikuoja darbinnkai izilkų 
dirbtuvių.

, ISZ ■ 
Lietu viszkn dirvų.
Isz Philadelphia, Pa.

Dalbai sziuom kartu eina gerai 
czianykjzczio?e dirbtuvėse, bet isz 
kitur privažiavo Ubai daug dar 
bininkų ir isz tų ne visi gali gaut 
darbą. Cukraus dirbtuvėje moka 
po 13 c., o dirbantiems ant ma 
szmų po 15 c. už darbo valandą; 
dirba po 12 vai. ant dienrs, tai 
iszpuola vos po $1.65 ir po $1.80. 
ant dienos. Cukraus dirbtuvėse 
dilba ap e 7000 darbininkų.

Cr >mpo laivų dirbtuvėse dirba 
14000 darbiuinkų; dirba jie po 10 
vhI. ant dienos ir gauna po 15 c 
už darbo valandą, taigi |>o $1.50 
ant dienos. Baldvvino Lokomuti- 
vų dirbtuvė*e dirba 12000 darbi
ninkų po 10 vai. ant dienos; gau
na po 12, 13 ir 15 c. už darbo vai. 
Gazinėse dirbtuvėse ant Point 
Breeze dirba 5000 darbininkų po 
10 vai. ant dienos ir gauna po 15 
c. už darbo valandą. Mažesnė
se dirbtuvėse, kaip antai: tkurų 
iezdirbinycziose, druskinėse,
stiklinėse, klijų dirbtuvėse dirba 
po 10 vai. ant dienos, uždirba gi 
po 12, 13.retai 15 centų už darbo 
vtalandę. Kri mezių darbai truputį 
pa si taisė. Cigarų dirbtuvėse dar
bai eina silpnai.

Lietuvių daugiausiai yra cu 
kraus dirbtuvėse, Baldvvino loko- 
motivų, ieiposgi cigarų dirbtuvė 
se; d*ug jų dirba prie kriauezių. 
Tikrieje lietuviai laikosi vienybėj 
ir sutikime gyvena, nors iszgamos 
su savo vadovu ir gana stengiasi 
visokiais dorais ir nedorais budais 
juos supiudyti. Žmonės jau ge
rai suprato godumą ir doriszką 
vertę iszgamų vadovo, todėl j e 
ne-iduoda jau daugiau isznaudoti, 
ne nori jau jam džiaugsmo pada
ryti. besipildami tarp savę-, ko 
teip geidžia i-zgamų vadovus. Jis 
mat žino, kad kur du piaujasi,ten 
treczias naudojasi, o jis nori tuom 
trecziu būti, todėl skirsto lietu
vius j partijas ir jas stengiasi su
piudyti. Veltis tai darbhs, ka
dangi musų miesto lietuviai jau 
seniai suprato jrierius to vadovė
lio.

Lietuyiszkų draugysezių yra 
ežia 12; didžiausios yra: Szv. 
Antano ir Szv. Petro ir Povilo 
Dr-t?s, kurios turi arti po 200 
sąnarių, kitos gi mažesnės, terp 
tų yra vienog tuririezios pusantro 
szimtosąnarių. Kuopos Tėvynės 
Mylėtojų Dr-tės ir Susivienyj mo 
auga ir laikosi gerai; sąnariai Su- 
sivienyjimo kuopos visai nesigai
li, kad Susivienyjimas pasidalino 
į du skyrių, kad-ngi tik per tai 
iszsiliu. savo isz po de*potiszko 
kunį^ų jungo. 1895 m. susitvė
rė Neprigu mingas Lietuviszkas 
Kliubas,kuris sziąd en skaito apie 
300 sąnarių. Dabar jis pirko va 
lę milingam* ir susirinkimam*. 
Apuczioj yra szioras, kurio par 
samdymas atgabena gerą pelną; 
ant antrų lubų yra s lė, o ant tre- 
cz ų užeiga svecziam*. Už vi-ą 
triob'ą K iub s užmokėjo 4000 dol. 
Savo pinįzų turėjo 1500 dol.,o li 
kusius pasiskolino >nt 6% nuo 
Pirmos Budavojimo Lietuv szkoa 
Dr.tės. I-ztaisymus, kaip reikia, 
triobos kasztivo teip< sgi kelis 
szimtus dol anų.

Provos užmusztynes ir bažny- 
ežios savastį dar ne buvo. Lie
tuviai kovoje už savo bažnyczios 
savastį turi pritarimą net ameri
konų ir kitokių tautų. Ant pro- 
vos ginant ems savo savastį lietu
ti! via ms duoda aukas amerikonai 
ir kitokio* tautos, matyt visi ma
to, kad ginanti bažnyczią už Savo 
pinįgus pastatytą, stoja už teisy
bę.

L'etuvių biznierių Ph'la 
pelphioj ne trūksta; isz biznierių, 
rodosi, penki,turi savo namu-; 
pietinėj miesto dalyj yra du lie 
tuvi zki galionai, 6 mėsinyczics, 
8 valgomų daiktų pardavinyczios

ri pinįgų, bet kaip gali, teip szel- 
pia savo sąnarius, Dirbanti dar
bininkai, pagal unijos padavady- 
jimą, mokės isz savo uždarbio po 
10% ant atisselpimo sztraikuojan- 
czių. Sziuom tarpu yra ant aztrai- 
ko 200 vyrų ir 40 merginų. Nors 
Hilęaikas traukiasi nuo trijų san- 
vaiezių, bet darbininkai nesiren
gia pasiduot*. Kontraktoriai va 
rinėja visokias intrigas ant iszar- 
dymo vienybės teip darbininkų, 
niekina jų vadovus, bet nė tuom 
nieko ne pelno, kadangi darbi
ninkai jau kapitalistams ne tiki. 
Dirba mažas skaitlius teabsų, bet 
lietuvių terp jų ne daug. Sztrai- 
kiečiai, pagavę kokį seabsą, ne 
musza, bet geru stengiasi prikal 
bėti, kad neitų į darbą; suduoda 
kaip kada tik tokiems, kokius 
antru kartu pagauna. Einant 
nuodaibovakara:s,į pagelbą seab- 
sams ateina jų moterys ir polici*- 
tai. Ant sztraikierių kontraktoriai 
paduoda policijai visokius skun
dus, bet kad pipra»tai skundai 
pasirodo neteisinga's, tai policija 
nieko ne gali daryti. Sztraikie- 
riai ir erzinami, ne peržengia 
kraszto tiesų ir tokiu budu ne 
duoda valdžioms progos įsikiszti 
su už'arimu už kapitalistus.

Balcziunas.

Ibz Diamond vi He, Wyo.
Dalbai eina ežia prastai, dirba 

tik pui>ę laiko. Porą mėnesių 
atgal kompanija dar pabrangino 
parako prekę. Daugelis kaina 
kasių kraustosi isz ežia kitur dar
bo jieszkodami.

Daugiausiai ežia buvo tiiilan- 
dieczių, bet jie istvažinėjo ant 
farmų į įdubo, kur gauna žemė 
sklypus nuo rando. Pasakoja, 
kad žemė yra gera, drėguumo y- 
ra pakaktinai. Vieta, kur yra 
t e plotai, esą ant rubežiaus szte 
to Oregon. 100 mylių nuo miesto 
Huntington, Ore. Sako, kad ga
vę žemę ttaLndieeziei padaro ge 
rus pinįgus už szieną. Lietu
viams. turintiems kiek pinįgų,pri
deri tų apsieėsti ant farmų; ge
riausiai butu Oregonerąiba Ida- 
hoj, kadangi ežia dar pigiai gali
ma žemę gauti. I tuos szletus 
keliauja daug vok eezių ir perka 
firmas ir nesigaili; ne gerų juk 
ne pirktų.

Diamondvillietis.

Isz Coal Centre, Pa.
Ant Pennsj Ivan a geležinkelio, 

Netoli stacijos Coal Centre.trūkis 
|>ervažiHVo du žmonis ir užmuezė 
ant vietos. Abudu pervažiuoti yra 
lietuviai:Kazimieras Szmeisteris, 
32 metų,paėjo isz Kauro gub. Al- 
ku;e* kaimo; tėvynėj paliko pa- 
cz ą su dv.em mažai* vsikucziaio; 
antras — Izidorius Gedeikis, pa
ėjo i-z G rublių kaimo, Szilelio 
valczcziaus, Reseinių pav.eto, 25 
metų; Oalifurnia banke paliko 
500 dol. pinįgų. Kūnai jų teip 
baisiai buvo sudraskyti, kad vei
dų ne galima pažinti. Nelaimė 
ta atsitiko 13 d. piutės.

Ramanauckas.

- Isz Franklin, Wash.
Dirbai eina gerai .ir uždarbiai 

ne blagiausi. Norintiems dirbti, 
darbo ne trūksta.

Lietuvių yra ežia ne daug, bet 
ir terp to mažo būrelio yra gana 
tokių, kurių pisielgimo ne gali
ma už gerą laikyti. Yra ežia to
ki, kurie gavę už dalbą užmokės- 
nį. geria per kelias dienas ir nak
tis,kol viro uždarbio ne prageria. 
Pragėrę viską, vėl'eina į darbą, 
bet kol turi centą, ne pasirodo 
durta vietoj. Ir terp moterų 
p> sit*iko ne gražiai besielgiau- 
ežios. Isz to kyla vaidai, pesz 
tynės, o paskui provos suduose, 
kurios svetimtauczių akyse žemi
na Visų lietuvių garbę. Rodosi, 
ue gražiai besielgianti turėtų su
siprasti, bet ne matyt, kad toks 
susipratimas į jų galvas ateitį ga
lėtų.

Liet.

Isz Pittsfleld, Mass.
Lietuvių yra ežia ne daug, ka- 

dangi uždarbiai maži: moka vos 
po $1.25c. ant dienos.

L etuviszkų szeimynų yra ežia 
3, o pavienių yra 10 vyrų,mer
gino* nėra ne vienos, todėl ma
žiau tunme pr ežascaių pyktiesi 
Gyvename sutikime, kaip vaikai 
vienos motinos, kaip tikri broliai. 
Tik 2 d. rugpiuezio atkako ežia 
pasiavecziuoli du vaikinai *r sze- 
szi<<s merginos ir pagimdė pirmu
tinius nesutikimus, bet tokioms 
merginoms iazvažiavus, pas mus 
vėl ramu.

Lietuvos.

Isz Mahanoy City, Pa.
, Pereitą nedėlios dieną musų 
d<»zių ganyt* j s už p*mok*lą pa
ėmė korespoudenc ją "'atlipus ą

saliu ne, bet Lietuv szkam Kliu- 
bui pasisekė jį nustumti teip, kad 
vietą gavo tikras lietuvis.

Yra cJa diktai lietuvių apsive- 
dutių au lenkėme. Tų ne galima 
ui lietuvius laikyti, jie ne žino 
nė prie ko priguli, kadangi pats 
h nkai pasidal nę į galicijonus ir 
Prusus pats ne žino kuom yra, 
terp savęs ėdasi teip, kad net pa
rapijas turi atskiras,

Yra ežia 25 lietuviai turinti sa
vo namus;isz bizn erių yra tik 2 
lietuvisski Biliūnai, bet ir tiems 
ne geriausiai sekasi mat lenkai 
laiko lietuvius bai tenderius,kurie 
gerianezius lietuv.us traukia pne 
lenkų.

Dabar atkanka ežia v's daugiau 
tikiu lietuvių, o per tai įtekmė 
lenkbermų puola.

Nuo 15 d. liepos uždraudė ežia 
laikyti nedėliotus atidarytus sa- 
liunus.

Svetis.

Isz Lawrence, Mass.
Terp czianykszezių lietuvių nuo 

paskutinės mano korespondenci
jos nė jokio geresnio apsireiszki 
mo ne galima buvn patėmyti. 
Per savo Un sumą oz<anykszcziai 
lietuviai duodari kiekvienam savę 
isanauduti. Yra* ežia keli mėsi
ninkai, kurie gėdisi lietuvitzkai 
kalbėti, niekina lietuvbzką kalbą 
ir lietuvius, o vienog lietuviai pas 
tuos žemintojus ir niekintojue lie
tuvių reikalingą mėsą sau perka 
Argi negali eiti pa« tikrą savo 
vientautį, ueaigėdintį prigimtos 
kalbos, kuris pritaria musų tau- 
tiszkiem* darnams ir iv-sigaili ant 
to aukų? Lenkberriu* tjgul esu 
lenkai pala ko, o lietuviai privalo 
palaikyti lietuvį b znietių, viską 
pi s jį pirkdami. Pirkdami viską 
pas gerus lietuvius, me» ir iszga 
mas biznierius privelėtume pasto
ti lietuviais, jeigu jau ue tespersi- 
tikrinimo, tai bent dėl biznio.

Argi reikia stebėtis, jeigu an
tai Lietuvoj, pramokę kiek len 
kiszkai lietuviai niekina Savo pri
gimtą kalbą ir grabalioja lenkiu
kai. Žmonelės mat visur seka 
paveikslą savo areziaus ų mok n 
tojų kuvįgų. o L etuvoj beveik 
visi kntalikiszki kunįgai sulenkė
ję, ne tiek stengiasi Chriataus 
mokslą platinki, kiek lenkystę; 
juk Letuvoj kunįgai terp savęs 
kalba lenkiszkai, lietuviazką kai 
bą niekina ir tai ne tik niekina, 
bet tiesiog sakant,, persekioja vi
sokiais duleislais ir nedaleistais 
budais. Draudžia savo mokina
moms paklusnioms avelėms saai- 
tyti lietuviazkus Iaikra*zczius ir 
knįgas; ui skaitymą lietuviszkų 
laikra-zcz ų ir knįgų ne duod* 
per iszpažintį iszriszimo arba už 
duoda extra metivonę Tą patį, 
ir dar su didesniu begėdiazkumu, 
daro ir Amerikoj l etuv szki ku
nįgai: t-zitie net su pagelbt spa 
viednyczios ir pamok-lų‘draudžia 
žmonėms skaityti asabiszkai ku 
nįgams ne pattakancziuslaikrasz- 
czius ir knįgas, nor» juo*e nieko 
priiszingo tikėjimui nėra. Už 
tenka mat laikrsszcziui negaibin 
ti kunįgų, o j'-e jau net su pagelba 
iszpažint'es gazdinimų ir meta- 
vonės stengiasi uždrausti žmo
nėms tokį laik~a*ztį skaityti. 
Gal tuom keliu ir pasiseka kokį 
menkiau iszmanantį žmogelį su
laikyti nuo skaitymo laikraszczių 
ir knįgų, bet užtai terp tų nugaz 
dintų musų kunigėlių yra dau
giausiai gir.uokliaujanczių. Ką 
gi veiks dsugiau žmonelės, j ei nu 
už skaitymą kunįgai užduoda ex- 
tra melavonę arba prie iszpažin 
ties ne priima, gazdina pragaio 
kankiuimais.

