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Metas X

Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas Roosevelt važi
nėja dabar sn agitatorių- 
koms kalboms po visokius 
-ztetus. Pereitu sanvaitę 
lankėsi jis Naujos Anglijos 
Oteluose ir laikė kalbas, isz 
kurių vienog ne daug galima 
numanyti, kokios politikos 
laikysis prezidentas iki atei
nančių rinkimų ir toliau, jei
gu jį vėl iszrinktų.

Vitaioje isz savo kalbų pre
zidentas apreiszkė, kad ame
rikonai privalo rūpintieji, ne 
vien apie materijaliszkų (Te
rovę, bet jų pareiga užaugin
ti doresnius ir geresnius ūkė
me. Kad Amerikai reikalin
gi geri ir dori ukėsai, tam 
nieks ne priesztaraus, bet 
kaip juos doresniais tikisi 
padaryti prezidentas Roose
velt! Kaip dorų, teip ir ne 
dorų kiekviename kraszte 
platina ‘atigsztesnes, iszrink- 
tos luomos, ir urėdninkai. 
Amerikoj augsztesnės luo 
mos, taigi pralobėliai, prigu
li, turbut, prie žmonių mažiau
siai paisančių ant doros pri
sakymų; o kaslink urėdnin- 
kų, tai labai ilgai turėtume 
jieazkoti, kol surastume kitų 
krasztų turintį teip mažai ap- 
eitaszusius ir teip sudemora- 
lizuotus urėdninkus kaip A- 
merikoj; gal Maskolija 
su Turkija tame gal būt pa
statytos ant vieno laipsnio. 
Tuose vienog krautuose ir 
tvarkos nėra ir pats gyvento
jai ne priguli prie labai dorų. 
Prezidentas Roosevelt savo 
kalbose sako, kad pereiga 
Amerikos rando, ne stab 
dant laisvės, pasirūpinti do
riszkai pakelti jos ukėsus. 
Kaip gi vienog tų galima pa
daryti, turint sudemoralizuo- 
tus politikierių urėdninkus? 
Kaip Maskolijoj, nors caras 
turėtų geriausius mierius, jų 
ne galės iszpildyti dėl ne pri
lankomo geriems mieriams, 
sudemorulizuotų caro tarnų, 
teip ir Amerikoj su.politi
kierių įnagiais prezidentas, 
nors isztikro norėtų pastūmė
ti ukėsus ant augsztesnio do- 
riszko laų>snio, to padaryti 
negalės, kol ant urėdų sto
vės politikierių pastatyti ar
ba ištrinkti už pirktus balsus 
urėdninkai. Norint pakelti 
vioriszkai tautų, reikia pirma 
pakelti urėdninkus ir turiu- 
czius ant tautos ir valdžių 
didžiausių įtekmę Amerikos 
pralobėlius. Ar prezidentas 
Roosevelt nori ir ar įstengs tų 
padaryti, apie tai reikia abe
joti. Ne kapitalistų ir jų į- 
nagių skriaudžiami darbinin
kai, už kuriuos ne drysta už
stoti prezidento Roosevelt© u- 
rėdninkai. nupuldo doriszkai 
visus ukėsus, bet tie, kurių 
bijosi užkabinti ir patsai 
prezidentas, tų atlieka. Rei
kia tų gerinti, saugoti dides
nę dalį ukėsų nuo neteisingų 
skriaudų, kas isztikro yra 
pirmutinė pareiga kiekvieno 
rando, o tų padarius, isz ukė
sų turinczių lygias tiesas, ga
lima bus padaryti geresnius 
žmonis. Ar tų vienog randas 
bando daryti?

Antai dabar Pennsylvani- 
joj užgimė dideli anglekasių 
sztraikai. Žmonės rugoja, 
kad kapitalistai kastynių sa
vininkai ne nori sutikti ant 
teisingiausių darbininkų rei
kalavimų, atmeta tarpiniu 
kystę taikintojų, kadangi to
ki galėtų nepripažinti tiesos 
nedoriems kapitalistų geis
mams. Smulkesni Pennsyl- 
▼anijos prekėjai net atsiszau- 
kė prie prezidento su reikala
vimu padaryti galų nereika

lingiems, dėl užsispyrimo 
pralobėlių, teip ilgai besi
traukiantiems sztraikams. 
“Argi Morgan ir kiti pralo
bėliai stovi augszcziau už vi
sų tautų, ,priverstų kęsti, dėl 
užsispyrimo tų pralobėlių; 
ar tie pralobėliai turi stovėti 
augszcziau už valdžias — 
klausia teisingai prie prezi
dento besiszaukianti ukėsai. 
Teip neturėtų būti, o vienog 
laisvoj Amerikoj teip y- 
ra. Ne valdžios spaudžia ir 
persekioja, skriaudžia mili
jonus žmonių, bet despotisz- 
kai besielgianti kapitalistai. 
O valdžios kų daro; kų daro 
patsai prezidentas? Nieko; 
ne drysta nė savo agitato- 
riszkose kalbose atsiliepti 
priesz tuos pralobėlius, ku
riems rodosi, kaip senovės 
despotiszkiems valdonams, 
kad Dievas, ant isznaudojimo, 
jiems atidavė visų krasztų, ir 
daugelį deszimczių milijonų 
žmonių. Į sztraikų apimtus 
krasztus valdžios atsiuntė ka
reivius, o jų virszininkas lie
pia szaudyti į bandanczius 
pasiprieszinti kareiviams; va
džioja scabsus į kastynes 
dirbti, taigi mat ežia valdžių 
tarnai stoja apgynime vienos 
pusės, visai ne paiso, ar ap- 
ginamoj pusėj yra teisybė. 
Tokiais darbais juk valdžios 
doriszkai ukesų niekada ne 
pakels. Doriszkai ukėsai 
pats pasikels, tegul tik prezi
dentas pakelia doriszkai sa
vo tarnus ir tuos, kurie ant 
tų tarnų turi didžiausių įtek
mę.

/Tarybos reikaluose nupir
kimo nuo praneuziszkos kom
panijos Panamos kanalo vėl 
užkliuvo, kadangi mat Co- 
lumbijos republika, kuriai 
priguli Panamos sausžemio 
siauruma, ne nori atiduoti 
ant visados Amerikai žemės, 
per kurių bus nukastas kana- 
las;sutinka, kad tame ajiskri- 
tyj Amerika paskirtų savo 
sudžias, betsudžios turi sū
dyti pagal Columbijos tiesas. 
Žemę Columbia sutinka Ame
rikai parsamdyti ant 100 
metų, bet nesutinka jų ant 
visados atiduoti.

Sugrįžęs isz Rymo Filipinų 
gubernatorius Taft, laike ba
liaus, parengto ant jo garbės, 
laikė kalbų, kurioje terp kit
ko pasakė: jog Suvienytų 
Valstijų randas turi sziuom 
laiku Filipinų salas pasilai
kyti, kol filipiniecziai ant 
tiek kulturiszkai nepasikels, 
kad pats galės valdytiesi. 
Kaip vienog amerikonai tiki
si filipinieczius kulturiszkai 
pakelti? Ar pildami van
denį su druska į gerklę fili- 
pinieczių, ar skersdami visus 
turinezius jau 10 metų? Iki 
sziol tūli amerikoniszki ofi- 
cierai tik tokiu budu platino 
civilizacijų ant Filipinų sa
lų.

Azija-
Chinuose, jeigu ne su isz- 

platinimu politiszkos Į įtek
mes, tai bent prekystes rei
kaluose Anglijai pasisekė 
pergalėti Maskolijų. Angli
ja pareikalavo, kad Chinų 
randas panaikintų vidurinius 
muitus, gabenant svetimų 
krasztų tavorus į vidurines 
provincijas, arba teip vadi
namus Likin mokesezius.o jų 
vietoj kad butų pakelti ant 
visų svetimų ta vorų įgabeni- 
mo muitai, imami portuose. 
Maskolija panaikinimui Li
kin muitų pasiprieszino, ka
dangi ji siunezia daugiausiai 
eavo tavorų ne į tikrus Chi- 
nūs,bet į Chiniszkų Turkesta
nu,! Kuldžų.Mongolijų’ir.Man- 
džurijų, kur iki sziol Likin 

muitų ne buvo; todėl senos 
sanlygos buvo naudingesnės 
negu panaikinimas Likin 
mokesezių, kurių ji ne mo
kėjo, negu pakėlimas įveži
mo mokesezių, kuriuos ji da
bar turės mokėti lygiai kaip 
ir kiti krasztai. Nė Prancū
zija ne parėmė Maskolijos, 
kadangi ir prancuziszkų ta- 
vorų eina daug į vidurines 
Chinų provincijas, todėl ir 
jai naudingiau, jeigu vidu
riniai muitai bus panaikinti. 
Kadangi ir Chinų randas no
riai sutiko ant panaikinimo 
vidurinių muitų ir pakėlimo 
įvežimo muitų, tai sziuom 
kartu Anglija ir paėmė vir
ažų ant Maskolijos. Chinų 
randas jau oficialiszkai pa
garsino, jog viduriniai mui
tai nuo svetimų tavorų lieka
si panaikinti, bet užtai bus 
imami didesni įvežimo mui
tai nuo visų svetimų tavorų, 
o tame ir nuo maskoliszkų.

Užmanymas Amerikos ir 
Anglijos, kad visi krasztai 
prigulinezių karės kasztų dalį 
priimtų nuo Chinų sidabru, 
vietoj auksu, pagal kursų, 
koks ant sidabro buvo laike 
padarymo sutarties, atmestas 
likosi visų kitų krasztų. v

Maisztai vidurinėse ir pie
tinėse Chinų provincijose 
traukiasi savo keliu ir ran
das paskutiniuose laikuose 
ne turėjo progos pasigirti, 
kad kur pasikėlėlius butų 
sumuszęs, nors tų prie ma- 
žiaurios progos kad ir me
lagingai daro.

Nesutikimai terp Japonijos 
ir Suvienytų Valstijų Sziau- 
rinės Amerikos už salų Sz. 
Marko, ant Didžiojo oceano, 
iszdilo: kadangi pasirodė, 
kad Amerika ant pasisavini
mo tos salos ne turi nė jokios 
tiesos, tai ir jos ran
das pripažino salų Japonijai. 
Sala ta surasta pirmiau
siai japonieczių, jų pirmiau
siai kolionizuota; kaimai, ko
ki ten yra, japonieczių apgy
venti, amerikonų ten nėra 
visai. Tas, kas kų nors ant 
labo surastos salos padarė, 
turi ir tiesų pasilaikyti; Ame
rika, kaip pasirodė, nė jo
kių tiesų ne turi, todėl ir be 
santaikos sūdo Amerikos ran
das pripažino salų Japonijos 
savasezia.

Anglija.
Anglijos karaliaus sveika

ta tikrai pasitaisė ir dabar 
nėra jau nė mažiausios bai
mės, kad nuo pasekmių ope
racijos karalius galėtų nu
mirti. Dabar karalius Ed
vardas pradeda jau užsiimti 
ant jo peczių gulineziais dar
bais.

Būrų jenerolai dar vis lan
kosi Europoj; dabar nuo Eu
ropos sausžemio jie vėl sugrį
žo į Angliju ir veda kokias 
ten tarybas su kolionijų mi- 
nisteriu Chamberlainu. . A- 
pie kų veda tarybas, kų būrai 
nori be karės nuo Anglijos 
iszderėti, tikrai nežinia, ka
dangi tų sziuom kartu slepia 
lygiai Anglijos randas, kaip 
ir būrų vadovai; aiszku vien, 
kad terp Anglijos ir būrų 
vedamos yra kokios svarbios 
tarybos ir kad besitariantiems 
iki sziol ne pasisekė susitai- 
Ryti.

Būrai paliovė prieszintiesi 
Anglijai, iszsižadėjo nepri- 
gulmystės, bet nežinia, ar 
ilgai pasiganėdįs tuom, kų 
jiems duoda Anglija. Ir da
bar antai dalis būrų ne nori 
lenkti sprando po Anglijos 
jungu, bet velyja iszsikraus- 
tyti isz tėvynės svetur, kur 
jiems geriau patinka. Rods 

į Amerikų jie ne nori kraus- 
tytiesi, nors ir isz ežia buvo 
pakvietimai, bet nori apsigy
venti areziau Anglijos pa
vergtos jų senos tėvynės. 
Dalis būrų nutarė persikelti 
į prancuziszkas valdybas ant 
salos Madagaskar, prie ryti
nių Afrikos pakranezių. 
Tarybos, kokias vedė su 
prancuziszku gubernatorium 
tos salos pasibaigė ir abidvi 
pusės susitaikė. Dabar nė
ra nė jokių kliuezių persikė
limui, ne norinezių pasilikti 
po Anglijus valdžia būrų 
ant salos Madagaskar. 
Prancuziszkas randas duoda 
persi kėlusioms būrų szeimy- 
noms atsakanezius žemės plo
tus, reikalauja vienog, kad 
vaikai kolionistų lankytų 
prancuziszkas mokyklas. 
Ant to būrai sutinka ir ren
giasi persikelti net keli szim- 
tai szeimynų. Tas aiszkiai 
rodo, kad ne visi būrai 
užganėdinti isz naujų sanly- 
gų, jeigu apleidžia senų tėvy
nę ir svetur jieszko prieglau
dos. Ne reikia užmirszti,kad 
ir sutvėrusių ne prigulmin- 
gas republikas Transvaalių 
ir Oranijų, dabar Anglijos 
užkariautas, būrų buvo ne su 
visu 600 szeimynų,o ant užka
riavimo tų krasztų dabar rei
kėjo Anglijai teip ilgai karę 
vesti ir daug kareivių gy- 
vasezių paszvęsti, nors nėra 
nė szimto metų kaip 600 iszei- 
vių szeimynų isz angliszkų 
pietinės Afrikos valdybų už
dėjo tas republikas. Pral* 
euzija pripažįsta persikėlėlu- 
siems į Jos valdybų būrams 
ne prigulmingų valstiszkų 
surėdymų, reikalauja vienog 
iszsimokinimo praneuziszkos 
kalbos.

Pietinė Amerika.
Revoliucija traukiasi ant 

salos Hayti. Musziai terp 
besivaržanezių valdžių parti
jų szalininkų uuolatai atsi
tinka. Kare vedasi su di
deliu žiaurumu ir tuom atsi
žymi abidvi pusės. Užimtus 
miestus degina,plėszia turtus 
neimanezių dalyvumo revo
liucijoj gyventojų. Katra 
pusė paims viražų, dabar ne 
galima įspėti, kadangi pajie- 
gos abiejų pusių beveik ly
gios.

Ne geriau dalykai stovi ir 
Columbijoj. Rando karei
viai vis dar revoliucijonierių 
apstoti po Agua Dulce. 
Randas apstotiems atsiuntė 
pastiprinimų, bet ir tas ne 
įstengia iszliuosuoti apstotų. 
Columbijos randas garsina, 
jog jo kareiviams pasisekė 
sumuszti vienų revoliucijo
nierių vadovų, bet kad ran
das ir pirma daug leido į svie
tų melagingų žinių, tai ir da
bar jo pagarsinimui ne labai 
kas nori tikėti. Pagal pri- 
vatiszkas žinias, dalykai sto
vi visai prieszingai negu gar
sina randas: pagal privatisz- 
kas žinias, atsiųstas apsto
tiems po Agua Dulce pasti
prinimas likosi revoliucijo
nierių sumusztas, o po Agua 
Dulce jie paveržė nuo rando 
pajiegų kelias svarbias pozi
cijas.

Apart revoliucijos, Colum- 
biją gali sulaukti karės su 
kaimyniszka revoliucija Ni- 
caragua, kuri remia revoliu- 
cijonierius. Dabar terp tų 
kaimynų užgimė toki nesu
tikimai, kurie gali atvirų ka
rę pagimdyti.'

Republikoj Venezuelėj pre
zidentui Castro ne tik ne pa
sisekė kiek nors atsigriebti, 
bet prieszingai, jo pajiegos 
keliuose susirėmimuose liko
si ^revoliucijonierių sumusz- 

tos. Revoliucijonieriai isz 
visų pusių artinasi prie mies
to Caracas, kurio aplinkinė
se sutrauktos veik visos Cas
tro pajiegos po jo paties va
dovyste.

Austrija.
Pietinėj Austrijoj, Kroati

jos sostą pilė j, mieste Agram 
užgimė musztynės su kraujo 
praliejimu terp serbų ir kroa
tui Serbai ir kroatai yra tai 
viena ir ta pati tauta, tik 
serbai yra staeziatikiai, o 
kroatai katalikai. Už krau
jo praliejimus terp vaikų 
vienos tautos reikia kal
tinti dvisiszkijų, kuri, sėdama 
tikėjimiszkų neužkantų, isz 
vienos tautos padarė dvi terp 
savęs nesikenezianezias. Tų 
patį padare ji ir Airijoj: 
supiudė katalikus su protes- 
tonais ir palengvino Angli
jai pavergti airius katalikus.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Obuoliai. kriautės ir vynvuo- 
gės szįmet Lietuvoj gana bran 
gi s; Vilniuje sodų vaisiai bran
gesni negu buvo pernai.

Rindo degtinės pardavinyczioj 
U< upinėj miesto da<yj suare-zta
vo lietuvį daibininkę Akszunę 
uitai, kad jis rando azinkoriui pa
davė ui degtinę netikrę rubli
nę. I*x tinnėjimo vienog pasi
rodė, kad j s tę rublinę gavo kai
po algę nuo darbdavio, sziau- 
cziaua Jarmowskio. Mat Vil
niaus darbdaviai uimoka algas 
pui-bsdiiai laikomiems darbinin
kams ir net ikrai* pinįgais.

Visose Letuvos gubernijose 
atsibūva dabar susirinkimai spe 
eikli zkų komitetų.suszauktų ant 
apkaibė im<> reikalų iemdarbys 
lės. Į komitetus paskirti arba 
dvarponiai arba urėdninkai, ku
rie ne daug iszmano apie reikalus 
ūkininkų žemdarbių, o ūkininkų 
it mdarby»tė lab au reikalauju 
p įkėlimo negu dvarponių; urėd 
n n k a i gi ne žemdarbiai, todėl 
jie apie reikalus žemdarbystė* 
ne gan nieko žinoti.

Ma-ikoliezkas caras, kaip pra- 
ne-za laikra^zcziai, pailgino dar 
ant dv ėjų mėnesių paliuoeavimę 
nuo tarnysloa Vilniaus gubernuto- 
r aus W. h io. Pasibaigus tam 
laikui, gal jį paTuoeuos ant dar 
ilgiau. Matyt i.s viso ko, kad 
W hl jau negrįi daugiau į Vil- 
n ų. Nieks ežia jo nesigailės.

Specialiszka komisija peržiu- 
fėjo jau gyvenimus Vilniaus mi
mų sav niūkų duodamus namų 
sargams. Isz periiurotų tokių 
gyvenimų, tik 66, arba 20%, ko- 
mi-ija rado tinkaneziais Įmonių 
gyvenimui, negerais rado 147 ar- 
b t 45% o v i >ai netinkaneziais 
117 miba 35%.