Vaikinas.

Isz Brooklyno, N. Y,
Į trumpą laiką ežia per langus 

iszpuolė keli žmonės, o tero tų 
v ena 16 metų lietuvaitė, Marė 
Lenkczaitė: j: sunkiai užsigavo 
krutinę ir likosi nugabenta į li- 
gonbutį, bet nežinia, ar iszgl*. 
Paskui per langą iszpuolė ant u- 
lyczioe vienys vaikas ir užsimuszė 
ant vietos. Jeigu jau už iszpuo- 
li iią 16 metų suaugusios mergi
nos ne galima nieko kaltinti, tai 
už iszpuohmą vaiko atsakymas 
puola ant tėvų. Kodėl jie savo 
mažų vaikų ne daboja?

Kriauezių sztraikai dar ne pasi- 
b igė. Kitų tautų darbininkai 
sztraikus p baigė, bet lietuviai 
dar ne, Kadangi kontraktoriai, 
pas kuriuos dirba lietuviai, nepri 
pažįsta jiems nė jokių tiesų. Ka
dangi nė viena pusė ne nori nusi
lenkti, tai ir traukiasi nereikalin
gos tą«ynės. Iki sziol dėl šatrai- 
kų abiem pusėm reikėjo ne ma
žai žudyti.

Nuo 8 d- piutės unija pradėjo 
savo sąnariams mokėti paszelpą. 
Žinoma, unija ne daugiausiai tu

“Žvaigždėj” (jeigu ne butų 
“Žvaigždės”, musų kunįgas, tur
būt, nežinotų nė ką kalbėti užlipę* 
ant sakinyczios; ne te reikalo 
todėl musų kunįgai iszleidinėja 
laikraszczius: redaktoriai mat
turi rūpinti medegę pamokslams, 
nes kitaip musų doros mokintojai 
nežinotų ką kalbėti ne tik per 
pamokslą, bet ir laike iezpažin- 
ties.) ir tėvus mergaitės, kurie 
laidojo pasimirusią dukterį be 
kunįgo ir ne ant lietuviszkų kata- 
likiszkų kapinių visaip isznieki- 
no, o numirusią apszaukė už pra
puolusią (apie tai spręs tei*inges- 
ni už musų kunįgus sudžios). 
Mat kunįgai neva paszaukti mei
les mokinti, o mokina neuž
gautos! Ar gi reikia nudžiugti, 
jeigu sėjamas neužksntos mokslas 
paskui ne le'ai kreipia*! prie*z 
paežius mokintojus? Khs kokią 
sėklą sėja, tokius ir vairius ren
kis. Keiksmais ir niekinimais 
dar n:eks u eilės ir sutikimo ne 
įkvėpė.

17 d. liepos atsibuvo rinkimai. 
Repuhlikonai buvo pastatę už 
kandidatę isz New Philadelphics 
ir vieną lietuvį, Bendri k į (ant ko
kio urėdo? Red.), lietuviai vienog 
ne hal-avo už savo vientautį to 
dėl, kad jis buvo republikonų 
pastatytas, (o ko jie norėjo?Rd.), 
todėl lietuvis ne tapo iszrinktas. 
Mums, rodori, kad per rinkimus 
lietuvių pareiga visada balsuoti 
už savo tautietį, vis tiek, kss jį 
pastato už tavo kandidatę.

Vienturczio pati.

Protestas Shenandorio 
lietuvių.

Ant susirinkimo Lietuviszkos 
D r tės D.K.L.A. vienbalsiai nu
tariau

Kadangi iaikraszcziai visą kallę 
ir atsakymą už paakut nius, bu
vusius Shenandoah, Pa. sumiszi-. 
mus meta ant lietuvių;

Kadangi, yra žinoma, jog pas
kutinius maisztus pagimdė ne guo- 
dojanczioa nė jokių įstatymų pa- 
vienios ypatos visokių tsutysezių;

Kadangi lietuviai pildo visas 
szito kraszto liesas teip jau kaip 
ir kitokios tautos ir kad jie ne 
yra anarchistais — ir

Kadangi tie visokį iszmislai ir 
apkaltinimai metami yra ant vi
sos lietuviszkos tanto —

Likosi uigirta: Mes peikiame 
kiekvieną laužymą tiesų szito 
kraszto ir laužymą tiesų privatisz- 
kos savasties ir reikalaujame, kad 
apkaltinimai už prasižengimus bu
tų nukreipti ten, kuj* nukreipti 
juos pridera, taigi priesz y pa tas, 
o ne. priesz kokį nors žmonių 
ekyrių. ne priesz tautą. * Pro
testuojame priesz budę, kokio 
prisilaiko laikraszczių reporteriai, 
jungdami paskutinius mabztus 
su lietuvia-s,*u jų tiuta ir tikimės, 
kad ateityj toks būdas ne bis dau
giau vartojamas.

(Mikola Ratais, 
Vm. F.BJeika, 
Jonas Patrink.

Isz visur.
| Mat-koliszkas caras iszleido 

ūkavę, kuiiuom daleidžia pildyti 
kunįgo pareigas tik tiems j ta
niems kunįgams,baigusiems dva- 
siszkas remtnarijas, kurie iszlai- 
kys egzaminą isz ma-Jcoli-zkos 
kalbos ir Maskolijos istorijos 
priesz special szkas egzaminatorių 
komisijas paskirtas gubernatorių 
ir mokslinių direkcijų virszinin 
kų. Tokiu budu maskolrizkas 
randas turės ginklą savo rankose 
priesz kunįgus ir galės netaztiki- 
m em.« jauniems kunįgams neda
lė sti pildyti kunįgo pareigų. 
Greitai mat pa-irodė vaisiai nusi
lenkimo popiežiaus prie prsszali 
nimo vyskupo Zvier .vyczio nuo 
Vimiais dijecezijos. Panaszių 
p >davadyjimų be abejonės caras 
užleis ir daugiau, tikėdamas, kad 
m! galu galo, popiežius Leonas 
XIII visgi nusilenks. Nu< tanku
mu nuo azijbtų dar nieks nieko 
ne pelnė, o caras juk valdo visą 
Maskoliją pagal azijatūzką budę; 
maskolius todėl reikia prie azija 
tų priskaityt'; masko iszkas vai 
dymo bud s Europoj visai ne tin
ka 20 amžyj.

| Pereitą sanvaitę Vokietijoj 
veik visur buvo smarkus lytus, o 
tūluose kalnuotuose apt-krieziuo 
se net pasnigo. Nesiliaujanti ly
tus užkenkė nup'autiems jau ja- 
varas, kūne daugelyj vietų sudy
go. Reiks todėl Vokietijai ;as 
svetur parsigabenti daugiau ne- 
sudygua ų grudų ir juos maiszy- 
ti 'u v etiniais, sudyguaia's, kad 
g Įima būt ir tuoa ant miltų au
na 'dolL Reikalingus javus ren
giasi Vokiet ja parsigabenti ne iez

Amerikos, bet isz M*skc 
Matomai laike atsilankymo 
kieti jos ciecoriaus Maskolijo 
kori padarytas kokiai sutari 
palengvinantis prekystę terp 
kietijes ir Maskoliji s, kas j 
iszeiti ant Amerikos nenaudo-

į Mieste Štutgarte, Vok i et i j 
iszvytas isz Maskolijos Petį 
Struve iszleido pirmą nume 
maskoliszko laikraazczo p. 
“Os voboždenije”. Lrikraszt 
spaudi n tas ant plonos popieroi 
kad jį uždengtose kopertise ga 
Įima būt siuntinėti j Maskol ję 
P.rmame numeryj telpa progra 
mas maskobszkų liberalų. Ma?- 
koliszki liberalai reikal >uja: asa- 
biszkos laisvės ir nuo administra- 
cij< s neprigulmiogų sudų. - Pa
naikinimo areeztavimų be prie
žasties ir laikymo kalėjimuose, 
kankinimų laike administratyvi-z 
kų tiiinėjitnų; panaikinimo ad- 
miniriratyvi-zkų nubaudimų, 
lygybės priesz kraszto tiesas vi
siems ir panaikinimo luomi-zkų ir 
tikėjimiezkų privilegijų.

U Vmdob >m s laik^aszcziai 
pranesza, buk garsus lenkas mili
jonierius grafas Severinas Branic- 
ki nusszGvė. Kaipo ■ priežastį 
grafj patžudystės paduoda: buk 
jis norėjo pirkti kokį ten mažę 
dvarelį, bet savininkas nenmėjo 
parduoti, o su prievarta ne gali
ma buvo nieko padaryti; tas teip 
Branickį įpykino, kad jis velyjo 
nusižudyti negu nusilenkti pne*z 
neturtingą dvareio savininkę. 
Grafas mat turėjo progą persiti
krinti,kad ir už milijonus ne viską 
galima gauti: nors ik* sziol galėjo 
pnkti net gražiausių merginų mei
lę,bet visgi patiko tikį.kuris savo 
s.vasties už pinįgus parduoti ne 
norėjo.

| Mieste Charkove, pietinėj 
Mrakolijoj, vasariniame teatre 
Tivoli sode, keturis kartus szovė į 
pagarsėjus] savo žvėriazkaia pida 
vadyjinais ir darbai* laike darbi- 
binmkų maisztų gubernatorių,ku- 
nįgaiksztį Otalenskį. Vienas 
azuvis užgavo kunįgaiksztį ne pa
vojingai, kitas pataikė į koją 
Charkovo pol cijoa virszininkui. 
Szuvėja* lik'osi suaresztuotas ir 
beabejonės sūdąs nuspręs jį ant 
nužudymo, nors Maskolijos tiesos 
nedaleidži t žudymo nuridėįė ių, 
nota koks isz jų lukctinczios 
žmonių butų nužudęs.

| Daugiausiai pecžių degini
mui pasimirusių yra Suvienytose 
V»l*tijose Sziauriuės Amer.kos: 
ežia yra 22,1tui iuose pereituose me 
tuose sudegino 2295 numirėlius; 
Vokietijoj yra 7, kurie pereituo
se metuose sudegino 693 numirė
liui. Anglijoj yra 7 pecziai, ku
riui se pereituose metuose sude
gino 445 numirėlius. Szveicaiijoj 
yra tiys pecziaL Sz ved ijoj du, 
Danijoj vienus. Italijoj yra 22 pe- 
cziai, kuriuose sudegino 243 nu 
mirėiius. Prancūzijoj tik Pary
žiuj yra vienas peczius Miško 
lijoj ir Austrijoj nėra dar ne vie
no.

3 Turt.ing3R.amei ikonas užsima
nė nuo kunįgaikszczio Borghe-e, 
Ryme, pirkti gaišaus iUbszku 
teplioriaus Titiano abrozdę 
“SzVentos ir svietiszkos medės”, 
už kuiį pasiūlė 1 milijoną doliarų. 
Italijos randas v enog nedavė da 
leidimo išgabenti svetur abrozdę, 
todėl amerikonas ne ga i jo nu
pirkti. Italijoj mat yra lieso*, 
kurios uedaleidžia iszgibenta 
svetur dailės daigtų; svetini tau- 
ežiai gali juos pirkii,bet iszgabenti 
isz Italijos ne gali.

0 Vienas lenkiukas Kriokavo* 
laikraszt'8 pranesza, buk ma-ko- 
liszka* caras ant savo ėtalo rado 
padėtą anarch stų rasztą,kunuom 
jie gazdina carą užmuszimu, jeigu 
jis ne suteiks Maskolijai konstitu
cijos. Gal t me bul jeii-ybė, gal 
vienog tas būt ir i*zmi*lu. Krio- 
kavos lenkiszki laikraszcziai isz 
mislinėjimuose ne buvus ų atsiti
kimų nes duoda nė amer kon’/bz 
kiems pralenkti, o amerikoni>žk' 
tame stovi ant pirmos vietos.

I Prancūzijoj traukiasi toliau* 
uidannej'mas zokoniukių moky
klų. Mieste St. Meen priesz 
mokyklą pastatė gyventojai aug 
sztą mūrą, kad valdžių tarnai 
ne galėtų prisigriebti ir paguzdi- 
no, kad į kareivius mėtys biczių 

avilius. Isz tikro isz syk prisiar
tinusius prie muro žandarus nu
vijo, bet kada jiems į pageltę 
atėjo kareiviai, iszardė jie murę. 
iszlaužė mokyklos duris ir iszve- 
dė minių ginamas minyszkb*.

S M

| Australiszkoa k< lion j s Nau
jos P.etinfc



tas pnpatino moterims lygias 
tiesas balsavimo su vyrais prie 
rinkimo augsziausių kraszto u 
rėdninkų. Kolionijoj Naujos Ze
landijos pirma moterys teipoagi 
turėjo lygias su vyrais politiškas 
tiesas, bet paskui jos likosi susiau
rintos, moterys ne panorėjo, ar 
ne norėjo savo tiesų pridera neziai 
ginti.

J Aplinkinėse Stokholmo,Szve 
dijoj, sudegė namai brolio gar
baus Andrees, kuris ant orlaivio 
iszlėkęs prie sziaurinio žemės 
poliaus, daugiau nesugrįžo. Teip 
kitko, sudegė ežia visi rasztai 
Andrees. • Pasirodė, kad ugnis 
užgimė nuo padegimo, o padegė
ja pasirodė moteris prapuolusio 
sziaurių tirinėtojaus Andrees. Su

vasties augsztų maskol szkų u- 
rėduinkų yra Ui darbas sukalbi- 
Din^ų diaugyrtės. Draugystei 
ne trūksta pinįgą ir pritarimo, 
prie jos prigult 1C0000 «anarių.