B <vę* užlaikytojas Vilniaus te
atro, N'kulin, apskundė randę,rei
kalaudamas 7u00 rabi, atlygini
mo ui rando užgrėbtus jo turtus. 
Pro v a bus perkratinėjama 24 d. 
gruodžio.

Į Vilnių atkako du Paryžiaus 
taikiaazlininkai, kurie nori be | i- 
nįgų ir pėkszti apkeliauti v sę že
mę; jie buvo jau Kaune, o isz jo 
atėjo į Vilnių. Isz Paiyžiaus jie 
i zke invo 5 d. rugsė jo pereitų 
metų Perėjo jau: Holandiję Bel
giją Vakarinę Vokiet ję, Austri 
ję. S'Veicar ję Sziaunnę Lai ję. 
Isz Vilniaus keliauja į Peterbur- 
vę. M*skvę, Kazanių, Om»kę. 
Tomakę, IrkucMę, Vladivoetokę, 
o nuo caia | Amerikę. Į tns me 
tus jie turi apkeliauti apie vieę 
žemę. Jeigu lę į paskirtu laikę 
iszpJdįs, gaus jie 3C000 frau 
kų.

Prie kat-ilikiszkos katedros 
bafnyczios Vilniuje rado suvy 
motę į skudurus, molinos pames 
lę vaikę, kurį policija nug beuo 
į pa n e tų vaikų namus. Kad 
lai V Iniuje ypacz motinos prie 
bažnyczių mėgsta 1 blausiai mė
tyti ne tunnczius tėvo Taikus.

Vilniuje, ant geležinkelio atli
kę bt-ndavones su iscradimn lie- 
tuv»zko b joro M. K. Podberes- 
kio, kur 8 padirbo piietaisę |>er- 
siuntinėjimui geležinkeliais grei 
t»i gendanezių produk'ų ir ap
saugojimui tų produktų nuo pa
gedimo.

Prtha'goj piutės mėnesio, pagal 
m įskolisrkę kalendorių, atsibus 
Vilniuje Žemdarby-tės ir tiaminėa 
ūkės paroda, kuri szįmet rangia 
ma didesnė, negu būdavo kius 
metai*.

Vilniuje,14 d, piutė*>,nuo smar 
kaus lytaus užtviuo Nėris ir pa 
grietiė parengtas ant upės mau
dynių triobassu besimaudaneziais. 
Besimaudanti spėjo pagriebti sa
vo drabužius ir dar į laikę isz- 
bėgti; vien viena jauni molerisz 
kė iszsigelbėjo niogr, jos drabu
žiai nuplaukė su maudynių trio 
Imi. Vėliau vieuog pa-isekė nu 
nesztaa maudynių triubas sugau
dyti.

Suvežė jau L'etuvos žmonės 
ez'aip teip rugius, kviecziua ir 
8Z;enę. Dabar javų prekės ir pa 
szaro nupuolė, kaip tai paprastai 
būva po m valymui laikų. Ūki
ninkai mat reikalauja pinįgų, tai 
ji e skubinasi parduoti savod«rbo 
vaisius. Ant nuopuolimo javų 
prekių atsiliepia ir geras užderė- 
ji ims szįmet veik visoj Eutopoj. 
L tuvi j szįmet užderėjimas žie
mio1 ų javų buvo geresnis už vi
dutinį ir grudai veik visur gra
žus ir stambus, tuszcz'ų varpų la
bai mažai buvo. Vasarojai dar 
ne vi«i nuvalyti. Linai i^zrodo 
viduiiniezki.

*
Isz Vilniaus gnb.

4d. piutės.Vilniaus g >b. buvo ap- 
sirgi mų visokioms limpanczioms 
liga n*; Vilniuje: szlakuotoms 
s/.iltinėms apsirgo 5 žmonės, pil
vinėms 3, įauplėma 2, tyma'S 1<». 
Pitvieeziuose apsirgimų buvo: 
sdakuotomę sziltinėms, kaime 
Szimeliuo-e apsirgo 1; pilvinėms 
sziiiinėms, Dianos pa v., kaime 
Prozorokuose apsirgo 10; Vi lai
ko* pav., kaimė Padvarėliuose 2. 
Rauplėms: Vileikoj apsir
go 3; Tiakų pa v., ant Peu rburgo 
Vars>avinio geležinkelio kelio 
eargo sz* imynoj apsirgo 4; krau
jinėm*. szeimynoj to paties Kelio 
sargo 1.

30 d. liepos, kaime Nauja Ro- 
žanka, Rožinok valszcziuje. Ly
dos pav etyj, užsidegė namai ūki
ninko Jono Z įborovsk'O. Vėjis 
buvo smarkus ir jis ugnį uineszė 
snt triobų kaimyzkų ūkininkų. 
Į |»orę v. landų ugnis isznaikino 
dvejus gyvenamus namus ir de
vynias negyvenamas triobas su vi- 
s is krutancziais ūkininkų dnig 
t <is. Blėdį gai ro padarytę skai
to ant 5000 rubl., o viskas užase- . f
kuruota buvo vos ant deszimtos 
dalies vertės.

Antroje purėje liepos mėnesio 
Vilniaus gubernijoj buvo 22 g* i s 
rii, kurie užgimė: nuo nea'sar- 
gumo 1. nuo negerai įtaisytų ka
minų 2, nuo padegimo 1, nuo 
perkūno įt'enkimo 16. Blėdį ug
nies padaryty viauo-e 'uo-e atsi
likimuose skaito ant 38437 rubl.

Netikėtų miresių buvo 10, už 
muszys'ų papildyta 2, pat žudys 
ežių 2, vaikas užsmaugtas 1. Ne 
gyvėlų rado 1. Vagyatų papil
dyta 18; pavogė daigtų už 2487 
rubl., pinį/ų 573 rubl. 20 k>p 
Aiklų pavogė: Vilniaus pav. 1, 
Trakų 6, Szventėnų 1, Aszmėnų 
1 ;isz v so 9 aralius.

Isz Kauno.
Teip vadinami taikintojai (mi- 

rovyje |*oaredni*i) Ka no gub. 
sudėjo 400 rubl. ant parengimo 
stipendijos vardo būvi s o Kauno 
gub-rnatoriaus Roguviczo. prie 
ėsanezios Kaune amaliuinkyi-tės 
mokyklos. 1-z nnosziraczių nuo 
400 rubl. ne didelė bus stipendi
ja. Ant tok o-* jou st'pendijos 
vardo Rogoviczn.p ie t s j u ama
tų mokyklos, Kauno gubernijos 
dvar|»oniai sudėjo 4400 rubl. Si»- 
l>en lij <8 t"s maskuliszzae caras 
jau užtvirtino.

Apezvie'imo minis!er j i už< vir
tino pr e Kauno gimnazijom 3 sti

pendijas isz užraszo Kontrimo.ku 
ris ant to mierio paliko 3970 ru
blių. Ant stipendijų eina palu
kai nuo Kontrimo paliktų pinįgų 
Stipendijas gali gauti vaikai 
ne turtingų bajorų Kauno gub., 
ypacz gi giminių Kontrimo. 
Gaila, kad jis dalinimę stipendi
jų pavedė gimnazijos užveizdai ir 
ne padare pasargos, kad isz sti
pendijos maskoliai ne gali nau- 
dotie-i. Kaip darbar yra, gim- 
nazijf s užveizda be abejonės t>ti 
pend-ijoms isz užraszo Kontrimo 
a| dovanos tankiau vaikus visoaių 
mabkolpalaikių, negu katalikų. 
Maskoliai juk visur mėgsta sveti
mais pinįgsis apdovanoti Favuo 
sius; maskoliams bando brukti 
net stipendijas, užr szytas pnva- 
tiszkų aukautojų t k katalikams, 
taigi net apsergėias.

Kaune per trumpę laikę lankė
si operos trupa isz Vilniaus. Da
bar ji i>-zl-eliavo į Lenkiję, bet 
rugsėjo mėnesyj sugiįž į Vilnių 
ir davinės perstatymus laike pa
rodos, o paskui vėl ketina alsi 
lankyli į Kaunę. Praleisti laikę 
ant operos visgi geriau negu ant 
girtuokliavimų.

Isz Minsko.
Žydai sionistai laiko ežia dabar 

susirinkimus ant apkalbėjimo rei
kalų szitos politiszkos žydų par
tijos. Lietuvos žydai sionistai 
dabar perkratinėja sekanezius 
klausymus: apie pagerinimus si
onistų organizacijos ir parengimo 
locno paežio; apie padidinimę 
nacionaliszko fondo; plalinimę 
akcijų nacional<8zko žydiszko 
banko; platinimę terpžydų senos 
hebreiszkos kalbos, žydiszkos is
torijos; apie reogimę populiariši
kų žyditzkoj kalboj lekcijų ir a- 
pie daugelį kitų klausymų apei
nančių žy Iuh. < Platinimo pa
žintiem žydiezkos kalbos, rasztų 
ir istorijos maskoliszkas randas 
ne gina žydams, o jis vienog tę, 
kę žydams daleidžia,užgina lietu
viams. Caro valdžios mat .lietu
viams ne pripažįsta tų tiesų, ko
kias pripažįsta žydams, nors žy
dai yra tik atėjūnai, o lietuviai 
ežia gyveno priesz atsiradimę mas
kolių.

Puodžių mokyklos.
Maskolirtzkas npazvietimo mi- 

nisteris atsiszaukė į Vilniaus 
mokslinio apt-kriezio virsz mnkę. 
pra-žyd amas | raneezti, kur L'e 
tuvoj yra molis tinkantis molinių 
ar fajmnsinių puodų dirbimui, ka 
dangi mat minLteris nori uždėti 
kur nors Lietuvoj puodžių mo
kyk lę. Vietų tokių vienog, kur 
mokykla butų reikalinga, Lietu
voj yra lygiai Kauno, Vilniau*, 
Vitebsko ir Miut-ko gubernijoj 
ne mažai. M n-ko gubernijoj to
kia virta yra miestelyj Czernov- 
ka, Borisovo pav., kur gyvena 
daug puodžių. Borisovo pavie 
tyj yra apie 40 puodų ditbtuvių. 
Puodž ų ir molto tink-incrio puo
dų dirbimui yra daug ir Vitebsko 
pHvietyj. Suvalkų guberu'joj isz 
savo puodų p'garsėję po visę gu- 
beiniję Stnupai, priemiestis Sza- 
kių.

Sziųmetiniai rugiai.
Nors su vargu, bet žmonės su

vežė jau rugius, kaip kur dar 
sveikus, o kaip kur sudygusius. 
Visur Lietuvoj grudai szįmet la
bi gražus. Varpos pinos, gru
dai jose stambus. Apskriiai, ru 
gių žmonelės net Vilniaus ir Vi 
teb*k<> gubernijose, kur jie buvo 
prastesni, sur n><o szįmet dau
giau negu tikėjo. Suvalkų ir 
K <uno gubernijose, isz dalies ir 
Latviji j. rugiai buvo tyczia gra
žus; ūkininkai ant jų užderėjimo 
ne rugį ja.

Isz G arte no.
Garteuo inteligentai rengiasi 

uždėti intel genių Kliuhę. pa- 
nai-zų į uždėtus V luiuje ir Kau
ne. Di-bar dirba projektę įstatų, 
koki bus per-ūų-ti ant užtvirtini
mo vidaus minuteiijai, kuri be 
abej n^s užtviitįs juos. Jeigu 
d»le<d<> uždėti inteligentų Kliubus 
Kaune ir Vilniuje, ne gali neda- 
leisti tukį uždėti ir Gartene.

isz Prašų Lietuvos-
Kar-tliaucziuje, briežiukų dirb

tuvėse Ladendorff • užgimė gais
ras, kuris daug blėdies pi įdirbo 
dirbtuvių maszinų d.lyj.

Geldapės pavietyj. Kaime Du
benio k uose yra protestoniszka 
bainyczia, kurioje dievmaldystę 
laiko trijose kalbtise: vokiszkoj, 
lenk'szkoj ir lietuvii-zkoj. Net 
vokiszki laikraszcziai gailestauja, 
kad skaitlius lankanezių lietu- 
vii-zkę dievmaldystę eina vis ma
žyn, skaitlius gi lankanezių len- 
kiszkę didinasi. Kodėl 1 etuviai 
teip apleidžia ir niekina savo kai- 
bę?

Didysis sztralkas-
Treczias mėnuo kaip traukiasi 

sztraikas kietų anglių kastynių 
darbininkų Pennsylvanij j ir dar 
jo galo ne matyt Visi laukė,kad 
garsus Amerikos mibjonerių va
dovas Morgan, sugrįžę* isz Eu
ropos, suskubįs p«ai baigi mę 
sziraiko, bet pasirodė, kad ir jis 
t-t'-vi kastynių Srtviuinkų pu>-ėj ir 
j-ema visiems pritaria. Kasty- 
nių savininkai atmetė paszalinę 
tarpininkystę ir nors yaztraikai 
kasztuoja jiems daugiau negu 
iszpildymas darbininkų reikalavi
mų, kapitalistai nesut nka nė ant 
mažiausio nusilenkimo prie-z vi
sai teisingus darbininkų reika
lavimus. Isz to matyt kad ka
pitalistams neina apie kaaztus.bet 
stumdami į badę darbininkus, jie 
bando, ar ne pasiseks iszardyti 
darbininkų organizacijas ir pa
versti visus darbininkus į savo 
vergus,atiduotus eu visu ant ma
lonės kapitalistų. Senatorius 
Platt tvirtina, jog į sanvaitę lai
žo sztraikai pa-ihaigs. Ant ko 
jis s.vo tvirtiuimę remia, nežinia.
Tuom tarpu anglių trūksta, dėl 
nepritekliaus jų daugelį dirbtu
vių reikėjo uždarvti ir per tai
dar daugiau darbininkų atsirado 
be darbą Per dabartinius sztrai-
kus ir užsispyrimę kapitalistų pa
daryti isz daibininkų spmgus,ati
duotus ant jų malonė* vergus, eko 
nomiszkas kilimas li
kosi isz normaiiezkų vėžių-szstum 
tas. Ant sugrąžinimo visko į nor
mali-įkas vėže-, r<>do*i, Ameri
kos randui pr derėtų įsikiszli 'į 
tarpę ir priverkti besanžinit-zkus 
kapitalistus isz) ildyti teisingus 
raikalrtvimus; jis vienog, je'gu 
k'szast į tarpę, tai iki sziol bent, 
visur stoja k*pitalisių pusėj. Ka- 
leiviai gina kastynes, kareiviai 
vadžioja scabsus į darbę; bažny- 
czia, ir jos tarnai teiposgi pasto
jo kapitalii-tų agenta s. Vi o* 
lauU s k*ežiais užlaikomi karei
viai,prie mažiausios progos, gąs
diną beginklius dirbininkus szu- 
viais. Nuo dabartinių valdžių 
darbininzai ne daug gero g»lt su
laukti, kadangi sziędien į valdi
ninkų eiles, į tieedarius patenka 
vien kapitaLstų t rusi; jų ranko
se yra visa valdžia.' - Daugelis 
d rb ninku tę j tu supranti ir be 
abejonės per a einanczius liaki- 
tnusį valdininkus ne rinks kapi
talistų tarnų, bet darbininkų 
draugus. Dabartiniai sztraikai 
ir pasielgimas valdžių su darbi- 
n'nkbis ir mažai suprantantiems 
atdarys akis. Liimė d«rbnn- 
kų jų paežių rankese. Jų taisai 
teip geri, kaip ir kapitalistų tar
nų ; kadangi darb nmk ų yra daug 
daugiau negu kapiialį-tų, tai jei
gu ji* balsuotų už savo draugus, 
ne kapitalistų rankose butų val
džia Amerikoj.

Musztynėms ir neramumais 
nieko ivnto sutverti ne galima; 
neramiai užlaikant darbininkams 
ka pi U lotų t ninigiili rasti progę 
irztandyti ant darbininkų szuvių 
taikumę. Jenerola* Gob>n iszda- 
vė savo bzovėjims pr sakymę 
szaudy i į me'anczius akmenis j 
kareivius, o szuvia vi-gi sieką to
linu. negu isz rankos i-zmestas 
akmuo. Tegul todėl darbininkai 
bangojasi ir nekeli* maii-zatie*;tę 
gal tik ne'szmiiit ngaa daryli ko
voje vi*ur reikia iszmmtirs ir 
szalio apsvaivtymo pasekmių dar
bo; kę karatas be s« m protavimo 
kraujas p< g*diua, tę paskui ir 
protas ne visada gali patai-yti. 
Pioto, r mumo darbininkų la
biausiai bijosi kapitbli-tai ir jų 
Urnai ir tik tuom g<li jo*s dar. 
biUinkai priversti nusilenkti.
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Isz Amerikos.
Smirdele iszvaike p&sažlerius.

Rahvay.N.Y. Į pilny pssažieriųt 
k.r» P.cton linijos įszoko žvėris 
vadinamas smndėle ir visus paša- 
žierius iszvaikė. Nors paskui ka
ro tarnai ir d presui pasažieriai 
ivėrėlį iszvijo, bet moterys ne 
dryso, dėl dide io smirdėjimo, 
kokį žvėrelis paliko, sėsti ant sa 
vo vie ų. D.ugelis moterų tu
rėjo grįžti namon ir persi rėdyti, 
kadangi drabužiai buvo perimti 
tokia smarve, kad su jiis ne gali
ma buvo keliauti ant pikuinko, 
kur joe keliavo.

Uirubežine Amerikos prekyste.
Pereituose metuose Suvienytos 

Valstijos išgabeno javų ir miltų 
tik už | 205022669, aibi ant
$62000)00 mažiau negu užperei- 
tuose metuose. bPs >s ir galv jų 
iszg beno už $28539531.arba ant 8 
milijonų mažiau negu užpereituo 
ee metuose. Daugiausiai svetur 
issgabeno 'sz Suvienytų Valstijų 
žalios medvilnė-*, nės 6617664 ba
lių už $315879294.

Negeras gyvenimas.
New York. Netoli kranto 

Nori h River, vienoje medinėj 
skrynioj,rado uibadt jusį 30 metų 
Tamvszių Donahue. Jis toj 
skryn oj nuo seniai gyveno. 
Paskutinį kart?, įl'pęs į tokį ypa- 
tiszky gyvenmy, uždarė jo antvo
žu, bet paskui ne įstengė atidary 
ti ir iszeiti, todėl ne mažai bado 
ir troezkulio atsėjo kęsti. Kada 
jį iezėmė, svėrė jis t.k 60 svarų.

Perplauk e Niagaros vandens 
puolimą.