I Anglijos uikanautame Trans- 
vaaltuje angliški inžinieriai užti
ko naujus aukso plotus, kurie ’sę 
dar didesni ir turtingesni negu 
garsus Tr.insvaaliaus Joh*ni»bur- 
go ir Wuwaters aukso laukai. 
Dabar jau į tuos kia-ztus traukia 
pulkai aukso jieszkotojų ir dar
bininkų.

ii I-zvytos isz Prancūzijoj mi- 
nyszkos atsiszaukė prie pop e- 
Žiaus su prsszymu d leisti joms 
keliauti į Suv enytss VJstjas 
Sziaurinės Amerik< s. Popiežius

I Berlyno laikraszcziai prane- 
-za, buk aiitc«ro patepimo, tūli 
studentai, sėdinti kalėjimuose už 
paskutinius maisztus, likosi palei
sti.

II Ant &ai< s Tori-h'ma, Japoni
joj. 13 d. piutė-r buvo smarkus 
vulkaiiiszki iszsiverž md, laike 
kurių pražuvo 150 žmonių.

I! Re publikoj įHsy'i revoliuci- 
jonieriai užėmė m i s ę Peti G><a- 
de ir is/.pDazę, padegė. Ugnyje 
pražuvo daug žmonių.

|| Szlezijoj (Prusiot-e), kasty- 
nėse Ridolf-tsdi. netoli K«tovi- 
cų, iszlėkė į padangte du guriniai 
katilai.

kokiu miertu ji isznaikino 
daiktus ir rasztus savo prapuolu- 
sio vyro, nežinia.

.j Liikr.iszcziai pagarsino, buk 
laike atsilankymo Revelyj Vo 
k lelijos ciecoriaus ma«koli»zki ni
ki I-s La i buvo nutarę, kada am 
vokiszko laivo atsilankė masko- 
liszkas caras, iszmeeti į padanges 
liivę su abiem valdomis. Mas- 
ko iškas ir voktszkas randai vie 
nog tvirtina, kad nieko panaszaus 
ne susekta. Gal paskale ir yra 
kiek teisybės;.užgynimams randų 
ne visada galima tikėti.

I Ties miestu Turinu, sziaurir.ėj 
Italijoj, užkilo tiraztas, juodas 
debesį-, kuris paskui nusileido ant 
žemės. Pasirodė, kad debesis su
sidėjo ne isz vandens garų, kaip 
tai paprastai būva, bet isz gyvų 
.-kruzdėlių, matomai vėjo pagrieb
tų ir pakeltų į orę. Ties miestu' 
nupuolė tikias lytus, bet ne isz 
vandens laszų, tik isz gyvų skruz
dė! ų.

į| Susivažiavimas delegatų vLų 
anglirzkų koliouijų, terp kitko, 
nutarė visose angliškose kolioni- 
jose įvesti prancuziszkas mietas. 
Tas nutarimas pr<vers ir paczię 
Angliję tas mieras įvesti. Tokiu 
badu isz didesnių civilizuotų 
vieszpa'.ysCzių vien Suvienytos 
Valstijos Sziaurinės Amerikos 
pasiliks su savo netikusioms 
mieroms.

g Sveikata garsaus Vokietijos 
mokslincziaus V>rchowo eina nie- 
kyn, nyksta jo ne tik fiziszkos 
bet ir prot szkos pajiegos. L ii 
kraszcziai sako, kad nors Vircho- 
wo fiziszkos pajiegos ir susidru- 
tintų, tai dėl nupuolimo pro- 
t'sakų, jis ne galės sugrįžti jiu 
ant profesoiiaus į univereitėtę. 
Virchow turi jau 80 metų.

H Vokietijos randas nuo alei 
nanczių metų lenkų apgyventoj 
Poznaniaus provincijoj parengia 
augsztt-suių mokslų mokyklę, ko
kios ežia lai sziol ne buvo. Vo
kietijos randas mat su lenkyste 
stengiasi kovoti su pagelba moks
lo, maskoliškascaras gi Lenki
joj arba Lietuvoj ddro atbulai: 
maskoliai caro nekencziamuose 
krasztui se panaikina buvusias 
pirma augszt»snių mokslų į ta i 
-s s, • *

|| Amerikos randas pas Ehr- 
hardtę mieste Dues*eldorfe,Vokie 
tijoj, užetebavo nauj h kanuolee, 
kadangi pasirodė, kad dabirlinės, 
kokias turi Amerikos kaiiumenė, 
ne gali lygintiesi nė su vok isz - 
koma, nė su prancūziškoms: A 
menkos lengvesnėms kanuolės 
ne per pusę teip toli ne nesza kę 
prancuziszkos aibt vckiszkos.

I Giedra n nkų ch-ras, giedo
jęs laike apvainikavimo Anglijos 
karaliaus, jau iszkeliavo isz An
glijos į Amerikę, kur davmės di 
dėsniuose miestuose konceitus 
S iriuks gal Amerikoj daugiau pi- 
nįjų negu Europoj, kur apie 
giesmės gerumę visgi geriau iaz- 
manonegu Amerikoj.

i Bremosgarla vių kompanija 
p įsidirbdino nauję garlaivį, kuris 
uus ne tik didžiausias aut 
ueto, bet ir greicziaus:as. Ilgis 

•<> laivo yra 707 pėdos, plotis 71 
p* da. Vietos yra 19600 lonų 
m nkenybės; mašinos turi 39000 
aiklių pajiegę ; vidutinis greiiu- 
m s 23 angliszkos mylios per va- 
landę.

j Popiežius gavo nuo Sicilijos 
KVveoUjų telegramę su linkė 
j'inai8,3usidedancz ę isz 20000 žo
džių. Matyt teiegramo siuntėjai 
suraszė jį te>p ilgę tyczia, ant 
pikto Italijos randui, kadangi jis 
turi dykai siuntinėli telegramas 
ant popiežiaus vardo.

vienog p e rody j n joms keliauti į 
Kanadę, kur didesnė pusė gyven
oj ų kalba prancuziszkai.

|| Szve carijoj atsirado koki 
ten amerikoniszki prigavėjai,pla 
tinanti neturinezius sziędien nė 
jokius vertės a merijom szkus kon- 
fedeiatų pinįgus. Iki sziol tokių 
pinįgų įbruko jie daug hoteliui se 
ir paidaviuycziote.

0 Laikraszeziai prsnesza, buk 
jnieste Poznaniuje apsireisZKė 
i holera. Ar isz tikro teip yra. 
ar gal, garsindami apie cholerę, 
la'kraszcziai nori sulaikyti Vo
kietijos ciecorių nuo atsilankymo 
į P. znamų, —tikrai nežinia.

| Szveicarijoj, ant kalno Wet- 
terhorn, du angliški turistai ir 
du vedėjai likt si nusirilusios nuo 
k»lno sniego lavim s pagriebti. 
Vienas anglijonas ir vienas ve
dėjas tapo užmušti, du likę yra 
sunkiai sumankyti.

U Vengrijoj, mieste Szabadka, 
urėdninkai pasisavino sau miesto 
pinįgų 2 milijonu kronų, o 2 mi
lijonu iszle>do be jokių i-zte si 
nanezių pnežasezių. D deanė da
lis miesto rodos sananų likt si su- 
aresztuotų.

|| Vengrijoj užderėjimas kvie- 
czių šįmet pasirodė ge esniu ne
gu laukė. Pagal odcialiszkas ži
nias, iki 10 d. pi ulės surinko nu<? 

laukų 166390000 bušelių, aiba 
ant 20 milijonų buszelių daugiau 
negu tikėjo. — ■ .............

|| Varszavoj policija užtiko nė 
tikrų pnįgų dirbtuvę. D.rhėjai 
visokiems bankams suteikė neti
krų pinįgų ir procentinių popierų 
už 2 milijonu dolerių, o pnva- 
tiszkoms ypatoms už 450C0 dol.

U Laikraszcziai pranesza, buk 
Maekolija rengiasi už laukti sve 
tur milžini-zkę paskolę 23100O0- 
000 rublių, kurios dalį Morgan ir 
kili Amerikos milijonieriai žada 
surinkti Amerikoj.

[ Prūsų valdžios suaresztuotę 
jų maskoliszkę studentę Kdajevę 
iszdavė niaskoliszkoms valdžioms. 
Jį maskoliai apkaltina, buk jis da
lyvavo prie užmuszimo maskolisz- 
ko vidaus mini^Ur o Sipiag no.

____________

| D enoje į Dangų Paėmimo 
Szv. Marijos Panos, kada Itali 
joj daugiausiai surinkdavo bažny- 
cziose pinįgų popiežiui, szįmet 
visose Rymo bažnycziose surinko 
tik 5000 dol. .

| Mieste Pelagnna, ant salos 
S cilijos. 'buvo smarkus susirėmi
mai iszbadėjusių darbininkų su 
kareiviais. Susirėmime vienas 
kareivis likosi užmusztas, sužeis 
tų gi yra daug isz abiejų pu

šų.

|| Netoli Stntander, sziaurinėj 
Iszpanijoj, Curnargo geležies lie- 
jinycziose atsitiao smarki oxplio- 
z ja, kuri sugriovė 5 'namus. 
Expliozijot 14 ypatų likosi už- 
musztų, o daug suže stų.

« . ------- -
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| Chiuuose, provincijoj Kwang 
dideli tvanai, kuriui se prigėrė su 
viršum 1000 žmonių. H »ugkonge 
suuriuvQ daug triobų ir prigėrė 

20 žmonių.

d Ant upės Reino, net< b Due- 
sseldorfo, VokreUjoj, aut-imuszė 
garlaiviai “Princei-s V doru” ir 
“Koelu”. P.e to 3 merginos pri. 
gėrė.

| Cholera isz M ndžurijos pri 
sigri^bė jau į Silieriję: mieste 
Blagovieszczeneke buvo 274 ap
tingimai ir 179 mirtys nuo cho
leros.

! Vokietijoj ir Prancuz joj, 
Hotzo ir Vogezų kaluuore.perei
tos sauvaitės pilny ežioj puaėlin ii 
pasnigo. ,

|| Vokiška karės minis enja 
užiraudė ant maisto kareiviams 
v ru»ti amer<k<>ni->zkus 1 tošinius, 
taukus ir konservui tę mė-ę.

H Angį jot pacz>a<, neatsiim 
tuose adreramų laiškuose Įwrei 
tuose metui se rado pinįgų 13375- 
OuO.

D Neseniai pasimiręs prefektas 
piopazandos, lenkas kardinolas 
Leduchoaski,paliko turtus ver us 
2u00(X) dol.

Nanji iszradimai.
K jevo profesoiius Arte 

miev išnislyjo ypžtiszKus dra 
bužiu*, a| saugojimui darbininkų 
dirbanezių prie taisymo elektr sz 
kų dratų.nuo elekir ko- teip, kad 
jiems ne didžiausia elektriazka pa 
jiega ne gali užkenkti. Laike 
bandavomų bandė paleisti elek 
trikę net 100000 voltų, o apsi 
rėdęs į Art e m levo drabužius jos 
visti ne jautė. Atliktos bsnda- 
vonė- Berlyne teipoagi su visu bu 
vo pasekmingi s. Gal būt,kad Ar 
tem evo drabužiai galės apsaugoti 
žino n s ir nuo ' perkūno. Jie 
nesunkus, sveria vos 3 svarus; 
padirpti jie isz misinginio d ra t o

Vindobonos laikraszczi u 
pranesza, buk czekaa Cvetkovic 
p įdirbo laivę ant visai naujų pa
rastų kuris, bėgdamas vandenyj, 
ne s ęs<a, liet bėga ant pate van
dens pavirssiaus, kaip ant ledo, 
su neisrpasakytu greitumu teip, 
kad aplink v sę žemę galės api
bėgti į 48 Vt landas. Aut to pa
ties pamato Cvetkovic noii pa- 
Albti ir orlaivį. Apruszymas 

vienog viso iiėgimo naujo 1 ivo 
labai panėši į paprastę laik- 
raszczių reporterių iszmn-lę.

Paryžiaus gydytojas Drss 
Daym praiit-azė mokslo akademi
jai, jog jis išrado pasekmingę 
vai si ę nuo karbunkulo. Užien 
ta to vaisto įczirkszt< po oda, o 
skaudėjimai į porę valau lų pasi
liauja ir i ztmimai isznyks'a. 
VautęięDras Dpym išbandė 
ant 200 ligi n ų ir visuose atsitiki 
muose jis atgabeno kuo geriausius 
vaisius.

*e* Laikrodž ų dirbėjas m:e-te 
Heiligen tadt,HartmaQO, padirbo 
kokię ten prietaisu, su kurios pa
gelba galima perdėm peržiūrėti 
žmogaus ir visų žvėrių kunę.m »ty 
ti vidurius;teipi>8gi galima maly 
ti ir kas yra po žeme ant pororf 
sieksnių giliai.

Vietines Žinios.

ii Vindobonos laikraštis “Ar 
beiter Zeitung” paduoda, buk 
paskutiniai pasikėsinimai ant gy-

| Pereituose metuose Anglijoj 
nus nuodino 472 vyriszkiai ir 266 
moterys;tame skaitliujepatžudžių 
buvo: 276 vyiiszkiai ir 178 mo

terys. __ _

— Chicagos Likra-ztis “'Jh’- 
cag » American” paskyrė dovanę 
1000 dol. tam, kuris padės suzau 
ti užmuszėję savo molinos ir su
žieduotinės, jaunę B ntholmę Lu 
kraszlis duoda dovanę, kadangi 
tas daro jam reklhmę., Dtbar 
likosi suaresztuoias Oscar Thomp
son, kuris gyveno ulmuszios 
B irtholinieuės nainuo-e ir dar du 
vyriszkiai, kurie stengėsi Ihonp 
sonę isz kalėjimo iazliuosuoti , 
Pol ei ja mena, kad rastas kūnas 
ant 72 ui. nebuvo merginos Mi- 
cbell, todėl minėta mergins turi 
būt gyva ir gal ji su Birihol nu 
išdūmė.

— Gyvenanti pas savo seserį, 
pn. 5320 La S Jie 8tr.,jauna mer
gina, Nebie Hughes, prapuolė. 
Ji iszkelLvo ant garlaivio “City 
of Grand Rapids” į VVaukegena, 
bet ten ne pribuvo; n«*ž nia, kas 
su ja ats tiko.

— Namuose pn. 249 S. Gark 
str., per langę nuo treczių lubų 
iszpuolė 45 urėtų Jonas R*-th ir 
miit nai apsikulė; galva jo sus d 
lo. Nugabeno dar Jį į pavieczio 
ligonbulį, bet daktarai apreiszkė,

kad nėta nė mažiausios viltie* 
ant Jo iazgijituo.

*— Aut ‘Ai-hland avė., netol 
H»bted, pereitos sub t ie vakare 
susimušė du »b*k'r azki karui. 
Prie to lenkus Mikola# VViorefc 
likosi pavojingai apku tas.

— Aut genės 14 ir Clark i-tr 
elektriška* k na-t pervatitvo n* 
patį timę vyiiszkį >r už uuszė Jį 
ant viet< s. Užtnu-ztasis buvo 
gerai apaiiėdęs.

— Perėtos nedėlios dienę, 
netoli Hammond, su- muszė du 
trukiai. Pr e lo v eua yp ita li
kosi užuiu-zU, o dvi gundai ‘ su 
že stos.X.

— Ant B Itimore <i Ohio ge 
lež nkeiio t ūkis p gavo šėnių 
nust tytoję Em I ų Audersonę ir 
užmuszė ant vien s.

— Perei'ę sanvaitę Ch cagoj 
pa-i uirė 511 žmonės, kuriame tai 
sksi liuje buvo: 289 vyiiszkiai ir 
222 moterys

Reikalauja 1000 darbininku prie gele
žinkeliu darbo, valstijose: Illinois, Michi- 
gan, Minnesota Ir lova. Mokestis 81.60 
ant dienos. Keliones kaistai ui dyka. 
Ruimai ui dyka. Teipsi reikalauja pra
stu darbininku ir mechaniku in fabri
kus.

' Chieago Emploiment Agencv, 
Roorn 4, 118 • 5-thave., Chieago, Ilk 

Mes sznekame lietuviszkai.
Reikalingi gari vyrai dalinti olrkuliorlu*, rink

ti adraant Ir pardavinėti gydonlee terp Helnwln. 
Toki darbo gali aulktl nereikalaudama pames
ti savo azlaiKlleninio darbo. Magvaa ulaiamUnaa 
ir goria pelaaa. Adresuokite.

IM E S4-tb at., Naw York.

t
Springvalley.lll. Pjutes 12 d. 1902m. 

pasimirė esia Ludvikas Navikas. 28 m., 
paeinantis tos kaimo Rathanavo, Kros
nos gm., Kalvarijos pav., Suvaiko gub. 
Bavn žmogus doro gyvenimo Ir geras lie
tu vys. Prigulėjo prie “rtusiv. Lietuviu 
Amerikoje" ir prie vietiniu draugys- 
dziu: "Lietuvos 8unu" ir **8z. Juozapo", 
su kuriu aaistencija ir bažnytinėmis ce
remonijomis 4d. szio menesio tapo palai
dotas ant vietiniu kapiniu. Paliko pa
ėsta naszle su trejetu vaikucziu didžiau- 
šerne nulludime.

JQNA8 BAUKtiS, vėl ionio draugas.

Draugyscziu Reikalai
Brandford, Conn. Lietuvoc Broliu Dr- 

l« turės savo4-la metini balių subatoj, 
30 pjutes, Pythian saleje. kerte Mam ir 
Easl ulycsiu. Prasidės 7 vai. vakare, 
inženga vyrams 25c., merginoms dykai. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvleczia 
atsilankyti. Dr-tęs Sekretorius.

Naugatuck, Conn Lietuviukas Po- 
liliazkas Kliubas turės savo pikninka 
subatoj, 30 pjulea, Linden Parke, prasi
dės 2 vai. po pietų. Muzika po direkci
ja p. Bagdaravicziaua. Visus lietuvius 
ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Aukos ant kankiutluiu.
Jos. Butkus. Philadelphia Pa prisiun

tė nuosekaneziu ypatų:
8. Zambrzyckas................................ 100
S. Andiiulaitis................................. ....25
J. AndiiulaitU................................į...25
N. Czelatlinas..........................t............25
K. Unika..........................................."...25
A. Baneviczia... .....................................25
A. Oeliinis... ........................*.......... ....20
J. Butkus .........................................,...10
J. Gavienas..............................................10
S. Geliinis............................ .f.. 10
A. Survilas.......... .. ......................... i...10
A. Geliinis..-.......................................... 10
Jos. Gudiszkis..................................... ...10
P. Vaitkus................  ...10
S. Agentas.............................................. .10
A. Linauskas........................................a 10
Alsx- Jocis................................................W
T. Cziiauskas ................................ . . . - .05

Ž3 50
Isz szitos sumos skire Visztaliui_ _80 

Kankinliniams lieka f 83.00
Buvo........... 21 42

Šukiu . . . 124.42
Aušros Dr-tea fondas. 

J. J. Rožokas E. 6t. Louis,Ill ...20c
Sulygsziol buvo szitiek: 

Nuo senojo Kaaieriaus Dr. Grai- 
cziuno........t................................50.75

F. Mikolainia, Thorp, Wis. nuo
Kurtinaiczio sutuoktuviu............... 2.47

A. 8. Žiugžda, Paašic, N. J..................95
Visa kasa............. 08B.37

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Vincento 

Povllaicaio, Kauno gub., Sziauliu pa v., 
Gruzdžiu parsp. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti iine ant adJeso:

K. Backis, 
1347 Pennave ,2nd floor.P. Pittsburg.Pa.

Pajieszkau Tamosziaus Jenavicziaus 
ir Felicijono Miller, gyveno Chicagoj. 
Jie palys arkas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Louis Durkel, 
Box 199. Athens, 01.

Pajieszasu Franciszkaus Tamulevi- 
cziausisz Plokszcziu kaimo, Viadlslava- 
vo pa v., Buvalku gub., gyveno Grand 
Rapids,Mich. Jis pats ar kas kitaateik
sis duoti iine ant adreso:

Augustinas Juszka,
4300 S. Wood 8t., Chieago, III.
Pajieszkau Jono Papolskio,gyvenucio 

Mahanoj City,Pa.,vėliau Du Bois.Pa.Jis 
pats ar kas kitas teiksis* duoti iine ant 
adreso:

Paul M įsius,
Boz 1, w Vandergrift, Pa
Pajieszkau savo pusbroliu, Potflo 

Padžiuvlio ir Juozapo Dobk aus, isz kai- 
Bzukvieczio. Raseinių pav., Kauno gub. 
Jie patps ar kas kitas teiksis duoti iiue 
ant adreso:

Jos. Balserus.
Cfo H. R. Ingham, Maruliai avė., 

Allegheny. J*a.
Pajieazkau'Juozapo Szamatulskio ir 

Stepono Gedmino isz okolicos Karkle- 
niszkiu, Raseinių pav., Kauno gub.; gy- 
v«k>CMcagojs. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duotfilpe ant adreso;

Ant paplausk i s,
705 Noble 8i„ Chieago, Iii.
Paįieazkau savdszvogeno, Juozapo Pi

li po, gyvenusio New Yorke. Paeina isz 
Suvalkų gub , Vilkaviszkio pav., kaimo 
Alvito. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti iine ant adreso:

John Sakalauskas,
123 W. PrattSt., Baltimore, Md.

Ar tinote, vyrai.
Galite pervažiuoti in k raju ant darbi

niu laivu už dyka.' Raszydami dėl in
formacijos, indekite už 2c. marke.

Joseph Rossell,
4. N. Waahington 8t., Boston. Mass.

Reikalauja patyrusiu operatorių prie 
Dress skirta darbo. Augszcziausia mo
kestis ir darbas be per trukiu:

Dernburg Mfg. Co.
222 Adams St., kerte Franklin, Chieago.

(5-9)
Reikalauja 500 vyru prie miszkos dar

bo ant 8 menesiu. Mokestis nuo 824.00 
iki 826 00 ant menesio ir boardas. Veža 
dykai. Raszydami ds)geresnes infor
macijos indekite už2c. marke.

Joseph Rossell,
5. N. VVashingtoaSt., Boston, Mass

Pigiai ant pardavimo gera duonkepl- 
nyczia. geroje vietoje, gerai iszdirblas 
biznis. Asz turiu dvi ir todėl viena isz 
ju noriu parduoti.

Antanas Atminaviczia.
8701 Commercial avė., So. Chieago,III. 

(»-=8)
Pigiai ant pardavimo du geri saliunai 

South Chicagoje. Gerose biznio vietose. 
Atsiszaukile pas: (22—8)

Ant Stanevtczia,
8901 Houston ava., 8o. Chieago, III.
Pigiai ant pardavimo gerai galiūnas, 

geroje vietoje. Bizniu gerai iszdirbtas. 
Ataiizaukite pn. 1246 W. 13-th 8t. Chi
eago, 1)1. (5—9)

Pigiai ant pardavimo geras saliunai 
vietoje lietuviu apgyventoje. Pardavi
mo priežastis — savininkas važiuoja in 
kraju. Atsiszaukile pas:

Charles Kovalski.
749 W. 20-lh St., Chieago, III.

(5-9)

Nauja# Bali tina#.
Atidarėme nauja saliuna, kureme 'Už

laikome geriausius gėry m u t, naminius 
Ir inportuotui vyuus, likerius, arielkas 
ir cigarus, gera ižai ta alų ir tt. Kas 
nori pasivieszeti ant sveiko, szviežiooro 
tegul atsilanko i musu miesteli, o ežia 
ras sveikiau!orą ir gera pat mus užeiga. 
Kaip vietiniuateip ir isz kituralailanku- 
slus užkviecziam i r pas mus apsilankyti.

Su guodone, 
Jonas Balcziunas ir Jos Szimkeviczia,

Bareti avė;, Easl Chieago. Ind.
(8-29)

G rauti Opeuitig.
Atidaręs nauja taiiuna po nr. 603 S. 

Jetferson St. Chicagoje, darau inkurtu- 
viu balių subatoj ir nedelioj, 23 ir 24 
Pjutes, ant kuriu grajis gera muzika ir 
linksmins auilankancflus sveczius. Vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti:

M i kolas Rasals,
603 S. Jetferson St., Chieago, III.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................... 52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .524c
Virsi 1000 rubliu, rublis po............. 52fc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. antpaczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nei u t u, tai siuskite per 
"Lietuvos" redakcija.

NaujauaioM ir Puikiaualoe grana
toms popieros su gražioms paviaoziavv- 
nems. paveikslais ir kvietkomis nuo 15c. 
iki 81.00 už tuziną Teipoagi ir visokios 
knygos yra pas mane gaunamos:

F, Miloshevski,
Boz 734, Stoughton, Mass.

(5-9)

Nauja Biblija.
Plnautias ant svieto se pev-ikslaie KIBLUS 

turinti 3H2 puslapius, S7Vpavikslas <abr>>relius>. 
dabar l.arju l*x po • naudos Paveikslai perstato 
svat' laualus aiaitikiasus vlao aeaolo la'alymo 
pradedant nuo autverino svieto iki laikui lieso? 
d<> Karaliaus Po kolnu paveikslėliu yra paal.i 
klnlmal kas aa< puveiksleilo mat..ai Knyea 
yra dideles vertes, o kasstaoja tla <1.00. Nusi
pirkę sala knyza ak itya tu (UUaugamu, p aetu- 
rintla Joe pasiupeaant kreolo ii urna per peiy ta 
akaltanty. Gaunama vien pas a<enta A. Ze- 
muiti, H1-8O Mo Nf ortnsn Ht.. <?hi- 
usssro, III. Pinigus Kalima siusi 1 registruotoje 
gromatoje, arba per Money order.

ET HNOLOGIJ A, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Dra M. Haberlandtą.

Visose mahometoni&kose Vidurinės Af
rikos viešpatystėse yra jau ir tikros moky
klos. Kaip visuose mahometoniškuose kraš
tuose, teip ir čia mokyklos yra tikėjimiškos, 
turinčios už mierį supažindinimą su Koronu 
arba su svarbiausia mahometonų knįga, ku
ri yra tuom mahometonams, kuom žydams 
Talmudas. Mokinimas traukiasi mečetuose 
arba mahometoniškose bažnyčiose; mokini
mu užsiima speciališki mokintojai vadina
mi morabutais. Pas muid i rietis aiškintoj ai 
ir mokintojai Korano yra didelėj garbėj: jie 
užima pirmą vietą po krašto valdonui. Nors 
tokiose mokyklose vaikai ne daug žinių su
griebia, bet visgi dalis mokintinių išmoksta 
rašyti ir skaityti.

Mokslas traukiasi per kelis metus, bet pa
prastai ne per visą dieną. Apart Korano, 
mokina arabiškos kalbos. Mokintojas rašo 
ant lentos ištraukas iš Korano,o mokintiniai 
to turi išsimokinti. Kada tas atlikta, mo
kintojas numazgoja raštą su vandeniu; mo
kintiniai varvančius vandens lašus išgeria 
arba renka į indus; toks vanduo daugely] 
Afrikos kraštų yra laikomas už geriausią 
vaistą nuo visokių ligų.

Geriausios mokyklos yra dabar prancū
zų apvaldytoj Timbuktu viešpatystėj: čia, 
kaip ir visuose arabiškuose kraštuose, yra 
mokyklos: pradinės, vidutinės ir augštesnės; 
yra čia teiposgi knįgynas, kuriame yra daug 
tikėjimiško turinio rankraščių. Mokyklų 
yra daug, todėl didesnė dalis gyventojų mo
ka ne tik skaityti, bet ir rašyti; mokančių 
rašyti čia yra daugiau negu Maskolijoj, Len
kijoj, Išpanijoj arba Portugalijoj.

Apskritai, negriškos Afrikos tautos kul
tūriškai stovi žemiau ne tik už baltveidžius, 
bet ir už geltonveidžius mongolus: jų pro
tiškas išsilavinimas ne pereina supratimo mu-- 
sų vaikų, bet buvo laikai, kad ir baltvei- 
džiai stovėjo ant tokio jau protiško išsilavi
nimo virbalo. Negrai stovi ant žemesnio 
laipsnio už baltveidžius, bet ar baltveidžiai, 
būdami tokiose jau sanlygose kaip negrai, 
butų augščiau kultūriškai pasikėlę, apie tai 
galima abejoti. Negrai pasiliko užpakalyj 
dėl neprilankių jų pasikėlimui sanlygų,o tos 
sau lygos, be abejonės, butų sta tulži usios .ir 
baltveidžių kultūrišką kilimą.