Niagara Falls, N. Y. Gar- 
Ii-te D. Grahim, pereitos nedė 
lios dieny perplaukė per Niaga 
ros vandenskiitį. Nors vanduo 
be mažo ne užneszė jo ant uolų, 

'bet jam pas'sekė aplenkti uolas. 
Grahamui pas iekė atlikti pavo
jingą labai kelionę, bet kas isz to 
gali turėti koaiy naudy? 2 noma 
nieks. •

Motina paplovė savo vaikus.
Kantas City, M<». Netoli nuo 

ežia, miestelyj North Little, gy
venime naszlės Reese Wagonwr, 
rado lov. j ne gyvus mszlęfir d ve
jat ę jos vaikų. Visų kaklii bu
vo perplauti. Reikia manyti, 
kad mot na pirmiausiai papiovė 
savo vaikus, o paskui pati savę.

Brangus m etai lai Suvienytose 
Valstijose.

Nuo 1 d. liepos perė tų metų 
iki tokiam laikui szių me
tų ant ph tų Suvienytų Valstijų 
iszkasė brangių metalių, taigi 
aukso ir sidabro už $111795100, 
arba ant 1964100 mažiau negu 
užpereituoee metuose.

Paskendo valtis.
Batle Creek, Mich. Ant 

Cognac ežero surimuszė valtis su 
iszplaukusiais ant ežero czia- 
nykszczios “Sinitoriunj” t*rna;s 
su garlaiviu “Welcome”. Valtis 
apvirto ir 5 žmonės prigėrė, tik 
viena moteriezkė l.kosi garlaivio 
iszgelbėta.

Kerosino azartiniai.
Evanst<>n, Wyo. Netoli nuo 

ežia, aplinkinėse Benerty Well, 
užtiko naujus kerosino szaltinius. 
Kadangi szsltiniai labai daug 
duoda keroeino, tai ežia bus ne- 
užilgio parengtos seminyczioe ir 
valymo į taisos.

J

Giriu gaisrai.
Hoūghton, Mich. Aplinkinė

se L-ke Lmden, Rice ir Mud 
siauezia g rių gaisrai, kurie iez 
naikino ne lik daug akrų girių, 
bet teipoi-gi daug farmų ir lau
kų.

Gaisrai.
Harrington, Idaho. Sudegė 

ežia lentų piovinyczia Cameron 
Lumber Co., o jose 3 milijonai 
kubiszkų pėdų medžių. Blėdį 
ugnies padaryt} skaito ant 
$100000, o v iries s užasekuruota 
buvo vos ant $20000.

Cheyenne, Wyo, Netoli Wy- 
omingo rubeiiaus, sztete Ne b ra s 
ka. mieste Gehriug siautė didel s 
gaisras. — Ugnyje praiuvo ir 6 
ypatus. Gauras užgimė ežia nuo 
kerosino expliozijos.

Prairie du Chien, Wis. Su
degė ežia gelumbių dirntuvės. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
200000 dol.

Minneapolis, Minn, 30 d. 
piutės siautė szitoee aplinkinė-e 
baisi perkūnija. Ugnasargiams 
reikėjo gesinti net 10 gaisrų per
kūno pagimdytų. Pirmiausiai 
perkūnas trenkė įbokszty kongre- 
gaciooalirtų bažnyežios ir jį už
degė, paskui į universiteto trio 
W-

Isz darbo lanko.
Wilke-barre, Pa. Perdė- 

tiniai L-<ckawanna Co. gazd na 
vietints valdžias sudu už su> reez- 
tavimy dviejų kompanijos tarnų. 
Darbin:nkai turėtų didesnę tęsę 
apskų-ti kompan jos urėdnmkus 
už d desnes skriaudas. Ameri 
koj vienog ir sūdai daug kasztuo 
ja, prie jų kreiptieji gali tikdidž 
tureziai; daugelis sudžių gret- 
cziau gina kapital stų reikalus ne
gu kraszto tiesas ir teisybę.

New York. Atkako ežia 
i->z Europos miaiste'ių perdėrini* 
angliškos kolionijos Naujos Pie
tinės Vahj'S, Bartom Jis ap
reiškė, jog Australijos tiesos 
stovi kur kas augszcziau negu 
Amer koj (ty visi žino. Rd. ): 
Australijoj yra priverstini san
taikos sūdai, kurių nusprendimus 
turi pil lyti teip kapitalis a:,kaip 
ir darbininkai. Nuo įvedimo to
kių sudų Australijoj szlraikų ne 
buvo.

1 Charle-tcn, Va. Atkako 
cziA milicija daboti tvarky. Kas- 
lynių savininkai pareikalavo nuo 
jenerolo Hudsono, kad jis atsi- 
duo ų po valdžia kas yuių savi 
niūkų, b t jenerulas teisingai tokį 
begėd'szky reikalavimy atmetė, 
kadangi kartais kareiviams gal 
atseiti szaudyti ir į nupenėtus 
k><8tynių savininkus, jeigu jie 
peržengtų tiekas. Juk jie tau 
kiau laužo tiesas negu darbinin
kai.

5 Huntimgton. W. Va. Dar
bai prie py amo B g Sandy R ver 
likosi apstabdyti ant neaprut-e 
žiuoto laiko ir pertii 600 darbi- 
mnkų atsirado be darbo. Prie 
žasiis epaiahdymo darbo yra ta, 
k d ne galima gauti pakaktinai 
cemento, kurio diibtuvės, dėl 
ttokos Angį ų, ne gali padirbti 
tiek, kiek reikia.

Tamaqua, Pa. 28 d- piu
tės buvo ežia susimuszimai dar
bininkų su milicija. Susimuszi- 
me pulkauninkas Gearhart likosi 
su akmeniu sužeistas. Suaresz- 
tavo 5 darbininkus, bet terp 
jų nėra nė vienos lietuviszkos ar
ba leukiazkos pravardės: iszėmus 
vieno italijono, kiti, rodos', tikri 
amerikonai ar gal airai.

New Y< rk. Ant 121 str. vie
nuose namuose užgimė gaisras.ku 
ris i.-znaikino namus. Gyv»n li
ti ant augsztutinių lubų szokinė- 
j • per langus ant ulycaios. Prie 
iovi*na moteriszkė uisimuszė 
ant vietos, o daug, ypacz motetų, 
tapo i-užeistų.
Bltte. Mont. Sudegė ežia gele 
žies dirbtuvės Mont ne Ore Pure- 
ch-tsing Co. Blėdį ugmes padary
ty skaito ant 100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
T erke Haute, Ind. Netoli 

C< yuga, ant Ch cago & Ei steni 
11 iuois geležinkelio, isz-zoko 
isz rėlių pa^ažierinis trūkis. 
Pr e to du trūkio tarnai likosi už 
mui-zti.

Young~town,Oh. Ant Youngs- 
to* n & Sharon elektriszko 
geležinkelio susimuszė du pini 
žmonių karai. Prie to 17 žmo
nių likosi sunkiai sužeistų.

Farchild, Wis. N-toIi nuo 
ežia,ant Chicago Norhw esteri) 
geležinkel o iszszoko isz rėlių 
pacztiris trūkis. Prie to du tru- 
kio tarnai likosi užmuszti.

Birmingham, Ada. Netoli 
Berry, ani Southern geležinkelio, 
susidaužė trūkis. Prie to 25 
negrai ir vienas ballveidis trūkio 
tarnas likosi užmuszti, o 60 neg
rų ir 25 baltveidžiai tapo sužeis- 
ti.

Jackson, Mis. Netoli nuo 
ežia iszszoko isz rėlių geleži nkio 
trukia. Prie to v enas trūkio 
tarnas likosi užmuszlas, vienas 
mirtinai sužeistas, o trys paczto 
klerkai sužeist: ne pavojingai. /

Audros.
Florence, Col. Szitose ap

linkinėm si <utė audra su debesų 
praplyszimais, kurie p'gimdė tva
nus. Upeliai i>zs 1 ėjo per k ra n 
tus ir užliejo didelius laukų plo
tus, ant kurių isznaikinj dar ne
nuvalytus javus. Mieste F oren- 
ce veik visi apatiniai gyvenimai 
likosi vandens užlieti.

Jerome, Ari z. Szitose aplin
kinėje 29 d. piutės siautė audra 
su debesų praplyszimais. Van
dens, besiriedami nuo kalnų, vis
ky ant savo kelio nuneszė, net 
medžius isz szaknų iszrovė. De 
ception Gulfe vanduo iszgriovė 
Mc Hdlio diibtuves. BĮ ėdy s 
vandens padalytos visose szitose 
aplinkinėse y .a labai didelės.

1 Tamaqua, Pa. Pere tos 
pėtnyczios oieny buvo ežia susi 
mmz mas eztraikuojanczių darbi
ninkų su mil c j i v danc'ia seab- 
sus į daiby. Mu-ztynėse keli 
kareiviai likosi sužeisti ir keli 
sztraikieriai su durtuvais įdurti. 
Jenerolas G -bin prisakė srovė- 
ja.ms szauti tiesog į tuos, kurie 
mėtys į kareivius akmen s.

Mahanoy, Pa. Czianykez 
tė mokyklų užveizda praszalino 
nuo vietos 6 mokyklų mokintoja* 
už'ai, kad jų giminės dirba kaipo 
seabsai anglių kastynėse. 2 no- 
ma, už darbus gimin’ų ne galima 
kaltinti mokintojų, bet jų prasza- 
lm man ai-zkiai rudo, kad gyven
tojų simpatijos yra sztraikuojan- 
czių darbininkų pmėj.

Saratoga, N. Y. AntHud 
Hon Va l«*y elektiiszko geležinke
lio pakėlė Sktraiky taruauj mti ant 
kaių ir peitai karų bėgiojimas 
pasiliovė. Sztraiky pirmiausiai 
pakėlė motormonai Troy linijos ir 
j<s paskui isrsiplatiuo ant viso 
Hudson Valley kelio.

•[ New York. Senatorius 
Platt, vienas isz įtekmingi ius>ų 
Amerikos poLtikierių. apreiszkė, 
jog anzlekasių sztraikas pasi
baigs į -anVHitę. daugiausiai * į 
dvi. Ant ko remia tokiynuomo 
nę, senatorius Platt vienog ne 
nori pasakyti.

Milwaukee, Wis. Tarnau
janti ant Amerikos geležinkelių 
pri*tatė naujy užmokesnio tabelę; 
jeigu jos ne priimtų geležinkelių 
ko opinijos, tarnaujanti ant ge
ležinkelių pakels sztraiky. Orga
nizuotų geležinke.ių tarnų yra 
10U000.

Beaujiont, Ten. Czianyksz- 
czinse kerosino seminycziose siui- 
renka tiek nuodingų gazų. k d 
nuo jų apsvaigsta viduiiniszkai 
po l<)0 darbininkų kas dieny. Jei
gu teip e s toliau, turės pasiliauti 
darbai, kadangi tokiose sanlygo- 
se ne galima dirbti.

1 Pitt-ton, Pa. Nė kauty
nių stvimnkai ne tiki, kad dab«r 
galima būt pradėti darbus kasty
nėse. Tūlos kautynės bandė pra
dėti daib >s su ec.bsais, bet nė 
vien»i ne pasisekė surinkti dau
giau kaip 1C$ darbi ninku.

New York. Dirbininkai 
un’joa trio' ų statymo pareikala
vo pakėbmo ant 12j% už derby 
užmokesnio; kitaip žada sztrai- 
kuoti. Dabar jie gauna $4 ant 
dienos, o reikalauja $4.50.

5 Huntington, W. Va. Gu
bernatoriui prisakė majorui Ver- 
lindę traukti su trims kompa
nijoms nrlicijoa į New R ver an 
glių kif-tvn ų apskritį, kur užgi
mė maisztai.

Galwe-ton Tek. Sztraikas 
m^szinų dirbėjų G->lf, Colorada 
& Sinta Fe gelež'nkelio, var«to- 
tuo-e Clebtirne, p sibaigė ir 700 
darbininkų sugrįžo prie dar
bo.

St. Levi’, Mo. Darbinin
kai dirbanti prie tnobų statymo 
reikalauja didesnių alsrų: jeigu 
kontrnkioriii reikalavimy atmes 
tų, daibininkai nutarė sztraikuo- 
ti.

New.York. AuMerių žve
jai nutarė pareikalauti 9 vai. 
darbo dienos. Jeigu reika*avi- 
nūs ne boa iazpildytas, jie nutarė 
pakelti sztraiky.

5 New York. S 'V:ninkai an
glių kaatyn'ų atlaikė ežia suairin- 
kimy ir nutarė ne prijmti santai
kos sūdo ant sutaikymo su eztrai- 
kuojaneziais anglekasiais.

5 Srenandoah. Pa. Atkako 
ežia daugiau milicijos daboti 
aztraikieriu<i, nors pagal teisybę, 
ji reikalin?e«nė nriesz kapitafs- 
tus negu jariesz darbininkus.

LFBAiinN, Pa. Susz’raika 
vo darbininkai American Iron 
and S’eel Mfg. Co. Kompanija 
parsigabeno negrus ir su jų pa 
gelba pradėjo darbus.

5 New York. Peezkuriai ant 
velkancz’ų garlaivių pareikši *vo 
už savo derby 2 dol. ant dienos; 
dabar jie gauna po $1.50

Anglekaaiai pietinės Valijns 
paskyrė 5000 dol. ant suszelpi 
mo Pennsylvanijos sztraikuojan- 
czių kalnakasių.

5 Washtngton. D. 0. South
ern Railaray geležinkelio kompa
nija pakėlė algas ma«zinų dirbė
jų, kalvių ir katiliorių.

5 Cleveland, Oh. Pakėlė 
algas pecakurių ant garlaivių :nuo 
dabar gaus jie po $52.50 ant mė
nesio.

1»Z 
Lietu viszko dirvų.
Isz Stoughton, Mas.

Buvo laikai ant žemėn, kada 
darbininkai, didindami lobį' po 
nų, turėjo bady kę-ti tik todėl, 
kad tas jų ponams patiko. Po 
nas gi Karvojus, gal Ameiikis 
kanitalistų papirktas,' per 
“Žvaigždę” rtengiasi menkapro- 
cziams įkalbėti, j >g tada bus ge
rai, kada neaprubežiuota valdžii 
pateks Morganams, Schwab*ms 
ir tt, kadangi jie,paėmę visky po 
savo valdžia, noroms ne norimas 
turės rupintiesi apie reikalus dar
bininkų. Taigi, pagal pimokini- 
mus dievobaimingo Korvojaue, 
pats daibininkai privalo pi s aku 
binti at-iduoli su kimu ir dvasia 
kapitalistams, kad suskukinti tuos 
laimingus I iku , kada 
jie rupįsis apie 1 .by savo darbi 
n n nkų. Gerai dar, kad tokius 
abs -rdus pliauazkia tik Karwojus 
kurio nieks ce klauso; k ti, net 
kapitalistams tarnaujanti r szti 
ninkai daugiau turi gėdoe ir ne 
veidmainiauja teip b gėdiszkai, 
kaip musiszkiskapiul'atų ag« n ta s. 
Kiti ne bando priešaiarauti isto 
r<j ii, kuri aiszkina, kad niekur 
valdanti lu< ma isz savo noro i>e 
iszrižada savo pelno, bet iszsiža- 
da vien tysyk, kada pasiprieszi 
nirnai isznaudojamų pnveresia 
nusilenkti; be psaiprieszimmo, 
juo kokia luomą įgauna daugiau 
valios, juo mažiau paiso ant labo 
kitų, bet tuos kitus stengiami savo 
vergais padaryti, elgiasi su kitais 
be jokio pasigailėj mo. Galybę 
kunigijos p įkirto juk t k refor
macija ir baimė jo,* pasekmių, ga
lybę aristokratijos — praneuziss- 
ka revoliucija, ga'yl ę bajorijos 
Lietuvoj — priverst nas paliuosa- 
vimas nuo baudžiav< a O kas 
paliuoeuos darbin'nkus nuo isz- 
mudoj moir skriaudų kapitalis
tų? Žinoma, |ne p. Kai rojaus 
rodą. Juk ir seniau, juo dar
bininkai buvo nuolankesniais, juo 
labiau juos skriaudė dai bdaviai; 
isz tų ponų malonės ne daug ge- 
IO galima sulaukti. Tydaibinm 
kai suprato ir nė Joki Karvojaus 
mokinimai jų isz tikrų vėžių ne 
iszstums. Dirbinnkai pradeda 
pažinti skriaudėjus ir jų padėto 
jus, organizuojasi,renka-i į krūvy 
ir nesiduoda savę akriau-ti. Gei
stina butų, kad visi darbininkai 
turėtų vieny centraliszky organi- 
sacijy, o nes dalinlų į atskiras, 
be savitarpinio rynzio nnijie. 
Kadangi k h pi tai štai surivienyjo, 
reikia vieny lieti ir visiems daibi- 
ninkams.

Paskutiniuose laikuose kovoje 
už darbininkų laisvę ir lietuviai 
ne pasilieka užpakalyj kitų Valų 
darbininkų.bet ežia, Stoughtone, 
dar jų supratimas ne pasikėlė ant 
liek, kad savo reikalus prideran- 
cziai galėtų suprasti; czi« jie, ko
voje bu visų darbminkų skriau
dėjais, jeigu žengia pryszakm, 
tai visgi stovi paskutinėse eilėse.

Ruber Co. kriauezių un ja gy
vuoja jau penktas menuo ir prie 
jos prisiraszė visi lietuviai dir 
bau t toje szapoje. Un jos susi- 
t vėl imas ne patiko bosams. Bo
tų pagelbininkų yra keli, terp 
tų vienas lenkas, neužkenezian- 
tis lietuvių, o Kitas žydas, visada 
remiantis vien žydus; tie t ii bo
sų agentai labiaus ai kenkia lie
tuviams, ypaca kad terp jų nėra 
nė didelės vienybės, nė di lėlio 
supratimo. Szilie tai, prie kiek
vienos progos atstutinėja nūn dar 
bo l etuvius ir jų vitt>8 atiduoda 
žydams. Tas jiems gana gerai 
nekasi: atstatė juu d>ug lietuvių 
ir jų vietoj įspraudė daug žydų, 
kuriems mažai rupi reikalai uni
jos ir lietuvių daibininkų. Uoi 
jos prezident s yra teipoegi žy
das. kuriam labiau rupi locni rei 
kalsi ir nauda jo vientsuezių ne 
gu nauda darbiuinkų. Jam ne 
rupi nikalsi lietuvių praszalintų 
nuo daibo ir jis už tuos neužla 
ria. L etuviai aiszkiai mato savo 
skriaudas, bet nežino.kaip nuo jų 
gintiesi, kaip priesz skriaudėjus 
atsiremti. Viena* dirba, kiek jo 
pajiegos įstengia, kad lik įtinti 
bosams, k«d nuo darbo ne prssza- 
lintų; kitas, netekęs darbo, neži
no kur eiti pagelbos ir teisybės 
jieszkoti; treczias, rankas sudėję-*, 
meldžia Dievo, kad apsaugotų 
nuo praezalinimo nuo darbo ir 
tuos tankiausia atstato: mat 
ir malda neturinezių proto negel- 
bi; kitas bando vaiszinti s>u deg 
tinę bosų agentus, tikėdamas, kad 
uždegtinę.iik neatatatys nuo dar
bo. Vienog nė darbas virsz pa- 
jiegų, nė malda,nė degtinė ne pa
gelbės varguose. Czia tik protas 
ir vienybė terp darbininkų gali 
pagelbėti, o pas mus vienybės ir 
supratimo nėra. Tankiai 1 etų* 
via net džiaugiasi isz nelaimės

s vo hiolio, jeigu isz to pats gali 
turėti n*udy.