Amerikoj, Suvienytose Valstijose, pran
cūziškose arba angliškose valdybose, kur ki
tokios kilmės valdonai rūpino negrams atsa
kančias mokyklas, protiškai jie stovi daug 
augščiau už Afrikos negrus, bet doriškai, ne
galima sakyti, kad augščiau stovėtų ir kad 
keitusi ant augštesnio laipsnio. Matyt pa
rengtos baltveidžių negrams mokyklosrre at
siliepia ant doros jas lankančių negrų vaikų. 
Ant doriško pakėlimo žmogaus ištikro ne 
užtenka išmokyti gramatikos, pradinių ro- 
kundų. rašymo ir skaitymo,svetimų kalbų, 
bet reikia ir ko daugiaus, ko šiądieninės mo
kyklos ne duoda,ar gal nėgių vaikams duoti 
ne moka,ne žino,kaip tą dorą įkvėpti. Ame
rikoj dorą negrams su pagelba lynčų sten
giasi įkvėpti ir žinoma, gerų vaisių tas ne iš
duoda. * •

Tautom Terpžeminių jūrių rašo*.
Tautos Terpžeminių jūrių rasos gyvena 

ne vien Šiaurinėj ir šiaurrytinėj Afrikos da-
lyj, bet trijose musų žemės dalyse: šiaurinėj 
ir šiaurrytinėj Afrikoj, vakarinėj ir pietinėj 
(Indijose) Azijoj ir visoj Europoj. Tautos 
tos didelės šeimynos dalinasi į tris skyrius: 
Afrikoj gyvena chamitai ir iš dalies semitai, 
susimaišę su chamitais, Azijoj semitai ir ari
jai, Europoj arijai ir truputis išsiskirščiusių
semitų.

Su vlraz 150 padėka vonių gauta 
laike 2 menesiu nuo Iszgydiutu 

vyru.
Daug žmonių serga ant poliueijos.kuri 

pasirodo laike miego ir prie nusisziapini- 
mo. ir jeigu isz to neiezgydis, JI ne ap
leis žmogau* kankinusi. Žmones turin- 
ri ta liga kenezia nemiega, galvos skau
dėjimą. pilvo užkietėjimą arba nežleb-
eziojima.nerviszkuma, viduriu ir nugaros 
skaudejima ir apsilpnejima litiszku ku-
no daliu. Jeigu tokiuose atsilikimuose 
reikalauji pageltos, nesiusk pinigu, bet 
raižyk pas mane indedamas marke,o aaz 
atsiusiu tau apraszima isz kurio tikrai isi- 
sigydisi. Adresuok: •

JOHN WASEL,
Boz 657, iron Mountain Mich.

Musu turtas.
Knom mes e-amo ir ka turime, 

galime tiktai paeidkavoti veiki
mu* musu nervu, pajiega musu 
nervu , Ui musu turtas. Yra pa 
vojinga per mier alsinti savo 
ne vas kaip prie f liskko teip »r 
prie proti zko darbo. Gal neti
kėsi le, kad vasarines nlpnjbes, 
stoka apetit >, viduiiu liuo.xuma*, 
vėmimas, skaroti lezher tnas ir tt. 
paeina vien uuo nusilpnintu ner
vu, teip lygiai ir nemiga, pailsi
mas ir nuolatinis nuvargima*. I- 
dant nervom suteikti nauj-t veik
me, nauja gyvumą ir tvirtuma 
reik v#rt t Trinerio Ameriko
niška E xira Kartojo Vyno. J s 
sUcziai veikia ant ne<vu sudruii-
na kūno organus, ipere gausu 
kiauja, reguliuoja ilel>czi<>jima. ir 
tokiu bud > gydo 8<>g-diiitus vi 
duriu*. Vartok ta vyną. Ant 
pardavimo visose ai tiekose ir pa* 
pati fabrikanta, Juozapa Tiinėri. 
799 8<>. A-hlaud avė., Ch cago.

prie rubežių, susimaišė arba su negrais arba 
su semitiškos kilmės arabais, arba su kitoms 
tautoms ehamitiskos kilmės ir su ari
jais.

Svarbiausia tautiška giminė,apgyvenan
ti šiaurinę Afriką—yra berberai, kurie prigu
li prie seniausių gyventojų tų kraštų, api
mančių plotą nuo Atlantiško oceano iki Li
bijos tirų; tautiška ta giminė dalinasi į ke
lias tautas. Jau senovės istorikai, aprašan
ti Afriką, pažinojo šitas tautas be r beri š Ros 
kilmės: libijonus, maurus,, numidijohus ir 
hetulius; taigi berberiškos tautos gyveno 
Šiaurinėj Afrikoj daug pirmiau,negu atkako 
į Europą visos dabartinės ją apgyvenančios 
tautos, išskiriant gal vien tautų mongoliškos 
kilmės, apgyvenančių šiaurinę Europą. Iš
nykę gyventojai dabar prigulinčių Ispanijai 
Kanariškų salų (šiaurvakarinėse Afrikos pa
krantėse), guanchai buvo berberiškos kil
mės. Berberai agyvena dabartinę Morokko 
ciecorystę, kur vadina j uos maurais. Maurai 
vienog ne tveria gryno berberiško tipo, jų 
gyslose yra daug arabiško ir negriško krau-
jo. Mažiau svetimo kraujo turi, taigi užlai
kė grynesnį berberišką tipą gyventojai Atla
so kalnų, apskričių prie rubežiaus Sacharos 
tirų,irMorokko provincijose prieTerpžeminių 
jūrių, bet gyslose paskutinių, teiposgi gyve
nančių kaimyniškoj prancūziškoj valdyboj 
Algier be abejonės yra didelis nuošimtis 
germaniško kraujo, kadangi vidurinių amžhi 
gadynėj iš Išpanijos į Afriką persikėlė ger
maniška tauta vakarinių gotų ir ten išnyko, 
susimaišė su berberais ir terp jų sutirpo kaip 
sniegas pavavasario laike. Prie berberų pri
guli kabiliai Algiero ir zuavai Tuųiso.nors

Kopte Egipto.

Chatnitai. kaip paminėjome, apgyvena 
visą šiaurinę Afriką ir rytinį jos sklypą iki 
akvatoriui: Jie dalinasi į kėlias tautiškas 
atžalas, kaip antai: berberus, egiptijonus, abi- 
sinijonus, nubijonus, šiaurrytinius afrikonus,

Abisinijonas.

prie kurių priguli kelios tautos; svarbiausios 
iš jų yra: somaliai, gallasai,danakiliai, kurių
ypač moterya, nors turi veidą tamsių parvų, 
pagarsėjusios savo gražumu; prie chamitų 
priguli teiposgi fulbai. Visos tos chamitiš- 
kos kilmės tautos, kaip ir jau išnykusios, ar
ba susimaišusios su kitokios kilmės tautoms, 
kaip antai su negrais vidurinės Afrikos, ne 
užlaikė grynų savo kilmės ypatybių, bet,ypač

jų gyslose yra ne mažai arabiško ir gotų 
kraujo; prie jų priguli ir tautos agyvenan- 
čios oazue Sacharos tirų, terp kurių tvirčiau
si, geriausiai susiorganizavę yra tuaregai 
vakarinės dalies Sacharos tirų, dabar iš da
lies patekę po prancūzų įtekme.

Chamitais yra Egipto fellachai, gyve
nanti ypač apatinėj upės Niliaus tikėjimo 
dalyj po kaimus ir dirbanti kaipo laukų dar
bininkai; prie jų priguli ir išpažįstanti krikš
čionišką tikėjimą koptai, gyvenanti Egipto 
miestuose. Egiptas priguli prie seniausių, 
labai seniai, daug seniau negu koks nors iš 
Europos kraštų, kultūriškai augštai pasikė
lusių kraštų. Liekanoms senovės egiptijonų 
kultūros gėrisi ir dabar visos civilizuotos 
tautos; nors, užkariavę Egiptą semitiški ara
bai, nupuldė senovės kultūrą, o jos vietoj ne
įstengė nė jokios augštesnės gyventojams su
teikti, bet ir pakėlusių kraštą kultūriškai cha- 
mitiškų egiptijonų. kurių vaikais yra valdan
čių arabų prispauti ir išnaudojami fellachai 
ir koptai, išnaikinti ne įstengė.

Nėra tikrų davadų tvirtinimui, bet gali
ma manyti, kad pakėlę teip augstai savo 
kraštą senovės Egipto gyventojai, palikę to
kius ženklus savo darbo milžiniškose būdavo- 
nėse, kurios išbuvo tūkstančius metų ir

(Tolians bus.) -r



AR REIK AL IUJE
Knygų. Abroxu. Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Masunukiuf i/Ta visk* gali 
gauti Lietuvos re J Akcijoj. 1, Czta- gali 
gauti visokias lietuviszkss ir lenkinki* 
knygas kokios tik antsvieto yra. 
sxyk o gausi Kaialioga. jJ

Ar 'peikalaufi szifkoriet? ~ R išnyk 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siutlt piui-jus in) k raju? 
Rasayk, o gausi prekes

Pinigai p ui u Ui p t Lietuvei redakci
ja greluaiausiai su/aiks/.cteoįs. niekad* 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kilu. _

Lietuvos re 1 tkc ja teipji užsiima i«x- 
kolektavimu pinigu sudėtu teinkuoie ir 
užalgtt. Ta vilti it'i >.<a ei I ibu ma
ža preke. K*> lik reik liauji raszyk inde 
damas už 2c. m irke ir irau-n aiukymi. |

Adresuok.
A. OLSZEWSK.I 

t»24 3 1-rd St. 3-« Uhiragooili.*
Mnb Sua. <40.

Ra-

gNaujausios Knygos.
Atminimai už m omu; d j*zia. Apa- 
Lkym ii is» tikru anitikim i k tip Lie

tuvoje Zekvijos atsibūva, i........."5c.
Grabnycaiu žvake. Graži pAsaka..5c. 
J udosztu-*. Apraszym tsr kaip tūli lie

tuviai laike ienknfeczio miiszto, 
1863m buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo teavo brolius ant suszau- 
dymo kilusisztremimoSiberijon. . 5c.

Kai įsa kogyvena. Užleido, L. S. D. P. 
l’arasse Dikiztein.. Knygele gvilde
nami darbininku reikalus,........ 10c.

Kur musn iszganvmasi! Knygele isto- 
risskii politiszka—- dide.es vertes.’Jos 
turinys: Lttviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Csek i Joje; Dabartine (vilkija 
ir j.w siek.ar. Kipitalizm t* ir tauti*z 
kas klausimas Lenkijoje; PolilUzkoa 
partijos Lietuvoje ir j u istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes oaszumas. skolos, gy venu>>*i, 
pramones irt.t............  t.<s5C-

Kaip sutaisytas žmog*m kūnas. Fara- 
sze 8. M Iszleido Tėvynės M Dr-te. 
Yra apravytot ir paveikslais pa rody; i 
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jus 
sutvertos.. kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvinta, kaip vei
kia ir tt teipgi aį raižymas tulu ligu. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
te®. ..... .................................................30c

Kaip apstreiszkiagyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo raaztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu. jos ”!“ 
turi gyvybe ir savo sveikinę...

Nebepirmas. "4- -
viu gyvenimo.....................1....

“Ne Godai" arba baisus sapnai.. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių | 

mo................................................
Palangos Juze, (ketvirta laida)... 
Sugriautas Gyvenimas.... *. 
S-zunodvokatis...........................
Tekinimo amatas. Kas nori 

kinti tekorystes amato tegul 
ka szia knygele. x> joje ras,gerus pa- 

■ mokinimus iizaiazkintui rasztu ir pa
veikslais ..........................*.............. 15c.

Žemiu Dulkei. Apysaka paraižyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu paseku.,.........50c.

Spėka ir Medega jau užėjo isz pb spau 
dos. Preke............ i............31.50
Gražia1 s drūtais aplevais.............. 32-00

Ltirvuvos redakcijoj dar Yra gauna
mos IR SKKANCZIOS KNYGOS;

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis............................................
Vaiszes Kristaus pas popiežiu.... 
Vienakis..................... ,....«*.»>•**<
Beetialtty of Russian CzarJum... 
Ausara 18S>l melu- 
Auszra 1885 metu__ ....... Į....
Kalendorius 1893 metu......... 
Programai Liet. Sočiai. Partijos

15c.
Paveiksleiis išz mokslei- 

.........5c. 
.. ..5c.
gyveni- 
....lOo.

........15c.
iszsi
uosi per-

,..10c. 
....5c 
.......5c. 
.... 50.
*1.00.
*100 

...15c. 
------5c. 
...30c.

Knygos saivos spaliuos.
^xkyv‘ Apsiroiszkimai Sviete, ant kurtu___

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozehais. Naudingtause knygele ant 
tw',eto dssižinojimui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kas yri 
debesiai ir ant ko jie taikosi .................. 3Oc

jVritmetikn. Kniga insitnokinimalroknodu.
Preke...............4..............................    85c

HYG1ENA. Daktariszka knyga arbi mokstas 
• pie -užlaikymų sveikatų*, laz kurio* ga1! be 
pajrelbo* daktaro isasieydyU nuo daugybes

tino

sokin ligų, pataikys užtaikytier.ielybejesavo 
sveikatą, pailsinti rawo smži ir nieke* užau
ginti sveikais ir tvirtai*savo saikeliu*.
Preke................................................................35o

Ar vyskupe* Valanczlns (Valsnczaitakas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraszyta kn. Demb- 
sklo. Irzletsta kasztata Susivteayjimo Liet. 
L»isv. Atea H puslapiai...,;............ISc.

X.pie tortu iszdirbima. t-sro/e ttenrani verte 
S. M. Veik*!** gvildenantis politi-zkų ų ekro 
nbmijs. K<'kinis kebais i-sidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepi* ant 
dra'gijo* L-vvenimo..............  88c

Biologija arba Mokslas apte Gyvu* Daiktu*

cago, TU. 1801. Puslapiu 147.Moksta* kokia budu 
vadose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
jie vystėsi pradėjus tuo mažu vabale Iki Lt 
dbejolkl peukszczis.žv toriu te paties žmogaus 
bu pavelksleis...............................................  4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. I*ara*zė ėuMętta. I.ztekto 
T. M. ir Yra tai buuttaiatu* istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip aisiltope ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada te kaip tapo pa
naikinta................   ISc

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Deiutaki* Isz 
leido Susiv. Lietuvių Imtavamamų Amerikoje. 
Su autoriau* pateiksiu ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupos Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkė*. Ji nurodo priežastis detei 
kurių moteriazke tapo žemesne už vyrtszkite 
paduoda rodvkto* ant jos pakėlimo..MSc

Oj-veni.mo Vaizdeliai susidedanti isz asztnonių 
aekaaczių gružių poaakaieziu: Atsisveikini
mas: — Vagis; — Kas Kaltas; —Galvės vai
kai: — Paparczie Žiedas: — Mlazko Stargas; 
— btgnatas; — Keleivis................;... 13c

Geografija arba žemes apraszvmas. Pagal Gei- 
kie. Nalkevski ir kitus, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol teze ju
sta lietuvi»zku knyga. Aiszkiai te supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale.

i*z kokia žemo tluoginiu susideda, kur ir 
ktek toje yra anglių, geležte*, aukso, dm* 
ko* irkitu gėry bis; ktek mariu, ažeru. opiu, 
ta vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
deny*: suros, prėski, raidas, ar kartus, ko-

te*, karslj*te«. kunicalk»zly»te«. raspubi*. 
ku< ir U. Ktek kurioje žemeje yra gyvento
jo: koki ju tikėjimai, kai boa, papročiui, už
temimai. pramane*. Itadirblat ir tieao*; ko
ki m Įeitai. *u ktek gyventoju, fabrik*. pra 
moniu: kur koki orai: azalcziai ar kanz- 
v-lai. Metu* ar giedro*; kur koka ilgi* dieno* 
ir naktie*; kur vi vada yra lygi diena ir nak- 
1 kur **ote per keleto dienu nenudleidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x0 toliu. 
480 puaiapia, ant gero* (taudžloa pepiero* 

• apsodinta, *o 71 paveikateliato: mapu. gyvu.
Ibi ir tt................................................ *2 00

Ta pati, apdaryta audimu k te luote apda
ruose, auksinami* litaroml* at*pau*ti para- 
Mai ant notaro* ir srono. Preke.. .84 . SO

Szernas, Cbieago II. 1901 m. Puslapiu 71
Sa p* reik eketei* ........................................... BOc.

Istorija Suvienytu W»l*tlju Bzlaurine* /.men
ko*. Apraszc kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ežia tada Žmonos gyveno, koki 
žmonų* pirmiausi'.* Isz Europos pradėjo v» 
jiuou in Amerika, kokios kam* buvo, už ka 
kuravo ir kokiuos? ntetuone; klek prezidento

Suvienyta Wal*tiju. kuri yra reikaliDziaasta 
dalyk* perskaityti kiekvienam žmogui

vra vai* daryti, kas ns vate. Tari poslapiu 

Drat’rose. prariaora andaeaora............. •’ J»3
Istorija Chtoago* Lietuviu, > psraęiija Ir kn. 

Kraaczinno prova su laikraszeaiu "Lietuva” 
buvusi butandžio mera*yje.18S»m. 585 puslapiu 
dideio formato, aiszkaus d ruko. EotsgrMIjo*
yra sbtoju pusiu advokatu, kn. Kraucziuno, 
‘-Lietuvon’1 Užleistojo, redaktoriaus te pasveik
siu! C brango* S-Jurgio lietnvissko* božaycaioa 
Po pievos apdarais............. ......................84.00.

Audimo ktetai* apdarais, auksintais 
Utatato................ ................ .......................gi’ no.

££raale Skerdyne. Apraszo ana baisa atsitiktose 
kada 180S m. masKoltai užpuola ant bažny- 
ezioa mtestelyja Kražių, mušta, szaude ir pjo
vė nakallus žmonis, iszgriove altorius ir už- 
peo* Jjo bažnyczta. Alszkiaustal apraszo 
ta visa atsitikima..................................15c

Ldatuvinka* Lementonus su r-o tarta ta kate
kizmai* ir mtatrauturu...... . .................15c

sldeda, ant ko laikosi ir kali

to* ir kito* ratai matomo* žvaigade*. Su 10 
aatronomtezku abrozeiiu turinti 235 puti* 
Bu*. Yra tai vienatine knyga. *•» kurio*

iraižmo«uigali *p*t*zvie*U..........78c
Drūtasis, greituos* apdaruos*.

pagal tenktozku* istorikui Žemkainta. l*s- 
’-ista ""Tevyna* Mylėtoju Drautyate*'".— Yr* 
tai apraazyniaa Lietuve* *u Lenkija susirte- 
nvjimo ir jo parakine*. Czta suskiai yr* ap- 
raszyta lenku politika kaip jie paatelge *u 
.letovo* kuaigaikssozisi*: Kelstucziu. Vy
turu ir kitais. Isz *zio* knygele* (kaityto- 

*.- ■ starkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mum* naudinga ar bledlng*.....................l/lc

-teturiu pratartai Main toje Azijoje nuo *e a Dve
lki jie pateko pavaldžia ->mu. Paraižė Lv 
turo* Mylėtojai.. Kn. ga luriK3 puslapiu* 
te 4 didele* mapa*. parodanozta* vieta*, kur 
renoreje gjrveno lietuviu pratartai Apraišo 
■tetavia padejtaa dar 800 meta prieis Kriš
na* gimimu............................................SOc

diaasuri* Lietuvos Karaliui. Iitoriizka* pa
veikite* penkluoee aktuose Lanktazkai pa
ra tz-- Julius 6lovacki, lietuviszkai verte 
Vincą* Kapsai (Dra* Kudirka). Knygele 
psekteta ypatingai teatro mylėtojam*. IdSo

Naujausi* Lletuvtezk** Sapnlnyka*. surinkta* 
ir susedlL 1** daugel svetimtauttazku *apnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persiukai 
Kgiptiszka *apoinyka.—*ul10 aiszkiu abro- 
selra.— tu apraszy m u planetų Ir paalapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo ln*pejimui 
ateito*.—Ger>au»«l tazguldo visokiu* 
sapnu*   ................................. ..BOc
A-Pdarytaa......................  ....8Sc

U5claaijoau Amerikos..
'viki tatorija ap*Kantria Alaaa.karl per tt m*- 

rt* vataszcziodama po sviete, daugybe 
ayjti ir vargu kantrai taškau tėjo....UOc

(-•■m-taslai Iszmlnttes Ir Teisybe* iazguldineU 
L.alvoenu visu amsiu. Czta yra pa tilpę 128 
gražiu .juokingu ir laaminlingu Įmtakafczta 
Kas aori tureli gražiu juokingu Ir pamoki 
naneziu skaitiniu u-gul nusiperka szlf knln- 
gvte. o gardžiai pasijuok*, žmones* turo* k( 
□apurakotl ir aut kiekviena užklausimo tuo 
kva duoti tazmlnting* atrak) roę.. .  ..SOc

Flankvedt* aromatų raszymul. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromata* visokiuose rei
kaluos* į visokių luomų žmonįs: Į gimine* 
draugu*, prekėjus, ponu*, kunigu*, urėdnin 
ku». Tr į patį carų. Teipgi meilingi laiszkai 
taunikaiezių Į mergina* ir merginų Į janni- 
kaieziu* reikale susipažinimo ir apsive 
dimo...... .....................................................  ŽOe

Robinsonas Kruziii*. moral taika ir žingedi apy- 
sak*. p*-<zveaia jaunumeuei................

Spėka tr Medega. principai prigimtinio turė- 
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Vtaiein* suprasi Inai para 
azeprol. DrasL. Buechner. pagal XIX vogis*. 
k* laida, sn mažai* prideczkata isz senesnių 
laidų Itetuvtazkai pergulite Dras .1. bzliupa*. 
Su paveikslu te biografija rasaaliaua- Yra tai 
mokslas gvildenanti* garnio* dalyki:-, ktirnuv 
žmonės vadina Dievo surėdymu. GI .1O

Gražiuose, drūtuose apdaruose g“ <>O 
Svieto pabaiga. K a* nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelę lOc 
genu Gadynių Tsznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 

Hutcbtasoaų. sutaisė Szerna*. Ji »prasto 
seniausiu gadynių įvairia* sutvėrimus gyva- 
nusiu* ant žeme* dar priesz žmogaus ant jo* 
autradlma. Sztandien tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasdami gilias ssulinius, kanalus ar 
imdami isz žem** anglis, randa giliai palai
dotas temey. Talu sutvėrimu atrado ozte- 
ins, nesugadintus, kutus, užklotus eite ke
liolikos sieksniu storio žsme*. Tie atrasta 
žemeje kūnai yra szaandien Užstatyti Ivsl 
riuose n_uzejuo*e, laz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žverte* kino užaugo jos eite keliolikos sieks
niu storio. Mokslincztai tas to semia bran
giausia mokslą lusipstalnimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemrantu

rimo kuo u* randa, gali be apairi^imo .-pron*- 
ti, kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko, ant g rak. o* popiero* ir apie 150 pa
veikslu tuvairto senu gadynių is-jiykmiu su
tvėrimu. Preke................................... *1.00

Tikyba ar mokslą*? Tyrinejlm-i tikejimiszki 
moksitazki ir draugijiszkai pootisskl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu ..................BOe-

Trumpa Geograflj* Sutaisė Neris. Trumpai tr
suprantamai apraišo visa* 5 dali* aviete. Su 
74 pavelkateUsu*: msp^i. žmonių, gyvn lu te 
medžią. Tlstsmifiue geografija in pradine 
mokstaing................................................... 25c

Vanduo ant tame*, požeme te virsiu jo žeme*
Rusteikai parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Issleido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraišo visas vauJen* 
permaioa* ir veikmss: kaip ils persikelcsta 
fa žara, kyla in viražu te tenai tverta debe
siu*. debemai padangėse atvėsę, keieziasi 
!o vandens taszeliu* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krislą ant žemes, isz kurio* buvo pakilę 
Czta nukritę didelius darbus reikia: snte 
gaa k'totais uždengi* cielus kaimu* ir laid<-

Ir k avoja si pi žeme, kur ve: veikia lępaU 
žarbę kaip Ir ant virssau* žemes...........lOc

Žmogus Nepteuszki* Verte l*z szvmliszko Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo preketo 
tono* apsirėdė *u varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingems ap- 

• atvedusius. Salta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina te mokina žmo 

ttiazko* dorybe*.......................  lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Auksą Altorius.kataltkiszka stald u kny

gele. Maldos yra ry'.metines. vakarines, pne 
spavfednes. komunijos mi.ztu miszparu ir 
daugybe kita; misziu maldoe su abrozeiials. 
mtazparai giedami lietuwi*zkl ir lotiniszkl. 
daug lotyniazka giesmių giedamu prie tszsta 
tymo 86. Sakramento, procesija, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 8 litanijo*: psalme* Sz. Marijos 
P. Ir Karaliau* Deivido: aktai, ražaacziai.

ir lt X ra tat naujausia te gražiausia knygele 
i*. visu lietuviszku maldaknygių, daili. tai 
ta, slidi popiete: stambus, aiszkus druka* 
Mietu 31*14'4 ooltai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra seka ne žios.________

No 1. Maža* Aukm Alteriu*. prastai* drū
tai* apdarai*, auksintai* kraaztata.be ap 
kalimo......................................................BO<

No- S. Mažas Akso Altorius. pr*stals,dru- 
tata apdarais, auksintais krssztata. aro 
kaustytoms briaunom* pasidibruotomls 
bletetemia. «" ......................... ........7Sc.■

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros min|*ztal* aj ' 

te ts» •1J25

No. 4. Matai Aakao Altorių*, fraseurtaz- 
ko* glaodoio* ik urate* apdarai* ap*s 
toto kaiapaia.aokaiaia kwl*lka,kryžfa* ir 
kra*ztal.............................................  gi. ffo

No S. Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais stentaus za«laitais, su 3 madallkro 
lials, aksomo nugara, spkaaatyrae kriau
nos sidabruotomis btetotemta, su kabe, 
sukriau krasztal..........................81.50

No- n Maža* Aukso Altorius, bailu* osllu- 
lioldo* apdarui, teskilusio* kvietkos.au 
kauline kabute, auksinti krasatai...Sl.SO

■ loidos apdarai, kvielko* ant vieno »šo
no i s zk lotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabotomis, auksinu k rasi 
tai................................................................3900

A-tžtaus aslai Ponsko Piloto, kuri buvo su-

... 6U

-» .toviem-te knygelėje.................................... 15c
. J»n* Twsrd*ucas gsrsu burtinykn 

ir j., darbu* sykiu su sprsszymsi* apie bur
iu*. ..... ... 25c

■levaltis, apysaka szioa gadyne*. Yra tai 
gražiausia pasaka,- kurio* lietuviai dar 
negirdėjų. < “ ‘M

uonoa ji-szkotojsl. apvaaka H. Seakievl 
vziaus..............................................................Ita

-u p» k u* apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą vaiku............................ 50<

■ ru. ninia* Stepo Rauduosio, pasako* 15c
įvenima* Genawaib-» (Gcnovefosl. Yra 

lai labai puiki te pamokinanti pasaka, 
anie kuria lietuviai jau daug kartu gte-

deja ant msnlyno. A py rak* musu dienu.
Aukauja broliam* lietuviam* Meta.........10c

•torija gražio* Magelono* .,
•torijaseptynių Mokytoja * H
uosupa* Konluszevraki*. arba kankialma*

Valiotu po waldži* maskoliau* 
uokinga* paiakojiraa* apie Hzaltabulziu* 

ir du gražu* *tralpeniai i*s uklmkytte*

gruž-u pasakų, u 
buvusio kleboną Ii*

yra szitokia*: Tlrmtozkiu An-lnus”, 
■‘Szviesule' . • Drasvla* ir įsrmiiiit- žmo
gaus”, "Apibarta avi*” - Tewo |>a*ku- 
tiuiai Žodžiai”. -Naujaleakt* te* prie
varta, ’. "Se*uo”. ■ Vž Ievyne* mene”, 
"Burtininkas isz Cucugvi’io Austrijos ", 
-.Sodžiau* elgeta '."Heluio tozpažietls”.