Daugelis lietuvių ne teko czia 
darbo ir su szeimynoms turėjo isz- 
eikrausiyti kitur v en dėl neapy
kantos kokio nuparkuaio žyd pa
lu j kio. Czia mat nėra apizvie»1ų 
lieiuvių,mokancz ų gerai anglisz 
kai, kurie savo skriaudas galėtų 
perstatyti ant unijos susirinkimo 
aiba dirbtuvės superintendentui. 
Unijos virs* ninkai* yra ameriko
nai ir žydai, kurie daboja tik sa
vo reikalus, o lietuviai ateina 
ant mit ngo tik pažiopsoti ir pa
rėję namon, nė nežino, ko
ki nutarimai padaryti ant mitin
go; m t nėra kam lietuviukui 
visky jieii'S paaiszkinti.

Sumaniausias lietuvis, p. 
Degutis, kuris labiausiai rūpinosi 
apie sutvėrimy unijos, likosi pa
ties superintendento nuo daibo 
prassalintas; paskui praszalino ir 
kitus sumanesnius; dabar paaili 
kusius ima baimė, kad ir jų ne- 
prut-zalintų, o kada varė suma
nesni u<-aius, kurie galėjo būt va
dovais mažiau sumannių brolių, 
tie tamsesniejie tylėjo, neuitan* 
ty->yk už varomus, nors eidami 
icz vien, butų juos apginti gulė 
it-

Neseniai, czia keli lietuviai ir 
tai ne isz niekiausių veislės, be- 
vaiki-zoziodana vieny naktį, ūžė 
jo į vienos anghjonės sody pasi 
rinkti nupuolusių nuo medžių 
obuolių. Ty pajuto sodo savinin
kė ir vieny isz buvusių sode lie 
tuvių pažino ir apezaukė jį už 
vagilių ir jam atsėjo isz czia net 
neszdintiesi kitur. Už ty dabar 
czianykszcziai anglijouai niekina 
visus 1 etuvius.

Nors czianykszcziai lietuviai ir 
mažai iszm no apie tautiszkus ir 
darbininkiazkus reikalus, bet už 
tai prie degtinės ir alaus jie ne 
paskutinę užima viety. Nors czia 
galiūnų nėra, reikia gėrymus ga
benti isz Bostono, bet szvento- 
nrs dienomis galima iszgirsti 
isz tūlų lietuvių gyvenimų pssi 
gėrusių baub mus (koki tai bau
bimai? Jeigu tik dainuoja tau- 
t'Szkas dainas, tas nėra baubimu. 
Dainuoja juk teip gerai ameriko
nai, prancūzai ir vokiecziai ir to 
nieks už nupeikimo verty daigty 
ne laiko. Ant dainavimo ne 
reikia būti giriu. Ne visi girti, 
kurie dainuoja. Rd.) pasigėru
sių lietuvių, kurie Ubai pykina 
bVetimlaucziuė. Tulunee namuo 
se ne pam tysi nieko kito, kaip 
girtuoklių susirinkimus ir nei-z 
girsi nieko kito, kaip negražias 
jų kalbas; ne pamatysi nieko ki
to, kaip vertus nupeikimo jų dar 
bus.

. F. M.

Isz Boston, Mass.
Visur girdėt dabar czia a- 

pie kovy už būvį, arba tik 
riaus sakant, apie imtynes var
guolių su didžtureziais. Didy
sis Pensylvanijoe anglekes’ų strei
kas gal steitėje atidarys darbiniu 
kame akis ir Likę rinkimų urėd- 
ninkų jie nebnorės to kartaus 
stibiu alaus, už kurį papratę mes
ti į dėžutę ssvo balsy už tokius u- 
rėdninkus, kurie ieznnkti atsmio 
ka babuohjsms szvinu. Soca 
bstai turės gyvus ir teisingus fak
tus; žmonės gal pradės neklausy
ti ir tirnaujanczių kapitalistams 
b žnyežius tarnų. Su laiku vis
kas mamori, gal ir tūli auksalu- 
piai peikeis savo metody, teik tik 
susipratimo, o nuvargę darbinin
kai gali pamokinti gero tarnau- 
janezius kapitalui duszių pieme
nis; geriausias būdas: neduot ant 
miszių, nemokėt už tzliubus ir 
kriksztus, o persimainytų ir įga
vę dovany Dvasio-* Szv< ntoa ir mu
sų kunįga .pradėtų jie žmonis tei
singiau mokinti.

17 Seimas Bostono lietuviams 
atgabeno ne mažy naudy, kadangi 
terp kitko pakurstė juos prie la
vinime si dainavime ir loszime te
atrų. „B rutės Kanklės” ir Tea
trai i saka kuopa nesiganėdina, k> d 
ant Seimo parirodė, bet toliaus 
lavinasi ir 30 rugpiuczio bus losz 
tos komedijos „Amerika Piityje” 
ir „Valtcziaus Budas”. G>esmi 
ninkai dainuos lietuviszkas dainas 
ir grajįs lietuviszka orkestrą; žo
džiu sakant, bus parengtas vaka
ras palinksminimui lietuviazkos 
publ kos. Tokių palinksmintų 
siokavo pas lietuvius, bet jeigu 
tos kuupos rae ptiiarimy publikos 
galima tikėti*, kad jos btengsia 
tankiai parengti panaszius pa 
linksminimus. Ui pulaikymy Jų 
organizacijų nemaža garbė pri
puola tūloms merginoms, be ku
rių, žinoma, negalėtų tos organi- 
zacjoe laikytiesi.

Galima manyti, kad yra tau 
tiszkų darbininkų suprantanezių 
reikaly apsitasiymo; priderėtų vi
siems ias vien eiti, viens kitus 

szelpii ir k»lb nti prie ge>o. Drau
gystės: D L. K. Vytauto ir Sžv. 
Kazimiero paskyrė pu sz ei py tea
trai bzkai kuopai ir gie mininkų 
draugy*tei, d«vė sa'ę 1 vinimuisi 
ir ssiaip virsz minėtos diaugyatėa 
suteikia paszelpy tautieczian s: p. 
GįVėnui ir vienam lietuviui, šu
te eta m dub nt aut geležinkelio, 
abi draugystės paaukavo po $5 00 
b-zkasis ir kolekty p»darė t>n< 
susirinkimo, surinko $16.00, taigi 
Ls viso $26.10.

Kaip visur, teip ir czia at irado 
keletas tamsuolių, kunį/tlių uže- 
lektrizuotų; tie sutvėrė draugys ę 
po vardu SS. Petro ir Pauliaus 
bet prie los draugystės priima t>k 
spangus garbintojus kuiiįnų- Vie 
tiniai lietuviai juokinti isz tos 
naujos draugystės ir sako, buk 
jes Banaliai turi būt spangį arba 
žiopliai, kitokių, girdi, nepriima. 
Prezidentas Sus. L et. Bym. Kat. 
Amer. per „Žvaigždę” vadina toe 
diaugvatės sąnarius „inteligen
tais”, bet tie inteligentai nežino, 
ky ženklina žodis „inteligentas”.

Per parapijos susiiinrimy 17 d. 
Rugp. buvo isztisai perska>t'ti ta 
korespondencija i»z No 33 „Žvaig 
ždės”. Kol skaity ojas skaitė, bu
vo ramu, bet petakaiezius „Fr. 
Vilt rakis”, pasiraszus o pravardę 
praskambėjo vilnimisjuokas. P«8 
kui buvo kalbėta, kad draugystė 
t-uai vėrė per agitacijy dvasitzkųjų 
su mienu sugriauti dabartinės pa- 
rapij< s rėdy 'r bažnycz<y pave-ti 
kunįgui. 2 noma, komitetas tik 
nurijuokė ir pasakė: tegnl nors 
10 tok'ų draugyrez ų tveriasi, tai 
ir tas parapijai nieko nekenks,ka
dangi parapijos surėdymas prigu
li nuo supratimo p«c«'ų fm<>n ų.

Aut to susirinkimo būvu ka bė- 
ti ir apie lenky daktsry, kuris 
skriaudžia lietuviu*. B. t kas gi 
mus neakriau Jži ? Mums trūksta 
apszviestų vyrų, t. y. daktarų, 
mokintojų, advokatų. Lietuvisz- 
k»8 dakt >ras butų labui pageidau
jamus Bostone ir net buvo užgir- 
ti snt su8:rinkimo Dr. Szv. Kazi
miero pajieczkoti per laikrasz 
ežius.

Kęstutis.

Isz Brooklyno, N- Y.
Krisuesių sztraikas galutinai 

pas'b-igė 15 d. piutės; szįmet 
astenikai kiiauczių traukėsi czia 
ilgiau negu kada nors pirma. 
24 d. lūpos New Yorke suntrai- 
kavovisi kriauez ai. Savininkai 
didžiųjų kriutuvių matydan i,kad 
un ja tvirtai taiki si, prasidėjo pa
siduoti ir į dvi ssnvaili viso* New 
Yorko kriutuvės susilaikė su dar- 
hminkais, o musiszkiai kriaueziai 
dar ant dvii jų sanvaiezių ilgiau 
pasiliko prie sztraiko. Kodėl 
kriaueziai lietuviazkoe unijos tu 
rėjo ilgiau užkilus sztiaikuoti? 
Mat pernai, kada susiorganizavo 
lietuvinzkų kriauezių unijos rsa- 
i a jos sąnariai, eidami ant 
astraiko, pare ka'avo, kad ir kon- 
tr«kioriai sutvertų unijy, kad 
viens kitam ne užb^ginėtų už a- 
kių ir pigiau ne diibtų. Kon- 
traktoriai to pakl<usė, bet Vietoj 
unijos su tokiais mier ais, kaip 
darbininkai norėjo, sutvėrė Irusi y 
ptiees darbininkus. K<da dabar 
lietnviszki kriaueziai 8uxztmikM- 
vo, jų kontraktoriai užsimanė 
darb n nlų unijy iszardyti. Jie 
pa si kvotė lojerį, sudėjo po 50 
dol. kaucijos ir padarė suianmy 
kad nė vienas ne pasiduos ant 
darbininkų reikalavimo; jeigu 
pas duotų, tai to prapuola k*uci 
ji. Darbininkai isz pradžių, ka 
da Lzgiido ap e tokį kontrakto 
r ų trusty, ne norėjo tikėt ; pasi
rėdė vienog, kad tas ne buvo isz- 
mi-lu. Kuda vienog didesnie 
j e kontraktorLi ir krautuvių sa
vininkai susitaikė su darb ninknis, 
negalėjo ilgai prieszmtLs ir lie- 
tuviszki kontraktoriai,| kadangi 
sz<raikai jiems daug blėdies atga
beno. I*z pradžių ne turt nges 
niejie isz.-il ulė nuo truito, ve'y- 
dami net 50 dol. kaucijos žudyti; 
tuitingesniejie iszlaikė .4 san 
vaite*, bet paskui atėjo ir trusto 
prez dentas ant tarybų ir ant ga 
lo, 15 d. piutės, susitaikėme 
Darbininkams per teip ilgy astrai 
ky ne mažai reikėjo nukęsti, nės 
musų unija dar ne tur ingo, o jai 
reikėjo szelpti 800 sztraikuojan- 
czių sąnarių.

Laike sztraiko didelių muszty 
nių nė provų terp sztraikiurių ir 
Bcabeų ne buvo. Uit ii kontrak
to ria i, prigulėję prie trusto, dabar 
terp savęs plovoj*ai ui kaucijy, 
kuiios savininkai trusto ne nori 
atiduoti, kadangi padėję kaucijy 
ne pildė to, ky buvo prižadėję; 
ypacz tiems ne nori atiduoti kau
cijos, kurie priesz 15 d. piutės 
susitaikė su darbininkais ir pradė
jo dirbti.

Dabar Brooklyne kriancz:ų 
darbai eina gerai. Dirbeate po 

9| vai. kas dieny, o subatoma iki 
1 vai. po pietų. Uždarbiai ir ne 
m»ži usi: kriaueziai uždirba po 
$12 — 20, opre teriai, kurie ge 
ras vieti* turi, uždirba $24—25 
BUt sanva tės. Dabar kriaueziai 
gali gerai uždirbti. Kad tik ne 
mėtytų pinįgų ant girtuokliavi 
mų. Vietoj to, geriau bu'ų 
persitraukti laikraszczius ir knį- 
gas ir jas skaityti, per k y pusi- 
kels musų protas, o tysyk ateitėj 
su kapitalibtaia geriau mokėsime 
kovoti

Balcziunas.

Isz Providence, R. I.
Darbai sziuom kartu eina czia 

gerai. Sztraikai audėjų pasibai 
gė, b*t per sztraikus jie nieko 
ne pelnė: turėjo grįžti prie dar 
bo ant senų iszlygų ir d*rbti,kaip 
ir pirma, ant dviejų staklių.

L etuvių yra czia pusėtinas bu
rei s, o terp jų sumanesnių kaipi 
nėra; skaitauezių laikraszcziua 
teipo«gi mažai, dievoeziai skai 
tanezius vadina szliuptarniais ar 
b* bedieviais; pagal tų nuomonę, 
net skaitanti “2vaigždę” aiba 
“Kataliky” yra bedieviais; bijosi 
jie Lbiau drukuotos popieros ne
gu szėtonas szvęsto vandens.

Czianykszcziai lietuviai priguli 
prie lenkiszkos parapijos, nori 
lenkai lietuvių ne kenezia, net 
bažnyczioj pirszlais į juos rodo; 
todėl lietuviai, kad nuo ’ lenkų 
paslėpti savo lietuvi a. k y kilmę, 
meldžiasi ant lenkiszkų knygų, 
nois lenkiukai ne supranta. Ku- 
uįga* gi, nors ne moka lietuvūz- 
kai ir menkai apie lietuvių judė- 
jimy ūzm«no, bkaitanezius lietu- 
v szkus rasztus vadina szliuptar- 
niais; net bįžnyczioj per pa- 
moks’y. ne turėdamas apie ky ki
ly žmonis mokinti,keikia Szliupy, 
kurio gal savo amžyj ne matė. 
Už tai kad skuta parapijonus, tai 
skuta. Net bažnyczioj pagarsino, 
kad jeigu ne užsimokėjęs į para pi
ly apsirgtų, tai ne reikalauja 
szauktieai kunįgo, kadangi pas 
tokį neis- Mat be pinįgų žmogus 
ne gali į dangų patekti.

Yra czia pugelbinė draugystė 
turinti 29 sąnarius. Jos konsti
tucija teip aprubežiuota, kad ne 
viri lietuviai gali prisiraszyti. 
Jeigu sąnarys numirszta besakra 
men’ų, tai ne gauna posmertinės 
(kr ir pasiekti netikėtų nelaimių? 
Rd.). Dėl tų sprubež'avimų. ir 
skaitlius sąnarių nesididina.

G. WeMfield.

Isz Pittston, Pa.
Rugpiuczio 13 d. cz;anykszti* 

lietuvių pageL i uis Kliiba- paren
gė visuomen szky lietuvių surir n 
kimy ir prakalbis.Vienaitiniu kai 
bėioju buvo p-Mikolainis kuris il
goje sivo prakalboje, užjr ebda 
ma* E impos despot szkas vieszpa 
lys ei.nurodė nelemty sziydiemnį 
daibininkų p^dėjimy; ant galo 
privedė jog tas pa*s despotizmas, 
po priedanga liuosybės, vieszpa- 
tiuja ir czia Amerikoje, ir jeigu 
darb ninkai ne susipras, tai susi- 
Luks tikrai apverktino padėjimo, 
verguvės, kuri isztikro jau 'tsiy- 
dien apsire szkia. Ant galo p 
Mikolaims redijo vis ems darbi- 
n likim-* laikyt s vienybės, ^pa
tingai sziydieniniame sztraikų lai
ke ir norint pagerinti sivo būvį, 
kalbino rinkti vien darbininkus 
į 'egislatury ir kongresy, ateinan 
ežiuose rinkimuose rodijo balsuo
ti vien už darb ninkiszky soc a 
lutų psrtijy. Žmonių pasiklau
syti prakalbų prisirinko gana 
diktas būrelis, buvo prisigrūdusi 
p ina sdė ir va; isz pamokinimų 
buvo užganėdinti,tik vienas koks 
ten Filipse isz kanapių iszlindę* 
ir d.-gi vertelga apgailestavo,kad 
nėra kun. Szedvydžio, kuris pas- 
rūpintų prakalbas sustabdyti 
Girdėt, jog tas juodadvars lan
kėsi pas policijos virszininky,kad 
su-tabdytų sus nnkimy, bet nie
ko nepeszė.

Isz New Britain, Conn.
Gyvendamas per kelis metus 

szitame mieste, asz turėjau prv- 
gy tėmyti geismus ir palinkimus 
czianykszczių lietuvių. Macziau, 
k<d rurs‘daugelis musų brolių 
mėgsta apszvietimy, skaito laik- 
raazczius ir knygas, bet daugiau 
yra tokių, kurie laiky praleidžia 
prie szinkoriaus baro ir prie kazy- 
rų. Reikia mums visiems steng
tieji panaikinti tuos peiktinus 
mūzų brolių palinkimu*, traukte 
juos prie gero.

Su psgelbatulųgerulietuvių ul- 
dėjome czia knygyny^jam davėme 
vardy „Apszvietos Dr tė". Skait 
liūs sąnarių Apszv etos Dr-tės ga
na pasididino, pasididino ir skait 
liūs knygų musų kuįgyne, bet ant 
pasiskaitymo ateina vos keli, kiti 
po datbui ils si šaitanuose. Toks 

užsiėmimas negal būt gražiu va
dinta* ir tokį negražų pvl nkimy 
musų brolių kiekvienas dorai ma
nantis lietuvis privalo naikinti, 
traukti isz dumblyno girtuoklia
vimuose paskendusius musų bro
lius- Svaiginanti gėrymai nė vie
nai tautai laimės neatgabeno, ne- 
gnbę*4'e ir muma Girtuo • liavimai 
gimdo nesutikimus, vaidus, tan
kiai musztynes, ant perskyrimo 
besimuszbnczių reikia policijos — 
vairiai to yra toki, kad 3d ar 40 
dul. sunkiai uždirbtų piujgų pa 
tenka tieedariams be jokio reika
lo. Pririraszymas prie A|«zvie- 
tos Dr-tės nekaeztuotų nė deszim- 
tos dalies to, ky kasztuoja girtuo
kliavimai ;per skaitymy gerų rasz- 
tų a| szv es'ume mut-ų pn tę, įgau
tame guodonę stvęs, o ty |guvę, 
saugotumėsi visko, kas gali mus 
pažeminti, iszmoktume ginti mu
sų psezių reikalus.