Smertieant nwies".... ....................... Oc
Keksrtu Simą- ukiszka apysaka. Szi yra

iUe

tohigijai. Surinkta DruJ. Basanavtoztau's 
Czta telpa H seniausiu lletunlssku m v tolo

raganas ir raganius; Aute Deive*. Laimi ir 
Laume*; Apte Dali: ApteGiltlne. ApirSral- 
nį ir szaJU: Apie wejua. Apie milžinus; Apte 
tai ežius ir smaku*. Apie ailktakiu* arba 
vvilkaloku*. Yra tai juokiagiausio* para 
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kuro* dar 
ir szlfdien daugybe lietuviu tiki buk tai vai* 
bu»«i teisybe.;..........................................*i.Sto

ta atkeltai 101Ž metuose arba Jurgis Milo*- 
la*skta..................................................... 40c

Medejo pasakojimas Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne, czta ap- 
rasso ataiukimu* vrieno Medejo *u visokiai*

trimis abronellata . . . lOo
Markus ir Auroliona*. apiraka isz pirmu am-

žte kriksnczioaystea ....................................... JOc
Mythal. Pasakos te Lcgendo* Žemalczio. su

rinktos Ed. Veckeustedt'o, verte J. Bzlia- 
pra M. D. D. I. Yra tai akyvtausios ir 
juokingiausios senovisrko* pasako* apie 
visokias stebuklu* ir prajovus aplų dar
bas geru ir pikta dievu, apie Laumes. 
Laime*. Raganius. VUkslokus Ir tt . in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir srta-

l**wantcl* ir kaip sywcaa Kynst (Cbinsii 
d*i laba: skyao* pasakaite* .. .......10 

rz«kutiros imaztos. i lsz irnkiszkn). Pasak* 
i*z atsitikimo miuyszku kliosztoriuj’ te 

Pa)uainkim* wyr*i žemę. Labui graži paraka JU 
Puwosil arkliai ir Mendeli* Dhlvalvis Dwi 

zražio* pasakėte* it*
Plunksnos abrozelisi. Szeszio* naujo*,Ubai 

ttražio* p*«*ko* , , , 30

robei pernok I o šerno* parakus
Parmazona* arba baisum** Dieve___

rrase Sivenunikl* Apukimui Isz tikru * »i 
tikimu isz Lietuvos ltetuvi*zku parėpi 
lu........................ . .................. ...'.......................... io>

Paveikslai. Paras** Žemaite. Groži pasal a 
apie vaikina ir jaunų mergina ir ju susi- 
pur-ztavimų....,.........................................

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, Istorija Is* laiko 
ponavojimo Nerono ....

Negirdėtas daiktas te gero* rodo* musu mo
terėlėms „

Kglet.MSin karaliene ir iazgnovima*' Kau
no pilte* 1382 m., du puikus dramai para- 
szzti Aleksandro Gužuczio

Genu Dede. Graži pasaka laz sziaadienlnio
L etuviu padėjimo ....

Cyv -alinas Klemenso Marijų* Hofbrauero. 
su trumpu apukvmu apie pargabenimų 
Dr-tes A r pirkę j litu taz Italijos Tn žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpoml* va

dinamu*. versta, ant lletuviszko Ka.

20-

lOo

siu* i**tvriii*)im>* *ura*zyi*s.................... 25c
Inranktai szventns Inkvizicijos, vartoti VI ir 

VII szimtniecziuose dėl praplatinimo ka
taliko tikėjimo sst žeme* Paraszs M*o 
Donsld Lsbai akyva knygute.......... 

tas ko kyla m*tai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasra kn. Dembski*. Szi kni
sa paduoda svarbiausias taztraskas it* 
•zvento* Biblijos kurtas perskaitė supra 
•lt. kas yra Biblija ir kodai kunigai 
draudžia ta žmonerA* skaityt .............

Isz kur akmenys ant musu tauku atsirado’ 
Goollogiszkas Lietuvos isztytln«jimas. 
nsudings moksitazki knygai*...... .  10c

istorija Kuropo* su mspoms 2Sc
Istorija gražios Kaltuko* “ •• lOo
Istorija isz taiko Francuzu aršino* atsitikn-

slosAfrikoje . .Ko
Istorija arba apsakymas apte Llatavros praei

ga. Paraižė Zanaivyks*. 40c
tszganlma* tvargdtenlo. Knlg. e pamoki

nanti kaip pagerint »awo gyvenimą 25c
tntekme Socijallstlszka aanlygu *nl wi*n kultū

ros sznku. Geri pamokinimai darbinin
kams ksip pagerint savo bowi.....................16c

Ka daryti*, kad butams svsikl ir Ilgai gy-
*sntum«m.......................................................... 10c

Kankles, listairtazkos dainos sn natomis,
sutaisytos ant 4 balsu dėl wvru salta 1. žOe 

Kankles, lietuvlszkos dainos 4 balsams vy- 
riszklems sutaikytos: parapino Dr. v.
Kudirka, II dalis........................................... 30o

Keli Žodžisiapls Aoglnims, pamanyti J. 8. 
Ksokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglntl savo val-

.. ICe 
10*

“io.
. I0o 

lOo 
lOe

Ksletas žodžiu apie iissa*ias ir naudingi pa
mokinimui de) Lietuvon žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczta ir mokstas pagal Žabo a 
verte kn. A. Miluką*.................................Ižo

Kristijono Done talento Rasztai........................ SOc
Kapai Didžiu Kuulgaiksaczia IrKaralla Vil

niuje Pagal A. Kirkorų, parašte N. Yr* 
tai istoriszku* iszaanlpioelimasanie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvleoaio D. L. Kualgalktz- 
ozia ir Karalių..........................................  tOn

Krituollai savteooe bei abverai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu p* r k ra 
tanczlu tūlas tikejimiszka* dogmaius.... 50o

Kabalas talpinantis savyje visokias nžmlnl- 
mus ir ant ja reikalaujanti atsakymai lOo

Kelios isiortszkos dainos. Gražio* Ir *wwbios a- 
pis Lietuvos praeitin, jos lietavisskusku 
nigalktzczlLS. Kražių skerdyne tett..lOo

Keistutis, tragedija 6 aktuoeedel teatru...........Ko
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus raktai- 

dinruma...........................................  lOo
Ksletas rasztu sple Kražius, perrašyta D. Batke- 

ratozlo Aiszkiai apraszo pjovyne Kražiuos*, 
kaip tas viskas atsitiko kiek Ir koki žmones 
buvo aresrtooti. ktek sužeistu, ktek nž- 
maszta. ktek sassdv'i ir tt...................15c

skaitymai 
Kristijonai Duonelaitis

Lengvas badas paežiam par save* pramos 
tie raszvtie, dsl ramokanczla

Ltetnvtsnkoe delno* Ine visur surinkto*.

Lstotavlazka* Albumą*. Laida I. Istorianko* ir 
szetp jau Lietuve* vietos. Parengta* Ir tas-

siu Panele* Ssvuaeztauuta* Yilalnte: Oriu 
vešiai Mindančio rūmo Nasmiestelyj: Ortu-

AKTARAI
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jas nieko nerizikoojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalislus “State Medical Dis- 

pensary”, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van 3uren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visus j>asaules. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne*kaaxiuoja už gyduoles ir 
gydymą Jeigu ne esate iszgydytL

Farmeriai
ir žmones isz priemiraeziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant koino trūkio 
(treilio) i-la.ii* butu i* z (Adytais per pa
garsėjusi u a .,|iecij*listuK. Jie užtikrina 
tozgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktaru klaidos jokios negali 

padaryti, im-s jie vi»ka daro su |>ageibu 
tikrumo instrumentu, kaip tai: .M I -

ŪRAH VYRAI"!
Tu gali, ir busi iszoydytas! 

Specijnlistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie to prisidedaneziu* 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisius pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gurno persi žagi in o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligu. kurios yra priežaaczia: nu
stoji mo sveikatas, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos. fritlssko ir protiszko nusilpnėjimo, 
naigulio. prastojimo energijos ir užidli- 
kejinu*. nubudimo, baitnea. nesmagiu 
Kapini ir kitu tam pauaaziu symplomu. 
Tokiems ligoniams rodos! jog visi žino 
ju misija ir minavimu*. Liga. |eigu per 
ilsni užvilkta. |»riartiiia beprotyste ir 
myri Jeigu buvai kada nors gydytas 
|a»r kita daktaru ir ne liksi užgydytu, 
lai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir luiaisakuncziss metodas. Gydymai

lYARICOCELE«Sr'
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirioejimus. Yra gana sakytis, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema jr pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus paJajimo, ta^la eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jij’ums iazaiszkis nauja 
metodą ir kaip tyki jau suprasit, tada 
nenusisiebesit jog jie iszgyde virax850 li
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«i*toja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose isz* i skirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir |«vidnla. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranek-ta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
SzitA liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligu, dėlto jog yra bRMiatua 

savo pasekmėse. Liga U gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Katfn si
stema yra užnuodinta. Ūda liga pati israireiazkia per: Egczema, rheumosterint* 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido te kuna, 
mažu skaudulio aru burnos ir liežuvio, skaudėjftna gerkles, atsiradimą graeHu, 
puolimu plauku ir paprastai užsibaigi* ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi Mu
kius, arba um panasziui symptomun. Ui pasirodavyk su npecijalisUis toojnus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baime* yra be pamato. Ui jums m pra
neš/, ant svk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne eri iš
gydytu.

vortojair. u

i» p h i g m o r r a n h o, E 
z k u balsu Ileosta

n o n d o * c r <> p e tiriuejimo,
tszcziiip iH jj^H'. iszbraszkinimo ir i*x- 
klau-.>in<> idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognovise ligu. Specijnlistai gali at
rasite litrą szlaputne (mižaluoee) per tiri- 
nejiaia su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atidengia priesz isshtvinta 
sžcy speeijalisto. Egzaminavimai yra 
lengti ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Disjiensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ ati Buren ui. 
ty Inejimas ĮierOfl Van Bureu ui.

1‘htemyk adresą.

3(1 metu atgal. Kiltie specijalialai gali 
įsagydyti jus su eleciro-i heniiuzku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptį i. Saiti* spe- 
Cijnliatal turi užimtus gėrpa valios |>ade- 
kavuiiiu nuo žmonių kurj> likosi iszgv- 
<hu. Q

Pūsles ligos ir StriRtura.
Didelis skaitliu* žmonių daug nuken- 

czia’prie nusiszlapinitno. nes szlaptimas 
(mitalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientu turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tu yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai paairodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n uolatal. Specijaliatai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytii. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Asz likau iszgydytn.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
. . Turėdamas paslaptinga liga daugiau

Teisdanszkas užtikrinimas bus kaip U menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, priim-

toj ant gydymo. dos- Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 

Prekes yra pigiati.sitM. jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
;_________  kuria kaipo specijalistai esate teip gerai

_ _ , , _ , , *unii>ažine. Viena* menesis szito nuste-Tolymi ir Farmeriai,
serganti kaita liga, kurtspecijalistam* 

Dispknsaktj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydarni savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. .

susipažinę. V"iena* menesi* szito nuste
bę t i no gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystec darbuose.

Jums dėkingas.
J. C.

ki lietuvio Suvaiko gubernijoj. tokia jai 
k* Kaušo gub.: toliau! eina paveikslai

-—itetuviszkoj ir sogliszkoj. Preke.. .SO<‘ 
„ratavo* T.vvee* Ilsino*, paraškyto* kn. sita

lo U'ieaožinsko. Labai gražio* dainos SOo
Ltetaviai amžių gludumuos* C zia tai pinasi ty

ri nujimal api* lietuviu*, ju pa* j .m*. Ir kalba 
nuo senisesl* amžių Kntgete verta yra p»r- 

•kaitymo kiekvienam lietuviai 10c

■ z* Halis.

-lo D-'

10c

įuomeoel dėl smagaus laiko praleidimo.

Lletavlszkas Szinptvvi 
Valtenroda* .....

DR. A. G. FREEDOM, 
(LIKTUVISZKAR DAKTARAS I 

Pasekmingai sasgydo nervlszkas u 
motkriu ligas trumpa la.ka. Jo prekes 
Isbal pigi“*.
Osrts**: 411 S. Sharp St , B.lLTiMORR, MD

“Lietuvos” agentai
ALLEGAENY..PA.

8. Dominaltfs.
. So. BOSTON.

Nikod. Gendroli*.
NEW YORK.

Jonas Nujok**. 334 E. 55-1 h st.
• NEWARK. N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislova* Rinkewicxius. 73 Grand st.
Juozas Matutis.
K. Ralciiunas,

SHENANDOAH. PA
Andriu* Maczis, 133 8. Mainau 

MT. CARMEL. PA. '
Petras Bieliauską*. ' 251 8. Beech st.

VVATERBURY, CONN
Jonas Tarei)*. 677 Riverside st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

DETBOIT, MICH
M. Mockus, 

BALTIMORE. MD.
L. Gawli*. 2018 N VVaahington st

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. žnd Street.
M A. Ignotas, lk24 8. Frvnt St.

1436 Adams St.

157

113 Grand st.
234 Gratd st.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

State of Illinois 1
Coonty of Cook j •• ••

Asi, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
ctionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “Stale Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad oriainalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary" ant peržiurejinbo pu
blikai.

PasiraszyU ir pritiegdinlas prieše ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Puteli e.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE Ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

, 66 Van Buren.
Offioo valandos: nuo 10 iki 4irnu«6* 

iki 7 vai; po piet. Nedelioj nuo 10 (tei 13 
ryto tiktai,

Gyduoles dykai
TEME; Specijaliszka atydv atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meri u, kurie geidžia atvažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

Duriu kaip 7 
30 actas iszacghtas! 

Dr. RICHTERO

11ANKĖR” (Inkarinis)

PAIN EKPELLER.
RNumaiizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tL 

ir wiaokia Rhatunatiakn 
skaadejimu.

aptiakoriuK arba į
r.A&Rkkter&Co.,

315 Pe«l Stzvet.

Armonikų pigiujir brangiu, laikro- 
u į ltnciugeliu, žiedu ir ezimtus 
kin Č8iliu< galite i šiai rinkti ir 

? parsitrauk 
ti, * jeigu 
turite mu- 

lietu- 
viszka ka- 
talioga, ku
ri prisiun-( 
ežiam p ko- 
žnam d X- - 
kai ant pa- 

• praszymo.
74 Centre St. 

Buce, to'Kelpsch, Norrlko & Co.
Kelpsch S

KeletiiN žodžiu in silp* 
iiiim ir NergiinczhiN vyrus, 
reikiilhiijnircziiiN dakta- 
riszkos pašei Imis.

Girdėdamas diena nuo 
' \ dienos Jog yra daug lie- 

\ tuviu, kurie jieszkodsmi 
■ t'ikros daklariazkos pa- 
teSt elboe.tankiai papuola in

-ankas tokiu daktaru, ku- 
ri* vigai neiazmano apie

Bgydyma vyriazku ligu, 
• taį r tokiu budu neaptn 

jokios naudos. Asz 
būdamas *pecijalistu vyriszku lig’i.pakl- 
n žiau pranetzti lietuviam^ kur galima 
ritslie tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 
tariazka pagelba.

Aaz gydydamas ir tyrinėdamas vyrias- 
kas liga*suviraz per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakančia praktika, bet pasi
sekė man iszrasll gyduoles, su kuriom 
tukatanezius vyru iszgydžiau.' sugraži
nau jiems sveikata, tvrluma ir links
mumą. •

Mano ofisas yra inrengtaa suvirsz 20 
tnetu.'luriu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu.elektriszkas 
gydymui maszinas, ir X ray maszina, su 
kurta galiu permatyti viaa žmogaus kuna 
ir surasti užaiseiiejusiaa ir pasislėpusias 
ligas. Asz gydau elektriką irgyduolem. 
Mano gydymas yra naujausias, geriau
siai, teisingiausias ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tiesdarisrka užtikrinimą, o 
jeigu neiszgydau, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnam prieinamos ir 
kožnas gali būt sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokia daktaras nesusilygins su manim 
gydyme vyriszku ligų; nes asz savo gy
duoles ir būda gydymo laikau paslaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuo 
dyjima, uvisenejusias paslaptingas ligas 
ir ligas paeinaneziaa n-io žagimoel save 
per iszdykuma. Jeigu turi svaigimą ir 
skaudejima galvos, skaudejima po kru
tinę sąnariu, nugaros, kryžiaus, sunku-, 
ma ant .krutinės, nepaprasta szirdies 
e akims, užyma ausyse ir galvoje, dre- 

ijima ir vaikszcziojima kraujo, pame- 
linavusius poakius, puczkuczius (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltonas plemae 
ar ronaa ant jeib kokios dalies kūno,pu
vimą gerkles, užkietejima viduriu,bjau
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, indobuaias akis, Jeigu trotyji sėkla 
naktyje ar prie nusiszlapinimo, jeigu 
negali miegot ie ar valgyti, Jeigu esi nuo- 
latal nuvargęs ir {pilstantis, baugua, ge- 
dingaanuaiminos. ’ greitai užpykstantif, 
jeigu lytiszko* dalia yra silpnos teip jog 
negali atlikti vvro priderjrscziu, jeigu 
esi užkrėstas kokia liga, tai ateik pas ma
ne in mano oflsa, o ssr. duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. 8u guodone,

D1L B. M. RO8S,
175 8o. Clark St., kerte Monroe, Chi

cago. III. Ofisas atidarytas kasdien nuo 
9 iki 4. Panedelio, seredos, petnyczioa 
ir subatoe vakarais nuo 7 iki 8:30, neda
lioms nuo 10 iki l.

“Lietuvon’ Keltraužanti agentai
Jurgis Kazakevriczia,
Juozas Petrikis,

Juozapas Matutis.
Labanauskas,

V,. J. Ushkuria, 
Antanas Koaciuszka.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
rili pas juos užziraszyti “Lietuvę'* 
ir prenumeratę jiem* užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visoke* knįga* 
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

“Lietuvos Iulkibtuvk

Lietnviszka Aptieka 
j. LEazcziNSKio.

315 & Morgan St . • CHICAGO.

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

Mano Apllekoje randasi visos gyduole* 
amerlkoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai issgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori į ligonio namu*. Dr. M S. 
Palmer. Dr. William*on

Dr. M Kassakovskl. 3312 8. Halsted st. 
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiem* per laiszlcu* ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydykla*. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke ui du centu.

Tblkpomas Yards 709.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Taiuistai Laikrodėlio? I
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, O 1 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. I 
Apart to. Matutis turi didele krautuve ‘ 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromitoms Į 
druksvoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpns istoriszku ’ 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavlncziavonemis, abruza 
ir abrozeliu. Kask* norit isz augsz-1 
oziau minėtu daiktu, tai prisiuskit 
3c. marke, o rausite katalioga su 
ežiu apraszy m u snie visks. Adiesas.

Joaeoh Matiiti*.
113 Grand st. Brooklyn. N. Y.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Gnodotmotns tautiszkoim ir i»až- 

nytinera* Draugystėms iszdirba:-' 
Karnaat*, Atnerlkoniszkaa 
Weliawan, Szarpas, Juos
tas, K ta kardas. Ženklelius, 
Kepures ir de! Marszalku 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas i 
lietu vairiai,

T. ANDR
115 W. Iii Vision St.,

r tuom suszųlpti

USZEWI

Guodotintems Kunigams iszdrr 
ba: Kapas, Arnotas. Daluiati- 

^kai* Aitras. Stulas ir visus bož* 
įnytinius parėdus. Visokį darba at- 
1 lieka artistiszkai in laiką.
Į Norėdamos guodotinrs Dr-tes. 
arba guodotini Kunigai, kad Jnsu 
savo tautetę, paveskite ji akrai

cz & co.
Chicago, 111.

Vienatine i,ietuvixaka Aptieka 
Chicairoje!

— Atkreipiame lietuvi'- atydnant vie
natine* lietuviszkos aptiekos Chicagoje, 
kurioje galim* gauti visokias gydyklas 
Ir žoles kokiu* tiktai e u ropėj isz koše ap- 

• tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose nptiekose. Caia galima liet u vi ni
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti ■ - -,---------------------------- f—
daktariszką rodą dykai; už rodos Gavimą 
mokestiesnerelkalr.uta.

Teipgi nioje aptiekbje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žiniu pavincziavonėmis popierų groma- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes ( ChtUlbfir Of CODUDSFCC Bld£. ROOŪl 709. 
ir pasiųsti pinigus i krnjų, ir tą visą gali- j 8. g Coroer LaSalle A Washlngton stf.
ma atlikti liėtuviizkoje kalboje.

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

božnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

Kauno gub. Saauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8toa

TeleiunaM: Ganai 78.^ 
Telefonu galima isz kiekvrevu* 

* aptiekos.

F.PBradchulis 9Kp
Attoraej and Connselor tt L». L v U

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chicogos 
in Scranloa, Pa. po ur,

421 Peno, ne., Scruton. Pi.

D-ras A.L.Graicznnas,
107 W. 18-th St., Chtcaro, UI.

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

CH1CAGO*. ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintells lietuvy* advokatas, baigęs 
moksl| jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip civiliszka* teip ir 
kriminaliszkas visuose guduose.
IteH. IftM W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

KARPOS ant ranku ir • 
ptrsztu pagadina dailnm* 
ranku. Kožnas jn nekea- 
czia ir norėtu atsikratyti • 
bet nežino kaip. Czionai 
turit tikriausia ir pigiausia

gyduole. . Nusipirk šiito* mosties o nuo kele
to* patepimu trumpam laike pranyks visos. 
25c už baksuka. Adresas: J. Smallvood, 
1297 So. Spaulding Avė., Chicago, JH.

Gydo visokias ligas be skyriais Ir visk* atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kuri* 
Ūktai reikalauta daktarlseko* passlbos. tegul

savo prigimtoje kalboje gali suszraksti Ir gauti

Lietuviai, aoriatieji* rauti .pagalba per aro
matas. taz kitu miestu, togai pilnai apraišo savo

71 N. 7-th 8L. "Brooklyn, tf. Y.

LietuyiszRas Salimi
□ Geriausi gėry mal, i n port uoli * cigarai ir 
^Free Lunch" kasdien. ~T"* 4 vj

TIE VYRAI kurte yra silpai ant knno ar 
III- Iinni lytiszku daliu, turi skaudejima 
nugaros te kryžiaus, svaigimą galvos, tkaudejima 
po krutinę, sunkuma ant krutinę*, puczkuczlu* 
(•puc’gu*) ant veido ar kūno, nepaprasta siirdte* 
plakimą, užktetejlma ytduriu. kurte negali valgy- 
ttear mtegotte. ar turi kokia* kitus kenkimuste- 
gul prtaluncrta mum gi ,00 su apraszymu ligo«o 
gaus gyduolių ant dvieju nectelln su pamokinimu 
kaip varto tie. Ras* ydatal padekite lok v adreaa:

FE0PLE 8 PRIVATE DISPEM3ARY 
3B2 Wabaab Avenue. Cbleago, 3U.

LietUYiszka Akuszerka.
Praneša u moterims, kurtos esate sun

kiose dienose, jog aazjietuve, esi u diplo
muota akusserka, pasekmingai atlieku 
szi darbi ir rūpestingai apžiurta taip mo
teris, kaipir naujai užgimusius kūdikius. 
Teipgi pas mane galite gaut gyduolių 
nuo visokiu moterissku ligų negu kreip
ties pas svetimtautes. Paimkit savo tau
tiete. kuri gerinus jus apžiuręs užlenkus 
ar kliokęs. 8u guodone,

B. M. KLIORIEN’E, 
950 - 33rd8t, Chioago, UI.

REIKALAUJA
piestas isz drapanų bet negauna. Jeigu turi

tik i°* Mbutu h*1* koklu drapanų in mino pilie* Vilnia)*; r® r k ubo «rrentinyBzia ____ . * , ___  . , , ,Kaune; Kėdainiai Mlr, Vyaokle Lltevikte: pora minutu. Adresas toks: J. Smallsrood, 
Kretinga: Kražiai: Rakiraklo bažnyczia. H97 S. Spaulding Avė., Chicago, III.

GiGARAT
SERGANTIEMS

P**ekmingtau*lal gydau v tankia* pa*teptaa 
te pavtnzine* liga*, kaip antai ligos asire ta*, 
plaucziu. Inkstu, pilvo, gaivu* »kay"tejlmu», 
allpna atminti, dvaataika nuallpima, lytlaskas 
atlpnybra. sstolvuma. sutinimą, veži, blyksite

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszks 

karesema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcz i austas ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti, Teipoagi tunu dailiausia, 
•Šviesiausia ir didžiausia-Lieluviszka Sa
le de) milingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasihnksminimu/ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petras Sulakta, 
3321 Auburn Avė. CHIOAGO.

| I H
AR SLENKA

AR NORI KAD 
KOSGALVOS

Kurie nori 
gaa, tegul kreipiesi prie
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, 
da tukstaneziai 
pasigelto vien tik pagal jo 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per 
suokite teip:

J. M. Brandam Co.
New York A Brooklyn, U.

7Isz'geriausio Havana Ir Sumatra taba
ko. "mild” ir “medium", kvepenti, pui
kiai rukoit. Teip geru cigaru]kaip mu
su iaadirbimo niekur kiturjOnegalima 
gatttl Pirkite nao_saviszkiu. Ant pa- 
reikslavimo mes siuucziame i visus A- 
meriko* miestas savo kasstai*.

"NAUJOKAS SC1GAKC01
SSS'E. Bll tfBt. New York.V.V.

STEBUKLAI d“
paveiksią dykai ant •raupelio. Panltrauk 
nedyvysi visus savo pažystamus. Rassvk

Press alinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi- 
Šoklus sutinimus ete. Nervlszkas Ilgas gvdau 
su pagelbe geriausiu etektrlszku prietaisu.

teuydan per keletą Mienti. kraujo už- 
nuodyjlmes. odos Iteas. semen. bėgimą, žaiz
das gundėj te burnoj, nosyj, akys* ir ausvse, 
netekimą vvrižkuma. lyczln nusilpnėjimą tett.

E&‘SK‘S3»Ki.
dugnus tessgzaminavtena* ligonio u Jo Iszgy-

DR. LANDĖS
Kzpl tolinta specialistą*.

NEV YMK.

tnritlkejteno. J •
Rznekn vtaoktees kalbose. Turiu praktika

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3MS & Balated 8!.

•2.00

F.G.Masionis.
Studentas antram kurse Junsprndm 

ei jo* Lake Forast Universiteto, 
pro v a* viauoee žemesniuose soda 
pasekmingai. Offisas:

151 W. 18-th St., 
Valandos iki S ryto ir po S

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

ta gyduole “Animator’’, kuri iszczystis galva 
nuo pleškami (bluzganu), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vteton iszpooiusiu ataugins nau- 

sžĮŽĮL jus, dailius, tankius ir minksztu*
kuS) plaukus. Užtikriname jog atneši

gausi bonka szitos jan beveik vi- 
^|UW|UUė su vartojamos ir visiem žinomos 
/monUKM gyduoles “Animatok” su pilnu 

tr ■»*kiu apraszymu kaip ja vartotie ir ka 
tinka vyram ir mote- 

ar klausdami rodos už*
dekite

8308

BUSI SVEIKAS
kraajo **'

trotyjima sekios susisapaavus ir prie nosisri« 
pioimo, skaudejima nugaros ir kryiiatfs, su* 
kurna ant krutinės, dusuly, žkaudey.nsa p* 
kratine, neramu kraują, svaigimą gaJvo? 
poezkus ant burnos, ligas pocinanatiss aus 
žagimosi save tr kitokiu iszdykumu. Duodam 
teiringiause rodą, genauses gyduoles ir am* 
kantriausi daktarisrka dažinrejim* trt $3.0* 
ant menesio. Gydom teip pigiai idant porody 
tie žmonėm jog musu yra naujausias Ir pssel 
mingiausias būdas gydymo. Raszyk ssemds- ■

dide.es
kraaztata.be
kvietkos.au
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