Liaukimės todėl, broliai, piktų 
palinkimų, o griebkimės gero, 
ypacz gi kibkime prie skaitymo 
gerų, pamokinanezių rasz ųl 

I, Asz iszkebauju isz Amerikos ir 
apleisdamas savo brolius, pasilie- 
ka n ežius A menk< j, duodu jiems 
tokia* rodąs; jeigu jie pildys tas 
mano rodąs, ateitėj nereikalaus 
gailėtieri.

Dr-tės Apszvietos preziden'as, » 
I. Alkanais.

Isz Niagara Falls, N. Y.
10 d. piutės ant g« ležinkelio li

kosi užmusztas lietuvis ELazimie- 
ras Delertas.rfunas palaidotas su 
prisidėjimu czianykszczioa lietu- 
vszkos Sz. Jurgio draugystės. 
Velionis paėjo isz Kauno guber
nijos, Reseinių pav.. Bulelio pa
rapija*, kaimo Zanczinėlių; turė
jo 33 met. Lietuvoj pdiko pa- 
cziy ir pory mažų vaiki ežių. Į 
Ameriky metai atgal atvažiavo 
ii-z Anglijos.

Cz'snyksztė Szv. Jurgio Dr-tė 
užsidėjo ne seniai, via pereitų 
metų vasary, o jau ne mažai savo 
Bananams gero padarė. Drau
gystė stengėsi uždėti parapijy ir 
pastatyti bažnytėlę drauge su 
lenkais, bet norėjo, kad joje butų 
littavis kunįgas, žinoma, mokan
tis leakiszkai, liet lenkai pasi- 
prieszino ir vyskupas paskyrė 
lenkę kunįg}, bet ant iszklausymo 
iszpažinties lietuvių davė lietuvį 
kuilį?}: dėl intrigų lenkų vysku
pas nesutiko duoti lietav o pra
ba szcziaus.

Prie Szvento Jurgio Dr-tės 
priguli ne vien katalikai, bet 
terp sąnarių yra ir trys liutero
nai.

Lenkai czia lietuvių ne kenezia, 
niekina juos, iszjuokia lietuviazky 
k*lb}. Norėtų jie, kad viri' lie
tuviai į lenkus paviraių. To 
vienog, turbut, niekada ne su
lauks.

Iz. Biib las.

Isz Waterbnry, Conn.
Ant suririnkiino.atribuvurio 23 

d. rugpiuczio, Draugystė D LK. 
Gedimino paaukavo $25 ant pa* 
nzelpos snglekaayk’ų sztraikie- 
tiums. Pinįnus nusiuntėme ant 
vardo p. B. V. Wilson, į India- 
nopolia, Ind. .

Sekretorius-R. J. Senkus.

Nauji rasztai.

Adomas Mickevyczia. Jo gyve
nimas, Rasztai ir Darbai. Ap- 
rasze Daubaras. Blj moiith, Pa. 
Spauda ir kasztai “Vienybe*
Lietuvninku“. 1902 m. 40 pusi.

Adomas Mickevyczia, nors ra
itė Lnkiszkai ir kaipo vienas isz 
geriausių poetų, augsztai pakėlė 
lenkūzk} literatury, bet j s buvo 
lietuv:szkos kilmės ir ty matyt ir 
isz jo rasztų, kadangi jis savo 
poemose tankiai garbina savo 
tėvynę Lietuvy. Norf jis ant la
bo lietuviszkcs tautos, ant labo 
1 etuvystėe nieko nėra padarę-,bet 
nors savo meile Lietuvos užs pel
no, kad su jo gyvenimu suripa- 
žin'ų ir lėtu visi. Susipažinti su 
gyvenimu vieno isz prakilnesnių 
lietuvių, dilburių ant labo ir pa
kėlimo garbės svetimų mums len
kų kiekvienas gali, per»k*itęs po 
angszcziaus paminėtu užvadinimu 
knįgutę, iszleisty “Vienybės”.

Iszgama. Drama 11-se Aktuo
se- Parašte J. 8. Pittaburg.Pa- 
23 pusi. t

Yra tai gana silpnai isz sceniš
kos pusės paraazyta komedija. 
Tendencija jos graži, bet vienos 
tendencijos neužtenka, reikia << 
a sakanezio apdirbimo.

Lenkiszki grafai dar ne parsi
duoda už 25 tukstanezius rublių 
mužikų dukterims, kaip czia au
torius komedijos stengi a*' įkalbė
ti. Toki lie'uviazki pralotri,kaip 
czia apraszyta, gali pasitaikyti, 
bet tokių grafų dar nėra. 1^°' 
kiszktj aristokratų matyt autorius 
na pažįsta.



Isz visur.
| Sti?rjžo isz S berijos ameri 

kt'ni-vki inžinieriai, kurie ten ti- 
rinėj ..ar galųpa Aziję ir Ameiikę 
suju"<rti geležinkeliu. Jie sako, 
kad tę ne eunku padaryti; visas 
įunkuniaa yra per važi uoli per Be 
ringo j >r ų sidurutnę, t-urinczię 
125 kyli<>nieuus ploczio. Czi« inii 
nier ai užmano parengti a ba tilt}, 
arba padirl ti speciali zkus laivus 
perkėlimai trukių su pasažieriaia. 
Užmanymu t} remia didžiausiAme 
nkos didžt.nežiai, todėl galima 
tikėti, kad jis bus neuiilgio r nu
veiktas ir gausime g e’ei nke iu 
keliauti iaz Amerikos į Lietuvę.

| Amerikos k on su liūs Pragoj, 
Czekijoj, per laikraszcsius pajiesz 
ko palukėjų pasimirusio M nne- 
sotoj Jono Millerio, kuris paliko 
hrirę. Liukuose tos firmos už
tiko daug mineraliszkų turtų, 
todėl dabartinė firmos vertė yra 
5 mil j >nai dolięrių. Czekij. j 
yra Miliero aple;8*a pati ir vai 
kas; jai todėl priguli palaikai. 
Miller hz Czekijos iszbėgo pa»i- 
gaviuę-* v enoe draugystės, kurios 
jis buvo kaaierium, 3J0J0 gulde
nų pinigu-

| Aut Filipinų salų cholera 
pradėjo vėl smarkiau siaus 
ti. Pgreitp sanvnitę Msmllej 
buvo 3M0 uaujų apsirgimų. Iki 
sžftft-aut atlos Luzon buvo 27829 
apsirgimai cholera, o isz to ap 
sirgusių i-kaitiiaus 19540 pasimirė. 
Nuoszimtia mirezių yra labai di 
deli-*, d dėsnis negu la’ke kada 
nois Maniusio* choleros Europoj. 
Matyt Europoj laike cholerų 
žmonės turi geresnę gydytojų pa- 
gelbą, negu tai yra ant Filipinų 
salų.

| M .skolijoj caro pati vėl ren
giasi gimdyti. Visose cerkvėse 
popai laiko dievmaldystas ant 
iszpra*zyn>o nors sz uom kartu 
vaiko vyii-zkos lyties, taigi sos
to įi>edinio. Londono laikrasz- 
czial garsina, buk caras, jeigu ir 
sziuom kartu ne sulauks vyriaz 
kos lyties vaiko, pasirengęs atsi
sakyti nuo sosto. Ir atsisakyda
mas, j s ne atlygįs tautai pikto, 
kiek per laikę valdymo kraszto 
visai padarė jo tarnai.

| Londono laikraszcziai pra- 
nesz >, jog dabar azijai i-zkos tau 
tos, kaip antai kort-jonai, chinie- 
cz:ai siuncz a savo vaikus paaimo 
kinti ne į E u ropę arba Amerikę. 
bet j Jap- nijos mokyklas. Da
bar Japonijos universitetus lanko 
net keli indiszki kunįgaikbzcziai, 
aoki pirma kel audavo į Londo- 
nę arba į Paryžių pa-imokinti 
augėlesnių europei-zkų moks
lų.

| Ant sa o- Mindauio, vienos 
isz F 1 pinų salų, pabaigoj perei- 
tes ėnvęitės buvo smarkus žemės 
dre^jimai, kurio daug blėdies ir 
nelaimių pridiibo. Nuo žemės 
drebėjimo daug triobų sugriuvo, 
o dar daugiau likosi drucziai pt- 
gadytų. Pražuvo pne to ir daug 
cziabuvių. Lz amerikonų, rodo
si, nieks ne pražuvo; bet apie tai 
dar nėra žinių.

| L okraszczi <i prane-za, buk 
garsus vulkanas Pvlee. ant salos 
M .H in’ųue.vėl turėjo smaikų Lz* 
aiveržimę, kuris buk isznaikino 
aplinkinei miesto Fort de France 
ir buk prie to pražuvo d>ug žmo
nių; akai lių pr žuvį šių paduo
da ant 3000 mažiausiai.

I II novero provinejoj. Prū
duose, pasibaisėtinai siauezia szil 
t nės. Pajit-gų v etin ų daktarų 
neužtenka ant gelbėjimo daugy
bės serganezių. Valdžos szau- 
kia daktarus i»z kitų Vokietiji s 
krasztų, kur jų yra daugiau negu 
reikia.

| Chinuose, Hu Nau provinci
joj chiniecziai vėl rodo ne- 
pnlankumę krikszczioniszkiems 
misijonieriamlC Toje provincijoj 
cziabuviai paskerdė neseniai vie 
nę australiszkę ir vienę angliszkę 
miajouierių.

| Iszpanijoe pakrantėse, ant 
salos Majorkos, siautė smarkus 
sūkurys, kuris daug blėdies ir ne- 
lūmių pridiibo. Ypacz mieste Fe 
h n t daug triobų iszvartė. Prie 
to pražuvo ir diktai žmonių, bet 
k:ek, tikrai nežinia.

| Pietinėj Afrikoj, netoli 
Bloemfoutein, susidaužė trūkis 
vežantis burus buvusius nelaisvėj. 
Prie to daug vaikų ir moterų li
kosi užmuszlų, o dar daugiau su
žeistų.

• Mieste Muenchene, Bavari
joj, įgriuvo dalis naujai statomo 
per upę laar tilto ir užbėrė 16 
darbininkų. Greitai užbertus 
atkasė.het isz jų: 2 buvo užmusz- 
ti, o kili 14 sunkiai, gal mirtinai 
sužeisti.

| Garsus brazil jonas Santos 
Dumoud dirbdina dabar Paryžiuj 
didelį orlaivį, važinėjimui ant o- 
ro 8 ypatoms. k Už poro-* mėnesių 
orlaivys bus gatavas ir iszbjndy- 
tas.

| Abisinijoj, aplinkinėse Hara- 
ro užtiko didelius aukso plotus. 
Kasimu aukso užsiima jau ežia 
v ena italiszka ir viena prancu- 
ziszka kompanijos.

£ Turkijoj, aplinkinėse Drekki, 
turkiszki kareiv ai susimuszė su 
ginkluotais bulgarais. Susimu- 
szime 19 turkų ir 20 bulgarų ta
po užmusztų.

| Aplinkinėse Port EUzabeth 
pietinėj Afrikoj, laikė smalkūs 
vėtros pražuvo daug laivų ir pri
gėrė daug žmonių, bet tikro pri- 
gėrus ų skaitliaus dar nežino.

| Ostendoj, Belgijoj, atsibus 
terptauti-zkas pramonės ir pre
kystes kongresas, ant kurio daly
vaus ir SuvieuytosValstijoe Sziau 
liuės Amerikos.

|| Prancūzijoj, mieste Tourco- 
ing sudegė didelės gelumbių 
dirbtuvės. B ėdį gaisro padary
tį skaito ant 3 milijonų frankų.

| Audra, vėtros ir debesų pra- 
plyszimai, nuo kurių užgimė-tva
nai.Galicijoj pridirbo labai daug 
blėdies laukams.

| Aplinkinėje Cusano, Italijoj, 
užgimė laukų darbininkų maLz 
tai. Netoli Bari darbininkai užė
mė vienę d delj dvarę ir rengėsi 
padalinti jo laukus terp aplinki- 
n:ų bežemių ūkininkų, bet at- 
sių ta kari u menė isz vaikė maiszti- 
ninkus. Susirėmime su karei
viais vienas kaimietis likosi nu-

| Paryžiui, ant stac jos Rytinio 
geležinkelio, likosi suaresztuotos 
dvi jaunos amerikonės isz St. 
Louis, Mo. už vagystę.

durias, o daug tapo sužeistų.

I Angli.-zka White S ta r paša- 
žierimų garlaivių linija pasidirb
dino nauję pasažterinj garlaivį 
“Cedric”. L tiras tas turi 700 
pėdų ilgio,75 ploczio ir 48 augsz- 
czio. Lovas galį paimti 18400 
tonų lavorų;, jame yra vietos 
3000 pasažieiių. Gail.ivys tas 
pi tukinės terp Anglijos ir Ame
rikos.

(| Vakarinėj dalyj Indi jų (Azi
joj) smarkus lytus pataitė javus 
ant laukų, o laukė jau tuose ap- 
skrieziuose vėl bado metų.

| Londono “Board of Trade” 
gaišina, jog metas nuo meto al
gos Anglijos darbininkų eina ma* 
|yn.

I Malikkos jūrių siaurumoj, 
pietinėj Azijoj, susimuazė holas- 
di-zkas pncziinis garlaivys “Prin
ce Alexander” su angliszku “Bau 
Hm Guin”. Pr nce Alexander 
Paskendo. Prigėrė nuo jo 19 pa- 
sažierių ir laivo tarnų, 20 gi 
žmonių iszgelbėjo angliszkas gar- 
laivys.kuris tapo teipjau drucziai 
PzgtdyUa.

| Pabaigoj pereitos sunvaitės 
pietvakariniuose krasztuoee 
l’rancuz jos siautė audros su de
besų praply-zimais ir smarkus sū
kuriai, kurie labai daug blėdies 
pridirbo. Mies’e St. Et eime 
nuo debesų praplyszimų užgimė 
tvanai, vanduo užliejo visus že- 
me.niua gyvenimus mieste.

Vietines Žinios.
— Į duonkepę Witembergo, 

pn. 1123 Newbery avė., pereitos 
nedėlios naktyj įsikraustė vagi
lius, žinomas policijai po vardu 
Red Garry. Duonkepėj nakvojo 
tarnas, žydelis Pinkus Lukas. Tas 
pabudęs, paszoko isz lovos, o va
gilius pribėgo su peiliu ir parei
kalavo,kad Pinkus pasakytų, kur 
yra piuįgai, vienog narsus žydas 
ne norėjo,griebė už peilio ir sten
gėsi ginklę atimti, bet tuojaus ne 
teko dviejų pir-ztų. Ant riks 
mo žydelio atbėgo duonkepės sa
vininkas ir du policistai ir jiems 
visiems pasisekė vagilių suvaldy
ti.

— Pereito panedėlio dienę ap- 
vaikszcziojo Ch'csgoj, kaip ir vi
sose Suvienytose Valstijose, Dir
bo dienę. Visos dirbtuvės, b»n 
kai, biurai buvo uždaryti. Dar

biniukų unijos nu savo sąnariais 
parengė parodę, kuri traukė 
nuoLeavitt s t r. į miesto vidurį Pa 
parodoj dalyvavo apie 50000 dar- 
diuinkų vi-okių užsiėmimų Po pa- 
rodaj visokiui se miesto parkuo-e 
bavo darb mukų susirinkimai, 
kur buvo teiposgi laikytos pra
kalbos.

— Ant Be't geležinkelio, terp 
Carpen'er ir Aberdeenatr., rędo 
audrankytę nepažįstamo žmogaus 
kunę. Galva buvo su v su nuo 
peczių nutraukta. Matomai t^s 
žmogus hkoei trūkio pervažiuotas 
ir užmusztas ant vietos. Jo ki- 
szeniuose ne rado nieko tokio, isz 
koga'ima būt spėti, kas toks yra 
negyvėlis.

— Passavant ligonbutyj pasi
mirė pereitos subatos dienę gre- 
konis vais:ų prekė jas Chailes 
Skurlva Pasimiręs likosi ant HaU 
ted »tr. užpultas kito grekonio ir 
mirtinai su pe bu subadytas. Už
puolikas likosi suareeztuotas. bet 
ant kaucijos jį paleido. Dabar 
jis isz Chicagos pabėgo; prapuls 
todėl užstatyta už jį kaucija.

— Namuose pn. 1254 Diver- 
sey Boulevard pereitos nedėlios 
dienę nusnzovė kriauezius A. 
Jesiup, turintis 45 metus. Jes- 
sup nuo seniai sirgo ir daktaras 
pripažino I gę už neiszgydomę; 
todėl žmogus velyjo nusižudyti, 
negu su liga gyventi ant svieto.

7 d. rugsėjo. 7 vai vakare, ap- 
tiekoj Dro G mieži u no atsibus su
smukimas “Ausaros Dr-tės, ant 
kurio vi-i sam<n>i ir norinti prie 
Draugystės prisiraszyti teiksis a- 
teiti.

Draugyscziu Beikalai

Pirmas metinis Pikninkas.
Chicago. Liet. Birutes Trluboriu ir 

Knncertinoe Kliubas turea savo pikninka 
ūedelioj,7 Rugsėjo Pnui's Parke,ant 123 
ui.. Wesi Pullman. III. Prasidės 10 vai. 
ryto. Inienga vyrui su Dana 25c. Dar
ias gražus ir gerai parengtas pikninku 
reikalams. Grajis to paties Kliubo mu
šiką permainom ant tnubu ir ant kon
certinų. Tarpe šiokiu dainuos Kudir
kos Cr-tes choras. Viskas bus parengta 
kuograiiaussai. Visus lietuvius ir lie
tuvaites, naip isi Chicagos teip ir iss 
Pullman, Kensington ir visu aplinkiniu 
szirdingai kvieesia atsilankyti.

Su guodone, Lietuv. Musikantai.
(5—®)

Chlcago- Dr-te Li uosy bes turės savo 
csvertmetini susirinkimą nedalioj, 7 d. 
Rugsėjo, 1 vai. dienos. Jono Petrosziaus 
saleje, 168 W. IH-th St., ant kurio visus 
sąnarius ir norincslus prisirassyti kvie
esia susirinkti. Naujiems sąnariams 
■ □stojimas dar SI.00.

Dr-te Li uosy bes.
Chlcago. Dr-te Sim. Daukanto turės 

savo mėnesini susirinkimą nedalioj, 7 
Rugsėjo, pusiau pirma vai. dienos. K. 
Liaudanskio saleje, 3301 S. Morgan St., 
ant kurio visi sąnariai privalo būti nes 
yra svarbus reikalai. Naujiems sąna
riams instojimas lik SI .00.

A. Bijanskss, pres.
8327 Auburn avė.

PirmM didelis PikniukM.
Chicago. Dr-te Slmano Daukanto tu

rės savo pirma dideli pikninka nedeliol, 
14 d. Rugsėjo, *02 m. Reissig’s Orove, 
Riverslde, III. Prasidės 9 vai. ryto. Ti- 
kietas vyro su m o te re 25c.

Szis pikninkas buvo parengtas ant 29 
d. Sėjos, bet isz priežasties sziu metu 
nuolatiniu lietu liko atidėtas ant 14 d. 
Rugsėjo, ir tikimasi, kad szeme laike ra
sime dar daugiau pasilinksminimu kaip 
vidurvasarij, nes yra nunokia obuoliai, 
gruszioe, rieszutai Ir iszdygia grybai, 
rinkimu ju primys mums Tėvynė. Vi
sus szirdingai užpruzoant szio pasi
linksminimo. Komitetu.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA.

8. Dominaitia, 1436 Adams St.
8a BOSTON, MA88.

Nikod. Gendrolis, 257 4 th 8t.

NEW YORK. N. Y.
Jonu Nujokas, 334 E. 55-th st.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 F’erry st

BROOKLYN. N. Y.
8tanislowu Rinkesricziua. 78 Grand st. 
Juozu Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 234 Grand st.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 8. Main st.

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

WATERBURY, CONN. 
Jonu Taraila, 677 Riverside si.

ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnu.

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTIMORE. MD.
L. Gairlts, 2018 N. Wuhington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotu, 1124 8. Front St.

‘'Lietuvos” Kelhiuianti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis.
Juozapu Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Antanu Koeciuszka.

Kur ule vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pu Juos užsirauyti “Lietuvę" 
Ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgu 
už tę paesię prekę kaip ir redakcijom.

“LiBTUVOS lULZUTUVB.

Atsakymas „Žvaigždei/*
Je'gu numeryje 32 ,,žvaigždė” 

butų nubarusi tiktai J. R. už ap 
raszymę Lidotuv ų musų dukters 
Ekb etos Tampauckiutės, tai tas 
tegul ir pasiliktų pamokinimu R., 
t>et jeigu t uom rasztu užgauna 
mus, t. y. tėvus velionės, tai ne 
atbulinai turime aut to atsiszauk- 
ti.

Pirmiausiai raszėjas sako, kad 
girdėjęs dekliamacijas velionės, 
kun, deklianiuodima,nesuprasda
vo savo žodžių. Kodėl (.Žvaigž
dė” nekiiiikavo dekliamacijų, 
bet laukė progi s. Ar kartais ežia 
neiszeins teip, kad „Žvaigždės“ 
rasztininkas pats nesupratę žo 
diių d« kliamatorės, srba kad tie 
žodžiai teip gerai tiko prie jo do
ros, kad negalėjo j s žodžiams už
mesti. Aniems doriems katali
kams, szokinėjusiems per tvoros 
kapiuių, ar nereikėjo suteikti szi- 
tokių pamokinimų : , Jus dori ka 
talikai, kogi jus ėjsite ten kaip 
beprocziai szokinėti per tvo
ras? Argi ųegeriaus būtumėte pa 
daię. kad hz tolo į lydiuczius bu 
tumė e laidę akmenis, arba drabi 
tę purvais, ar pasmirdusią s kiau- 
sziniaiv, kaip tai daugel kaitų da
rėte kitur”. „Žvaigždės“ raszti- 
niukas primeta tėvams velionė;- 
>8'.tv rkimę, kurie buk sumai-zė 
jauna duterei prutę; tai ir ežia 
turbut, klysta, nes, kiek eiame 
prisižiūrėję mu>ų gyvenimui, ma
tome, kad kitaip i-zauginti visur 
ne gražiausiai ir ne doriau-iai gy 
vena. „Žvaigždė“ toliau sako: 
„Nabagė t-zaukėsi pagelbos, verk
dama, bet tėvai ant jos žodiių 
kurtus buvo. Taigi, jeigu „Žvaigž 
dės“ rasztininkas buvo prie mir 
ties musų dukters ir girdėjo tuos 
graudžiis j< s meldimus, tai kodėl 
jis lyg stabas stovėjo, kodėl nepri
tarė jai, o gal mes būtume susi
taikę? Kodėl tik dabar susiprato 
t<pgailėii? ..Žvaigždės“ mokinto
jas sako, * jog gimdyti jai pri
valo pratinti vaikelius prie baž- 
nyczios ir Dievo meilės, isz kur 
plaukia dvariszki ir svieliszki 
mokslai Teip isz tikro priderėtų 
būt, bet ant nelaimės b įžnyczia, 
rankose sudemoralizutų tarnų, 
pastojo ne ne>ziotoja doros ir 
mokslo, bet įnagiu tų tarnų, vie 
ta jų bi znio, vieta pjudymo bro
liuku broliais. Ne bažnyczia vie 
nog tam kalta, bet kalti tie, ku
rie isz jos pasinaudoja ant plati
nimo atžagario Christaus mokslo, 
kad palengvinti sau kirpimę avė
tų vilnų.

Pabaigoje straipsnio pridėtas 
pagyrimas Minersvilles lietuvai- 
czių už nedalyvavimę laidojime 
velionės ant fydiszkų kapinių. 
Jeigu „Žvaigždė“ pagiria Miners- 
villės lie uvaites už nedalyvavimę 
laidotuvėse, tai priderėjo.dėl kon 
sekvencijos,iszbiauryti svelimtlu
tes dalyvavus ai laidotuvėse moks- 
ladraugės Elzbietos. Ant galo 
„Žvaigždės“ raszt1 cinkas sako: 
Lai Dievą< Elzbietęapmdis O ar
gi „Žvaigždės“ dvaaiszkassiraips- 
nis ne gana apsudyjo netiktai ve
lionę. bet ir mus, jos tėvu-?

Jonas ir Marė Tampauckai.
Sz uotui užbaigiame visus gin- 

czua apie laidotuves. Rėd.

Pajleszkojimal.
Pajieszksu Domininko ir Franciszkaus 

Sobutu, Liudviko ir Jono Jonuszu, visi 
Kauno gub., Telsziu pa v., Gadunavo 
parap. Jie patys arkų kitu teiksis 
duoti žine ant adreso:
(12—9) AdomuGureckis,

17 N. Pearson St., Nashua, N. H.
Pajieszksu savo draugo Ignaco Rus- 

tovskioiu miestelio Karklėnų, Raseinių 
pa v., Kauno gub.; gyveno Boston, Mau. 
Jis pats ar ku kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jos. Žymontss, 
146 W. 18-th SL. Cbicagn, III.

Pajieszksu Kazimiero Girdžiaus ir Jo
no Juszkevicziaus, 3 metai atgal gyveno 
Chicagoje. Jie patys ar ku kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Vincentu Sabataitis, 
HlUnionSt , Kenoeha, Wis.

Pajieukau savo broliu. Jono ir Male- 
uszo Silvestraviczlu. iu kaimo Negirvos, 
Eirogalos vol.. Kauno pav. Jie patys ar 
ku kitu teiksis kuoti žine ant adreso: 

Peter Silvestrovicz.
Cfo R. B. & Wardd, Lpper VVorks.

Port Chester, N. Y.
Pajieszksu savo brolio, Vincento Gri- 

maliaus, gyvenusio Čhlcagoj. Turiu 
svarbu reiksią. Jis pats ar ku kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jonu Grimalis, 
Box 112, Somerville, Conn.

Pajieszkau Jokūbo Dziedulionio, Vil
niaus gub., Traku pav., kaimo Varei- 
koniu. Augsztu raudonu vyras, rusvu 
plauku, be usu, kalba lietuviukai ir 
lenkiszkai. Jis iszneue mano bankava 
knygele ir auksini laikrodėli. Laikro
dėlio No. 9949352. Ku apie Ji duos ži
ne gaus 85.00atlyginime.

Jonu Zajetkovskis, 
ISCommonSt., Lawnence, Mau.
Pajieszkau Jono Zakaro, isz Batakių 

parap., Raseinių pav., Kauno gub.; ant
ri metai Amerikoje. Jis pats ag ku ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Misa. Marijona Globike, 
1321 8o. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

(19-9)
Pajieszkau Jievoe Kraszinckiutes, Su

valkų gub., Marijampolės pav., Mika- 
linkio gm.. kaimo Skersabalių. Ji pa
ti ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso:

Miu. Magdalena Szeszkauskiute, 
Box 32, Melrose, Conn.

U2-9)

Pajieszkau Augustino. Kuncos, Jono 
Valaiczlo, Motiejaus Endrukaiczio ir 
Petronės Žebrauckiutes. visi Suvalkų 
gub., prie Prusu rubežiaus. Jie patys 
ar ku kitu teiksis duoti žine ant adreso: 

Mat. Kalvaitis,
Box 2, Lošt Creek, Pa.

Pajieszkau Juozapo ir Mikolo Glebo- 
nu, Kauno gub., Panevėžio pav. Jie 
patys ar kas kitu teiksis duoti žine ant 
alreao:

Mike Buliauskis,
1417 Gordon avė., Scranton, Pa.

Aukom kankintlniamm.
Juozapu Vokietaitis is Shelton, Conn. 

surinko nuoseksnesiu ypatų: 
Ant. ViltrakiSrf......................................25
Ant. Anskaitis....................................... 25
Marijona Anskaitiene............................25
Jos Sinkevlszius..................................25
Msgdalena Sinkevicziene.................. .25
Elzbieta Sinkevicziute..... ...............1.00
Selv. Taruszka.................... i..............25
Ona Taruszkiute.....................................50
Marijona Viltrakiene.;..........25
Karolina Vasiliauckiute.......................25
Franc. Vokietaitis................................25
Mot. Vokietaitis.................................... .25
Jos. Vokietaitis................................1.00

5.00 
Isz szios sumos skire Visztalini........1 00

Kankintiniams.....................4.00
Kankinliniu buvo................24.92
Sykiu..................................828.92

Padekavone.
Siunczlu szirdinga aeziu visiems tiems 

lietuviams, kurie sušukavo po keletą 
centu ant keliones paliegusio Juosapo 
sūdei k io. les sukolektuotu pinigu in- 
pirkau jsm sz t f korte nuo Chicago iki 
Tilž6sir26 Rugpjuczio iszieidau ji in 
ievyne. Jonas Petkus, Chicago Ueighta

Reikalingas mokintojas mokinti 
lietuvius vakarinėje miesto mokslai ne Je 
lietuvis, kuris galėtu būti atsakantis ir 
kad galėtu iszduoti egzamine mokslai- 
niu komisijai — tegul atsiszaukia: 

Lithuasian Citizen Asaocialion, 
Box43, So Boston, Mass.

Reikalauja patyrusiu operatorių prie 
Dresa skirta darbo. Augszcziausia mo
kestis ir darbu be per trukiu:

Dernburg M fg. Co.
222 AdamsSt., kerte Franklin, Chicago. 

O-»)

Reikalauja 500 vyru prie miszko dar
bo ant 8 menesiu. Mokestis nuo 824.00 
iki 826 00 ant menesio ir boardu. Veža 
dykai. Ruzydami dėl geresneg infor
macijos indekite ūžte, marke.

Joseph Rossell,
4. N. WuhingtonSt., Boston, Mass.

Reikalauja 500 darbininku in fermų, 
fabrikus ant geležinkeliu ir prie kitokiu 
darbu.
Chicago General Labor Agency, 118 ~ 
5-.h avė. Didysis effisas 99 8. Canal St. 
J. Lucu manažens, szneka lietuvlszkai.

06-8)

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kaojamu Muzinukiul Ta viską ■ gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokiu lietuviszku ir lenkiszku 
knygų kokios tik ant svieto yra. Ka
ssyk o.gausi Katalioga.

Ar reikalauji ssi f kortas T Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krr.juT 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai puiusli per Lietuves redakci
ja greiczlausiai suvaikszezioje, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu. |

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už Ubai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk tede
damu už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEWSKI.

024 33-rd SL Cblcaffoa IU.
Sub Sut. 60.

Pigiai ant pardavimo geru saliunaa, 
geroje vietoje. Biznis gerai Uždirbtas. 
Atsiszaukite pn. 1246 W. IS-th Si. Chi
cago, 111. (5—0)

Pigiai ant pardavimo geru uliunu 
vietoje lietuviu apgyventoje. Pardavi
mo priežutis — savininku važiuoja in 
kraju. Atsiszaukite pu:

Charles Kovalski, ,
749 W. 20-1 h St., Chicago, IU.

(5-9)

Ar iinote, vyrai.
Galite pervažiuoti in kraju ant darbi

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

Joeeph Rossell,
4. N. Wuhington St., Boston, Mass.

Tik už 20 centu.
Kas prisius pacztinemis markėmis 20c 

splaikys 1 tuziną popieru su koperlais 
gromatomis, už 81 00 7 tuzinus. Pupie
nis su gražiais kvietkais, apskaitymais 
ir paveikslais. Agentai ant J u daro ge
rus pinigus. Adresuokite:

K. Misiūnu.
Box551. Pittsburg, Pa.

(19-9)

Naojauaioair Puikiausiom groma
toms popieroe su gražioms pavinesiavo- 
nems. paveikslais ir kvletkomis nuo 15c. 
iki 81 00 už tutina Teiposgi ir visokios 
knygos yra pu mane gaunamos:

F, Miloshevski,
Box 724, Stoughton, Mau 

(»-«)

Sena pasaka-
Daugumas darbininku sako,kad 

jiems neužtenka laiko ant pasi- 
HHztrinimo savo darbo įrankiu. 
Ant to pasakysime, kad mes g>li 
me suteikti jums būda ir laika 
ant pasiasztrinimo jusu ilebczio- 
jimo prietaisu. Tiktai nemisly- 
janti, neturinti supratimo imonee 
apie inui-u geradaringss gyduoles 
gali isa ju nesinaudoti. Tiktai 
kvailiai gali sakyii, kad mu^u gy
duoles neistengs uiasstiinti ape
tito prietaisu. Privtiisoe gyvumo 
ir ilebcziojimo kaitau tampa ne
tinkančiomis veikimui savo dar
bo. Dyspej sija, neilehczii jimas 
ir nervirakos ligos reikalauja gy
dymo. Trinerio Kartusis Vynas 
yra to vienatinis vaistas, duodan
tis apetta ir reguliuojantis ileb- 
esiojima. Jia sudrutina musku
lu*, mei-sir daro gera kraujo 
cirkuliacija. Ant pardavimo viso 
se a pliekose arba staciiai pas fab
rikante:

Jos. Triner, 
799 S. Ashland avė., Chicago.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Habtrlandtą.

kiniroų; tokiai? paaiškinimais ir buvo ansai 
pirmutinis piktografiškas arba abrozdinis 
raštas, kuris, laikui bėgant, buvo gerinamas 
ir iš jo išsidirbo paskui egiptiški herogly- 
fai.

Visi pradiniai žodžiai egiptiškos kalbos 
buvo viensiliabiniai, o žodžiai dvisiliabiniai 
buvo sudėtais iš dviejų viensiliabinių. Dau
gelis tų viensiliabinių žodžių pasidarę iš 
megždžiojimo visokių gamtiškų skambėjimų. 
Daugumas žvėrių egiptiškoj kalboj vadinosi 
pagal balsų tų žvėrių išduodamų: asilas senoj 
egiptiškoj kalboj vadinosi yo\ liūtas — mut; 
varlė — krur'. katė — £zu fr tt. Ir kituo
se žodžiuose matyt panašus megždžiojimai; 
paveikslan: žaibas — egiptiškai bridž. Šir
dis — chet; niekkšas — chet&m,taigi žmogus 
mažos širdies; sunkios širdies, taigi pakan
trus — chariichet; nepastovių nuomonių, tai
gi dvi širdis — chet snau. Panašius mėgž- 
džiojimus galima rasti ir lietuviškoj 
kalboj. (

Rašto ženklai iš syk reiškė žodžius, žen
klai perstatė daikto pavidalų, paveikslan: 
saulę reiškė ratelis su taškeliu viduryj; vė
liau, gerinant raštų, ženklams suteikė simbo
liškų prasmę, paveikslan: širšė — reiškė 
viešpatystę; dar vėliaus pradėjo jungti po 
kelis simboliškus ženklus, jeigu vieno ant 
išreiškimo žodžio ne užteko. Ženklai tie 
vienog ne buvo literoms, bet reiškė skambė
jimus, siliabas. Teip, paveikslan, ženklas 
saulės reiškė siliabų ra, kadangi saulė teip 
vadinosi senoj egiptiškoj kalboj. Su laiku 
rašto ženklai nužudė daiktų ženklinimų ir 
buvo vien skambėjimų ženklais; dar vėliau 
ženklai siliabų nužudė saubalses, palaikė tik 
kitų dalį, taigi pastojo tikroms literoms. 
Ženklų reiškiančių literas egiptiškoj kalboj 
buvo ne mažai. Padėti vienog buvo tik pa
matai tikrų literų, kadangi raštuose egipti- 
jonai vartojo drauge: literas, skambėjimų 
ir daiktų ženklus.

Apart šito rašto, arba apart teip vadi 
□amų heroglyfų, kurių rašymas reikalavo 
gabumo ir daug darbo, egiptijonai turėjo 
dar teip vadinamų demotiškų raštų, išsidirbu
sį iš heroglyfų, paskirtų paprastiems žmo
nėms, kuriuom rašė ten, kur reikėjo greitai 
kų užrašyti. Demotiškų raštu rašė laiškus, 
visokius dokumentus; tuom raštu surašyti 
rankraščiai literatiškų, moksliškų ir tikjšji- 
miškų raštų.

Demotiškas raštas, nors buvo praktiš
kesniu už heroglyfus, bet visgi buvo gana 
painus ir todėl, kada Egiptas nužudė patval
dystę, senas raštas ne galėjo užsilaikyti. 
Krikščioniški valdytojai, kaip visur, teip ir 
Čia ne buvo apginėjais senos Egipto civiliza
cijos, bet kiekvienų jos apsireiškimų pradėjo 
naikinti. Krikščioniški valdonui pradėjo 
nuo senų egiptiškų knįgų ir rankraščių, vietoj 
seno egiptiško rašto, koptiškai kalbai prime
tė naujų rašymo būdų su pagalba 31 literos, 
terp kurių 24 buvo grekiškos, o7'perimtos 
nuo senovės demotiško egiptiško raštd. Nau
jas raštas remiamas naujų Egipto valdytojų 
išstūmė visai senų raštų, kurio, praslinkus 
keliems amžiams, jau nieks ne mokėjo skai
tyti, kol garsus prancūzas Cbampollion neti
kėtai ne surado budo skaitymo užsilikusių 
ant paminklų senų egiptiškų rašmėnų.

Kad mokslas rašto Egipte buvo didelėj 
godonėj ir jo ilgai turėjo mokintiesi, matyt 
ant parašų ant paminklų ir rankraščių užsi
likusių iki šiai dienai: raštas gražiai atlik
tas, o ant jo parašymo reikėjo ne mažai dar
bo ir didelio pripratimo. Be abejonės egip
tiški raštininkai ilgai turėjo mokintiesi, kol 
išmoko gražiai rašyti. Kituose kraštuose, 
kaip antai Europoj, pavidalas rašto mainėsi 
gana tankiai: antai vidurinių amžių gadynės 
rankraštį vokiškų, prancūziškų, arba masko
liškų ne papratusiam sunku perskaityti; 
Egipte gi per tūkstančius metų rašto jiavi- 
dalas, kaip tų matome ant jų paminklų, visai 
nepersikeitė. Ant Egipto paminklų visur 
matyt abrozdus perstatančius raštininkus, 
užrašančius skaitlių galvijų, pėdus kviečių 
ir kitokius daiktus. Reikia todėl manyti, 
kad mokančių rašyti buvo ne mažai. Jura
šus vedė speciališki raštininkai,kurie be abe
jonės tvėrė tokių jau organizacijų kaip ir 
amatininkai ir vaikai buvo palaikytojais tė
vų užsiėmimo, taigi vaikai raštininkų buvo 
teiposgi raštininkais. Prie kiekvienos žiny- 
čios buvo raštininkas; jis buvo drauge ir ad
ministratorium apskričio aplink žinyčių: jis 
vedė statistikų, rinko mokesčius ir tt. Apart 
to, tie gyvenanti prie žinyčių raštininkai per
rašinėjo ir šventas knįgas, rūpino jas žiny- 
čioms. Knįgų gi tokių žinyčių bibliotekose 
buvo ne mažai, apie 20000, taigi daugiau ne
gu jų turime lietuviškoj kalboj. Tos šven
tos knįgos buvo didelėj godonėj, bet ne vi
sos buvo tikėjimiškos: apart tikėjimiško tu
rinio, žinyčių knįgynuose buvo teiposgi 
raštai: istoriški, surašai padavimų ir tt.

Ant išlavinimo raštininkų turėjo būt 
Egipte atsakančios mokyklos ir jos be abe
jonės buvo prie žinyčių, bet tikrai nežinia, 
kur jos buvo. Kadangi žinyčių kunįgai mo
kino aritmetikos ir geometrijos, tai jie be 
abejonės mokino ir rašto, kadangi buvo sau
gotojais visokių mokslų: jie užsiiminėjo 
daktarysta, darė chirurgiškas operacijas; jie 
buvo palaikytojais astronomiškų patėmyjįmų 
ir iš padėjimo žvaigždžių pranašavo apie pa
sisekimus arba nepasisekimus viešpatystės 
užsiėmimuose, teipgi garsino ateitį priva- 
tiškoms ypatoms, ypač gi užgimusioms tur
tingesnių egiptijonų vaikams; visi tie moks
lai reikalavo pažinimo rašto, todėl rašymo mo
kyklos galėjo būt tik prie žinyčių.

Matematika pas egiptijonus stovėjo ne 
augščiausiai, bet ji tųsyk ir kitur ne augštai 
stovėjo. Egiptijonai skaitliuose ne pažino
jo skaitliaus 0 (zero). Frie musų skaitlia- 
vimo budo ir vieta, ant kurios stovi skaitlius 
turi savo ženklinimų, pav.: 1 stovintis 
ant pirmos vietos reiškia vienų, stovintis ant 
antros 10, ant trečios — 100 ir tt. Hero

glyfiškuose raštuose,ant pažeklinimo 9,reikė
jo atkartoti devynis sykius vienų; ant pa
ženklinimo 90 reikėjo atkartoti 9 ženklus 
dešimties ir tt Paprastame rašte, arba teip 
vadiname hieratiškame, buvo ženklai skait
liams i; 2, 3, 4 ir 10; ant paženklinimo 
5 reikėjo rašyti 3 ir 2; ant - palenklinimo 6 
rašė 3 ir 3; dešimtis, šimtas ir tūkstantis 
turėjo atskirus ženklus.

Astronomija rods kaipo mokslas stovėjo 
kur kas žemiau degu dabar, bet užtai nuo 
labai senų laikų buvo vedami ir užrašomi pa- 
tėmyjimai. Kunįgai nakties laikų apversda
vo ant tėmyjimo žvaigždžių. Heliopoliuj 
buvo speciališka žinyčia, kurioj gyveno kuni
gai astronomai; jų tėmyjimai buvo vedami ir 
užrašomi sistematiškai nuo labai senų laikų. 
Jie susekė, kad diena ir naktis ne visada ly
gios ir pažinojo priežastis to apsireiškimo; 
pažinojo matomus plianetų kelius, laikų jų 
pasirodymo ant dangaus ir pirm laiko mo
kėjo apskaityti saulės ir mėnulio užtemimus 
ir tų, jeigu reikėjo, mokėjo išnaudoti ant pa
kėlimo savo įtekmės ant minių ir žinoma, tų 
savo žinių ne suteikė ne pašauktiems, bet jas 
slėpė nuo minių.

Labai senuose laikuose metai egiptijonų 
dalinosi tik į tris dalis: laikų išsiliejimo 
Niliaus, sėjimo javų ir piutės; vėliau įvedė 
astronomiškų laiko skaitymų: metai turėjo 
360 dienų ir buvo padalinti į 12 mėnesių po 
30 dienų ir metų pabaigoj pridėdavo dar 5 
dienas. Toki metai buvo trumpesni ant 6 
vai. už tikrus; kas keturi metai prisidėdavo 
viena diena viršaus, bet egiptijonai ant to 
ne paisė, kol iš tų valandų nesusidarydavo 
čieli metai viršaus; tas atsitikdavo kas 1461 
m.; tuos metus laike už pradžių naujo istoriš
ko peri jodo. Visos civilizuotos tautos, per 
fenicijonų tarpininkystę, perėmė nuo egiptr- 
jonų skaitymų laiko sanvaitėms, ko prieA 
egiptijonus nė viena tauta ne pažinojo.

Vaikais etijopų yra šios dienos abisiniJo
nai, gyvenanti į pietus nuo 'Egipto. Jie 
kultūriškai dar ir šiųdien stovi ant žemesnio 
laipsnio negu stovėjo senovės stabmeldiški 
egiptijonai, nors abisinijonai išpažįsta krikš
čioniškų tikėjimų. Abisinijonai užlaikė iki 
šiai dienai ir tulus papročius perimtus nuo 
egiptijonų. Iš tokių papročių, kokių ne už
laikė nė viena kita krikščioniška tauta, pe
rimtų nuo egiptijonų, reikia paminėti api
pjaustymų užgimusių vaikučių ir mergaičių: 
pas abisinijonus nupianja vyriškos lyties vai
kams visų arba dalį lytiškų organų galvutės, 
mergaitėms gi išpiauja mažasias gėdingas 
lupas.

Užgimusiam vaikui Abisinijoj išsyk 
duoda vardų kokio nors daikto, kokį dirbo 
tėvai laike gimimo vaiko; paskui, prie krikš
to, kaip ir visiems krikščionėms, duoda var
dų kokio nors šventojo. Vaikams gi bajorų 
arba raitelių, apart to, duoda dar varetų su
jungtų su pirmutiniu tėvo arkliu; taigi,jeigu 
tėvo arklys, paveikslan, yra bėris, tai vaikui, 
apart daikto ir šventojo vardo, duoda dar 
vardų: ‘ vaikas bėrio tėvo”.S Abisinijonų kal
boj žodis “tėvas” ne reiškia vien gimdytojų, 
bet ir savininkų, ponų, valdytojų.

Abisinijoj lavinimui piaudės vaikų, 
tikrai sakant, viešų mokyklų iki šiol ne bu
vo, tik dabar jos valdonas bando tokias mo
kyklas, su pagelba pakviestų europeiškų 
mokintojų, rengti savo valdomame krašte, 
kadangi mat jis, susidūręs su europiečiais, 
suprato naudų europeiško mokslo. Iki šiol 
Abisinijoj vaikai lavinosi visokiuose darbuo
se šeimynoj, mergaitėms, galima sakyti, 
ne duoda nė jokio speciališko mokslo, ka
dangi mat jas laiko tik už įnagius palinksmi
nimo ir Įiaraminimo vyriškių. Vaikų papras
tų žmonių, galima sakyti, ne lavina nė ama
tuose, kadangi dar šitame krašte nėra specia- 
liškų amatininkų: kiekvienas abisinijonas 
pats kepa sau duonų, siuva drabužius, dirba 
ginklus ir suprantama, su tais darbais supa
žindina ir savo vaikus. '

Vaikai aristokratijos auginami kitaip ir 
juos ant pirmo pažvilgio galima atskirsti nuo 
liaudės vaikų. Aristokratijos vaikams yra 
mokyklos, kurias jie lanko. Miestuose Gen
da r ir Abbis Abeba yra mokyklos aristo
kratijos vaikams; mokinimu, apart to, užsii
ma ir kunįgai savo namuose, kadangi Abisi
nijoj vien kunįgai turi šiokį tokį apšvie
timų.

Ištikro tasai abi si n iškas apšvietimas iki 
šiol stovi ne augščiausiai. Laiko valan
doms dar skaityti ne moka: dienų dalina | 
šešias dalis ir apskaito tų pagal šešėlio ilgį. 
Laikrodžių nė jokių, ne tik europeiškų, bet 
nė pieskinių.nė vandeninių ne pažįsta;europe- 
iški laikrodžiai yra tik valdono rūme, kuris 
parengė jau teiposgi telegrafus ir telefonus, 
bet jų prižiūrėtojais yra tik europiečiai. Me
tus vienog skaito pagal saulės bėgimų: metai 
prasideda 29 d.pjutės po nusileidimui saulės; 
turi 12 mėnesių po 30 dienų, prie kurių pri
deda penkias dienas. Matomai tas laiko 
skaitymas perimtas nuo senovės egiptijonų. 
Dalys metų, kaip pas mus ^dalintos į: pa
vasarį, žiemų, rudenį ir vasarų — pas abisi
nijonus pašvęstos keturiems evangelistams.

D vasiški j a Abisinijoj dalinasi į du sky
rių: į tikrus kunįgus ir į diakonus. Diako
nu gali padaryti kiekvienas kunįgas kų tik 
nori; buvo atsitikimai, kad Gondaro vysku
pas, pergalėjusius priešus kareivius, sugrį
žusius į Gondar pų karei, visus padarė dia
konais, o kariumenėj buvo tūkstantis mo
terų. Abuma, arba augščiensia abisiniškos 
bažnyčios galva tankiai paskiria į kunįgus 
y pa ta s visai ne mokytas, ne mokančias pašy
ti, su vargu galinčias perskaityti kokį evan
gelijos perskyrimų ir atkalbėti iš atminties 
reikalingas prie dievmaldystos maldas; dau
gelis kuuįgų ne supranta nė kalbos, kurioj 
laikoma dievmaldysta abisiniškose bažnyčiose 
(Abisinijoj, teip kaip ir katalikiškose bažnyr 
Čiose, dievmaldysta atsibūva ne žmonių var
tojamoj kalboj, bet šventoj kalboj huez). 
Apskriitai, supratimas Abisinijos kunįgų 
stovi dar šiųdien ant tokio jau laipsnio, ant 
kokio stovėjo Europoj protas katalikiškų 
kunįgų prieš reformacijų, taigi pradžioj nau
jų amžių gadynės. Jie dar tiki į velnių 
apvaldytus, į.visokius bartus; jie tiki, kad
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astronomiszku abrozeliu turinti 226 pusią 
Bius. Yra tcl vienatine knyga isz kurios 

erai žmogui gali apsiszvlesti....... ...75c
Dru‘eose, gražiuose apdaruose.......... 81-00
JDeaka! Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parašte 

pagal leuklszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
teista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yrs 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suslvie- 
avjimo ir j<> pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
uietuvos kunlgalkszcziais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitais. Iss szios knygeles skaitjrto- 
yi aiszklai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledluga............ 15c

ijletuviu pratevmi Mažojoje Azijoje nuo senovei 
iki jie pateko py vaidžl, -r:rsu Parvsze L m 
tu vos Mylėtojas. Knyga turtzSJ puslapius 
ir 4 dideles macas, parodanezias vietaa, kur 
renoveje gyveno lietu vi u pratevlal A prasto 
•tetaviu padėjimą dar 800 metu prieit Kris- 
Mua gimimų................  SOc

Klsdauviž Lietuvos Ksrallus. Istorlszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenklszkal pa
ts s zo Julius Slovackl, lietnvtszkal verta 
Vincas Kspsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 25o

OUtypa. apysaka isz laiko terpeaviazkoa kares 
Indijon u Amerikos............................25c

Paiki istorija epe Kantria Alina,kuri per 22 ms- 
tns vaikszcziodama po sviete, daugyba 
badu ir vergu kantrai isaksatsjo..2Oc

Naujausia Lletuvisakas Sapnlnykaa. surinktas 
ir suredlL isz daugel avetimtautmsku sapnl- 
Sru ir surėdytas pagal tikra Perslsakal 

Iptlazka aapnlnyka.—salio alszklu abre 
iu,— su apraazymu planetų ir paslapcziu 

kokias senovės žmones vartojo Inspejimui 
ateitas —Gsriaussi Usguldo visokius 
sapnus.  ....................  .....SOc
.Apdarytas......................  O5o

Pamokslai IzzminUea ir Teisybes Iszguldiuetl 
Galvoozlu visu amžių. Czia yra patilpf 128 
gražiujuoklugu ir įszuilnlingu pasakaioziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir nemoki 
nanczlu skaitiniu legul nesiperka szlf knln- 
gvlį o gardžiai pasijuoks, žmonose turės kų 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti Iszmlntinct atsakymų..... SOc

Rankvedls gromatų raszjrmuL Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prekijus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. Ir į patį carų. Teipgi meilingi laiszkal 
jaunikaiezių į merginas ir merginų į jauni- 
kalczius reikale susipažinimo ir apaive- 
dimo.....................................................-3Oc

Robinsonas Kražius, morallszka ir žingedl apy
saka r>*--v..,ta jaunumenel................25c

Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morallszku moks
lu ant anų paremtu. Visiemssuprastinai para
ižė prof. Dras L. Buecbner. nagai XIX.vokisz- 
kų laida, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų lietuvlszkai pergulde Dras J. Szkiupas. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu..81- 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose...82.OO 
Svieto pabaiga. Kaa nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaitoszių knygelį lOc 
Senu Gadynių laznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 

Hutcbinsonų; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieis žmogaus ant jos 
atsiradimą. Bzlandien tu sutvėrimu kjinus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozle- 
lus, nesugadintus, kuuus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien Užstatyti ivat 
riuose a uzeJuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žem-sniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo sprens- 
tL kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 370 puslapiu stambaus 
druro, ant grąž os popieros ir apie 160 pa
veikslu lavairtu senu gadynių isanykusiu su
tvėrimu. Preke..............  81.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai Ukejimlszkl 
moksliszki ir jiraugijlszkai pvaitlszkL Antra 
Uldasu priedu. 211 puslapiu.................SOc

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 6 dalis svieto. Su 
74 paveik-leliais: mapu, žmonių, gyvu lu ir 
medžiu. Tlnkamiųuse geografija in pradine 
mokslainp.. ... .....................................25c

Vanduo ant žemes, požeme ir viražu je žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakin'z. Verte Drugys. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labui su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vauUens 
permainas ir veikmes: kaip ils persikeiesta 
In žara, kyla in viražu ir tonai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvesf. keieziaai 
in vandens laszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilį. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k'.rtais uždengia cielus kaimus ir Indi
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirdami nuo saules keicziasi in vandeni ir 
ušl ėja laukrs, iszrežo ravus. upes ir upelius 
ii kavojssl po žeme, kur ve! veikia tų pak 
darbų kaip ir ant virszaus žemes....... lOc 

Žmogus NepUuszkis. Verto isz zzvedizzko No
ria. Graši apysakėlė: kaip turtingo preketo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingems ap
sivedusius. Salta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkoo dorybes................................... lOc

Pasukos. Romanai, No vėlios, 
My t Ižai.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo au
džia t leszpaties Jėzaus........................ 5c

Anlma Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kuria skaitjrtojas atsidžiaugt negales ,...7t< 

ipiska Dievo, pasaka .. ...........................60
Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

satų vienoje knygelėje...,...................15c
Apie Jonu Tvardaucics garsu burtlnyka

Ir jo darbus sykiu suapraizymųis apie bur
tus............................... . . , 25c

Dievaitis, spysaKa szios gadfu.-a. »ra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negird-j^. •• •• "5

Duonos jieszkotojai. apysaka H. Senktevi- 
cziaus......................................................35-

Du puikus apraszvmai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą vaiku.....................50

Jwenimas btepo RauUnosio, pasakos 15, 
Gyvenimas Gensvait-s (Gvnoa-fov). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėto. ...................................................50

Idėja ant meszlnio. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Mczs........10c

Istorija gražios Magelonoe ., 15c
Istorija septyni u Mokytoju * ** 60c
Juonupss Koniuszevskis. arba kankinimas

C a įjotu po valdžia maskoliaus ,25c
Juokingas pasakojimas apie dzaltabuizius

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c 
Kas teisybe tai ne melas, puikios apysareles

isz lietuviu gyvenimo ,. 15c
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10 
Kunigas, puikus apraszymas isz gyvenimo 
Kn A Buboš Prožaiszici Rasztai 8zioje kny

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraižytu 
kn. Burbos, buvusio klebonu lietuvisz- 
koa parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szitokios: "Tirmiszkiu Andrius”, 

■ Szvlesule",* Drąsybe ir uzmintls žmo
gaus”, “Apibarta avis” “Tėvo pasku
tiniai žodžiai“, “Naujalenkis isz prie
vartos", ■ Sesuo", “Už tėvynės meile ”, 
“Burtininkas isz Cucugvano Austrijos“. 
“Sodžiaus elgeta”, *'Welnio iszpožiotis", 
“Smertis aat nosies”............................. SOc

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szl jrra 
ne tik graži pasaka bet ir geras pamokt
ai mus pr>e uklniukystes...................10c

Lletuvuzkos Pasakos, nedega lietuvlszkai my 
tolegijai. Surinkta DroJ. Basanavicziaus 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku mytolo 
giszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias 
Perkunasir velnias. Žmogus ir velnias: Api* 
raganas ir raganius: Apie Deives. Laima ii 
Laumes; Apie Dali: Apie Giltine; ApleSzal- 
nų irszalti; Apie vėjus. Apie milžinus; Api- 
žaležius lt smakus; tpie vllktakius urbs 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku lu kūrės dar 
ir iziųdien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe................................... 11.50c

Maskoliai 3812 metuose arba Jurgis Mika
is vikis.....................................................40o

Medele pasakojimas. Szl knygele yra nsudmga 
kiekvienam ant perzksitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas Ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abroselials . . 10o

Markus ir Aurelionas. apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes............... j............ 20c

Mjrthai. Pasakos ir Legendos Žemaicziu. su
rinktos Ed. VecKenstedt'o, verte J. Szliu- 
pes M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokingiausios senovlszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius, Vilkalokus irti., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szla- 
dien dar nekurie tiki. Kss vienų isz tu 
pasakų perskaitys panorės Ir visas skai
tyti. Preke........................   60o

’av»rgele ir Kaip gyvena Kynal (Cbinai).
dvi labai akyvos passkaites................... 10

’askutines misz<os. (Isz lenkiszko). Pasaka
isz atsitikimo mlnyszku kliosztoriuje.... IA 

‘ajuoinkime vyrui žemp. Labai graži pasaka 20 
•avogti arkliai ir Meudells Didgalvls Dvi 

gražios pasakėlės - 10
’lunksnos abrozeliai. Szeszios naujos,labai 

gražios pasakos , .... M
‘uja u ta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimtmetyje. labai graži pasaka.......... 75
’Sinokslai Gražiu Žmonių., parvzyii kn.

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamokinanezios pasakos .. ,. 60

’armazonssarba baisumas Dievo rūstybes. Pa 
rasze Szventmikls Apsakymai Isz tikru a'si 
tikimu isz Lietuvos lietuviszku parapi 
1u................................................................10

Paveikslai. Parasze Žemaite. Graši pasaka 
apie vaikina ir jaunų mergina ir ju susl- 
oa-zlavimų.. . ....................................  W

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, istorija Isz laiko
pouavojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 6c

Bgle žalczlu karaliene ir iazgriovimae* Kau
no pilies 1382 m., du puikus dramai' para
ižyti Aleksandro Gužuczio . . 20c

Genu Dede. Graži pasaka isz szlandienlnlo
Lietuviu padėjimo . . . . 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu spsakvmu apie pargabenimų 
Dr-tes Atpirkejistu isz Italijos In žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomis va

dinamus. vsrsta. ant lietu viszko K n. 
Petro Saurusalczlo. Ka« nori turėti dva- 
siszku nauju paslskatlmu tegul nusiper
ka sz{ kningelp........................... : ... 30c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau
sius Isztyrinejimns suraszytas............25c

Inrankial szventps Inkvizicijos, vartoti VI ir
VII szlmtmecziuose dėl prųplatloimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Donald Labai akyva knygute............... lOo

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dembskis. Szi knl- 
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
•zventos Biblijos kurias perskaitė supra
sit. kas yra Biblija iv Kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt .............. 75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado?
Geolioglszkas Lietuvos isztytlnejimas, 
naudinga moksliszka knygele.................. lOo

istorija Europos su manoms 25c
Istorija gražios Katro kos “ ** 10c
Istorija isz taiko Prancūzą vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30o 
Istorija arba apsakymas apie Lietu voe praei

ga. Parasze Zanavykas. * . . 40o
tszganlmas vargdienio. Knigv.e pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenime 26c 
intekme Socijalistlszku sgnlygn ant visu kultū

ros szsku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi............15o

Ka darytis, kad botume sveiki ir ilgai gy
ventu m«m......................................................lOo

Kankles, Uetuviszkoe dainos su natomis,
sutaisytos aat 4 balsu dėl vyru Colis 1. SOo 

Kankles. Uetuviszkos dainos 4 bal«ams vy- 
rlszkiems sutaikytos; parūpino Dr. V. 
Kudirka. II dalis.................................. 3Oo

Keli žodžiai apie Auginime, paraižyti J. S.
Kuokszczlo. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vvru .......................    ICo

Kaip igytie pinigus ir tarta „ 10c
Kaip apsiginti ano koleros ir kiti naudingi

skaitymai , , , lOo
Kristijonas Duonelaitis n „ . 10c

'Kas yra. o kas bus „ „ . 10c
Krumnliu Jonas pasaka „ lOo
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bašnyozia ir mokz'as pagal Zabn'a

verta kn. A Milukas.................................... 15c
Kristijono Donelaiozio Rasztai...................... 40n

Kapai Didžiu Kunlgaikszczlu irKaraliu Vil
niuje Pagal A. Kirkorų, parasze N. Yra 
tai Istoriszkas iszsznipiuejlmas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grnbvieozlu D. L. Kunlgslkss- 
ozlu irKaraliu....................   10n

Krltuollal savleaoa bei abrorai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tanczlu tulus likejimiszkus dogmalua.... SOo

Kabalas talpinantis savyje visokius užmtnl- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lOo

Kelios Is'orlszkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 
ple Lietuvos praeitie, jos lletuvlszkus ku 
uigaikszcziLS, Kražių skerdyne Ir U..10o

Keistutis, tragedijas aktuoeedel teatru.......... SOo
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingume ....................................  lOo
Keletas rasztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

ralczio. Aiszklai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko klek ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeistu, klek už- 
mssztu. klek nusudviu ir tt................15c

Lengvas budus paežiam per savęs prameg- 
tie raszytle, dėl nemokanoziu lOo

Lletuvtazkoe dainos Iss visur surinktos, 
apie keturi szl ta tai dalau ** 86.00

Ldetuvlszkas Albumas. Laidai. Istoriszkos ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir isz- 
letatas kn. Miluko su pagalbi prenumerato
rių. Telpa ežia gražus paveikslai su trum
pais apraarymais žymlažslu Lietuvos vielų, 
(szdirblma Ir namluiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vertu su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvencziauslos Vilniuje: Griu
vėsiai Mtndsusio romo Naumiestrlyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai: Griuvėsiai Medlnl- 
ku pilies; Gelgaudlarkls; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje; Perkūno azvenllnjrczla 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokis Lltevskle; 
Kretinga: Kražiai; Rak įsek to bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto. Birutes koplyezla. 
Palanga. Buomas lies klalpeda, MInijosslė
nis ties Garždais. Nemunas lies Vilkija, ti
kę lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia iau u- 
ks Kauno gub ; tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—lietuvlszkoj ir anghsakoj. Preke.... B0c 

sietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožinsko. Laba) gražios dainos 20o

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpines! ty
rinėjimai apie lietuvius ju paėjima. Ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knlgele verta yra per
skaitymo klek vienam I ieluvfn i 10c

Litvlni 1 Potacy. Lenk įsakote kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
szglintis................................................. 10c

Laisvos Valandos. Ei'ea. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauuame amžiuje In kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose Joellese kiek
vienas skaitjrtojas ras sau nusiraminimų 
ir dvasiszkų naudų...............................  15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jos gali nuburtl apie savo laimų 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jų vaikinas myli ir tt.....................  26c

Lietuvlszkas Sziuplsvs, II Laida. Konradas 
Vallenrodas ....f ... < .................... 10c

Kuningas, puikus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. ... - . . . 60c

Llstuvlszki Dainiai pra iloj XIX szimtme- 
ezio. Kllaaiszkai tautiszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas.. ............   SOo

Lletuvlszkl rasztai ir raazliniukai, raszlla- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyveo'-nas tų darbai Czia s u raszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k> 
nors gero parasze lietuviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Baunaviezius. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Volonoziauskio, 
kn. Burbos ir kitu............... ;.............. SOc

Lietuvos Kankles, turinczlos Tl naujau dai
nas...................   15c

Lietuvos Istorija, paraižyta Simono Daukan
to. Dvi dideles knygos, kožna po 8160c 
arba abi už........................   63 00

Lietuvos Gaspodlne. Mokina kaip pritaisyti 
Disvo dovana isz kurios galima Iszmoktl 
gerai virti valgius ir atsakanozlai vesti 
Eukne............................ , . . 15c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto- 
riszkai socljoliogrszksi pieszinys.....25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Pieszinys apie priespaudos Ir persekioji- 
mus lietuviu isz szalies maskoliszkos ’ 
valdžios.................................................  10c

Maskolljos politika su Europa ir kataliklszka 
bsžnyoua. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir ju 
bsšnyozias ...... Ite

Musu mužikėlis lazduotas aut naudos Lietuvos 
Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tau t is akas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykya- 
tes. ir keletas pesakalcziu . 10-

Medega musu taullszkai vsistinykystai. Baloje 
knigoje apraszo visaz ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauoieczial ir Suvalkie- 
etial, kokeis vaistais prasti žmonss jas 
gydo......................................... 40c

Medega Šimėno Daukanto bijografljal (gyve
nimui). Yra tai naujause knigele Ir labai 
akyva, kurtoje apraszytas gymen'maa Slma- 
noDaukenjo nuo pat kūdikystes iki jo smer- 
ues: kaip augo, kur mokinosi ka veiks ir 
tt- Prie to ir jo fotografija patalplata. 80c 

Nesipneszyk. Komedija grajyjuma teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inženga. iaalelstg Tsvynes Mylėtoju Dr tes. 
Yra tai puikiauae tragedija grajyjama teat
ruose. pirma syk iszverata ant lietu visa- 
kos kalbos Wlaoo Kapso............ 25c.

Olge Llubatovyoziuto, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Ros įjoję, kaip 
mergina Olga Llabatovyoztute, prigulėdama 
in nihilistu draugystf. daug eysiu apgavo 
rusk u s czlnovnikus ir gaudoma gudriai isz- 
trukolaa ju ranku.............................. lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.ketailktszka meldu kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, pri- 
epavlednee. komunijos miežiu, miszparu ii 
daugjrbe kitu; miaziu maldos su abrozelials 
mlszpural giedami lietuvtszki ir lotlmszkl 
daug lotyniatku giesmių giedamu prie iszste 
tymo 68. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo Ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes 8z. Nerijo. 
P. Ir Karaliaus Dovido. aktai, rašnncriai 
stacijos, karonka. keliolika adventu giesmių 
irtt Yra tai nau>usia Ir gražiausia knyg-1. 
Įsa visu lietu vista u maldaknygių daili, tai 
ta, slidi popiete: stambus, aiszkus drukas 
Mietą 3ltz4H coliai. Szita knygeliu apda.ni 
ir prekes yra eskanezios.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo.................................................5Oa

No- 2. Mažas Akso Altorius, prastals.dro- 
tais apdarais, auksintais kraszials, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemls. su kabute...................... 75c.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlnksziais apdarais, apvaleis 
kampais, auksinti k rasi tai. parastais 

Irkvtetka.......................................81.25

No- 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bei
tais alonlaus kaulelteie, su 3 modallke- 
llaie. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemls, su kabe 
auksinti k rasi tai......................... 81.50

Nauja Biblija.
Pirmutine ant svieto su pav-ikslsis BIBLIJA 

turinti 183 puslapius. 379 pev-ikslss (abr.relius). 
dabar l-s» ju 1-z po -naudus Paveikslai perstoto 
svar< tau-ius aisitiklmus viso senojo Is’eiymo 
pradedant nuo sutvėrimo svieto Iki laikui Kero- 
d" Karaliaus Po košnu puvelksleiiu yrs paaiss- 
kinlmal kas aa< paveikslsiio matosi. Knyga 
yra dideles vertes, o kasztuoja lis 81 00• Nusi
pirkę szia knyga sk itys su džiaugsmu, o n-tu- 
riatis Jos pasilipęs aut krėslo žiūros per patylu 
sksltanty. Gaunama vien pas agento A. Ze- 
zziMiti. 31-60 Ho. Morunn Ht.. Chi- 
cago, III. Pinigus galima siusti registruotoje 
grumsto e ars kitaip rluncslsat laiszkal Ir pi
ni ai prapuola. Tie kuris slunute pinigus pras
toje gromatoj- aibe per M ney Oruor laiku ežiu 
paskutiniu dvieju saLvaicvlu. o Biblijos nega
vote. duokit man žiną per postelkorte, o esi ja 
pajlaazkoalu.

No- <3 Mažas Aukso Altorius, baltos celiu
lioidus apdarai. iszkilusloa kvietkoa.su 
kauline kabute, auksinti krasztal...81.50

No 7. Mažas Aukso Altorius baltosoellu- 
lloldos apdarai, kvielkos aut vieno šate
no Įsiklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinu k rasa 
tai................................................... 82.00
Knyaeliu No <t Izaip ir 7 l<wiet 

isoa newlenolzio«. teįveik k lėk įvir
ti o e Isnyigeli-a kvvielku lesizzisiuizll- 
zzissa wie Kiloki*

Dabartine Pinigu Preke.
tki 500 rubliu, rublis po.......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...52įc 
V iras 1000 rubliu, rublis po.............. 52fc

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pndeti 
30c. ant peczto kasztu.

Jei norite k*d pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežulu, tai siuskit* per 
“Lietuvos" redakcija.

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

vos" redakcijų, viaada paraszyk ant 
laiszko savo verda ir adresų.
,2). Kada reikalauji permainymo adre

so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai *- 

reta duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.
įS). Jeigu šiszperki "Money Orderi", 

Ūi nelaikyki* jį p* save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažai* balt* korcziukla,o 
didesnėj*, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį" siuskie prastoj* groma- 
toj*, registruoti jo n* reikia.

4). Suma* nesiekianezia* vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viana dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba "Money 
orderi“. Biuncziant marke*, reiki* ja* 
įdėti į laiszka liuosas. sausa*, nesulipin
ta* ir ne lipinti ant laiszko. Sulipinto* 
ant laiszko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokioa už pinigu* nebus pri
imto*.

Meldžiame rasseju temyti ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budo paleng- 
visi te jszleistuvei darbe prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau ataakym* 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

D-ras A. M. BaceYicze,
Persikėle isz Chicsgos 
in Scranton, Pa, po ur,

421-Penn. aie., Scranton, Pi.
Gydo visokias ilges be skyriaus ir vieką užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už'tai liotuvtai. kuris 
tiktai reikalauta daktarisakos pagalbos, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktare, su kuriuos 
savo prigimtoje kalboje gali auaaaekeli ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, noelatiejle gauti .pagelbe per gro
matas isz kitu miestu tegul pilnai apraszo savo 
ilga, o tada gaus pagalba.

AK SLENKA PLAUKAI? 
AK NOKI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^-ELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir pruzaiinti il
gas,.tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kuri* ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal Jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre I 
suokite teip:

J. M. Brundaa Co.
Nev York & Brooklyn, U. S. A.

CIGARAI.
Isz geriausio Havana ir Sumatra taba

ko. “mild” ir "medium", kvepenti, pui
kiai rukosl Teip geru cigaru kaip mu
su iszdirbimo niekur kitur negalim* 
gauti. Pirkit* nuo saviszkiu. Aut pa
reikalavimo mes siuucziame i visus A- 
menko* miestus savo kasztais.

Adresas:
NAUJOKAS GIGĄ K CO-

334 E. 55 tb SU New York,N.Y

VYKA1 AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezem* po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausia* ir skaniau
siu* alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoogi tunu dailiausia, 
szvieaiuusi* Ir didžiausia Lietuviuką Sa
le dėl mitingu, veaeliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriau*!* užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę itz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petrą* Salakin, 
3321 Auburn Are. CHICAGO.

DK. A. G- FKEEDOM, 
(LIETUV18BKA8 DAKTARAS.) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių liga* in trumpa la>ka. Jo prekes 
labai pigios, 
Ounous: 411 S. Sharp 8t , BALTIMORK. MD 
Imtu: out kampo Eze «r ir Fayette Su

150 Britvu isz seno k rajaus
Pargabenau isz seno krajaus 150 brit

vu, kuriu preke* po 4 rubliu* kožna, asz 
gi antumerikontszku pinigu parduosiu 
Jas po #2.00. Brilvo* yra isz gero plie
no, gražaus darbo ir teip gero* kaip' 
kiekvieno barzdaskuczio. Nusipirkusiam 
tęsęs ant viso amžiaus t* ssz gvarsntuoju 
Pinigus prisiuskite registruotuoje groma 
toje arba per money orderi —ant adreso: 

Geo. Baronas,
1002 8. 2-r.d St., Philadelphia, P*.

PLAUKAI
Kokiu budu galima Hiilalkytie ju 

slinkimą ir ap*l*aii|fotie uuo 
praplikimo.

Priežastis puolimo plauku. Plauku 
szaknys negaudamo* auakanezio peno ir 
drėgnumo, nusilpsta, sudžiūsta ir prie 
mažiausio pabraukimo trūksta palei 
szaknis ir puola. Likusios szakni* netu
rėdamos peno, visai pagenda irisznyks- 
ta ir toj vietoj daugiau plaukai neatau 
g*. Jeigu negauna atsakanczlo* pageltos 
tai plaukui nuolatai teip nyksta kol gal
va visai nuplinka. Ant syki nuplikus o* 
galvos Jokios gyduoles plauku neužžel
dins. Kožnas gali apsisaugotie nuo pra
plikimo Jeigu tik ant laikogriebiasi atsa- 
kanezio budo. Musu naujai sz ra stos gy
duoles pasirodė geriausiom ir pasek m i o- 
giausiom ant sulaikymo slinkimo plau
ku. sutvirtinimo Ju szaknu ir apsaugoji
mo ant visados nuo praplikimo.

Jeigu tau slenka plaukai tai žinok J:>g 
tai yra blogss ženklas, ir snkszcziau ar 
vėliau Ju neteksi. Oelbek Juo* kol lai
ka*. Daug pliku žmonių randasi, dėlto, 
kad nors ir norėjo apsisaugotie nuo pra
plikimo, bet tada dar nebuvo tokiu gy
duolių. Dabar kožna* gali ju gautis pas 
mus už labai žema preke; idant pertik- 
rlntie žmoni* jog musu naujai iszrasta 
gyduole yra geriausia ant svieto, kožna* 
katra* prisius #1.00 iki 30 d. Rugsėjo, 
gaus už #5.00 vertes gyduolių. Todėl vy
rai, jeigu noritleužlaikytie savo plaukus, 
tai turite proga. Klausdami rodos ir or- 
deri uodam i gvduoles padekite zzi adrese:

The “ANIMATOK”, 
3303 Auburn avė., Chicago, III.

F.G.Masionis.
Studentas antram kurse Jurisprudea- 

cijos Lake Forest Universiteto. Gis* 
pro v as visuose žemesniuose suduose gaaa 
pasekmingai. OfflMs:

151 W. 18-th St., Chicago, Iii. 
Valandos iki 6 ryto ir po 6 vakare.

(20-9)

KLAUSYKIT!
Ar reikia TarulNlai Laikrodėlio?
Jeifru tclp. Ui pirk pu Juokž Mituti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
tiedu,lenciugeliu,mnssineliu gromntoms 
drukavoti ir visokiu magisiku daik
tu. Teipgi visokio* intalpos istorissku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit Isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite kata)toga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

Joseoh Matuti*.
112 Orand st. Brooklyn, N. Y.

Daigias kaip 
*r 30 metss isimcgiatas!

Dr. RICHTERO
wi**si svristsl ŽiMNBU 1

ANKER” Gnkarinis)
PAIN EKPELLER.

RNumatizmo, 
neuralgijos. Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wirokln Rhaazn^tiakn 
skiudajimu.

□s 36c. ir 50c. per vrigns 
cptickorics erbe per

L F. Ai Kichter & Co., j 
215 Pearl Street, 

New York.

A 1 Jrlgu etate silpni ant kunu 
’ ■ ■ ■ »r lytlazkudailu, teip jo,ne

rallte dirbt te ar atliktie vyro pricteryiczlu, jeigu 
turite zkaudejima nugarne ar kryžiaus, po kruti 
ne, sunkuma ant krūtinei, svaigimą Ir ikaudejl 
ma galvos, drebėjimą kūno, eanariu skaudėjimo, 
geltonas plemiss, puvimą ar tonas gerklėj, puoli 
ma plauku, jeigu negalite miegot te. turit ropes- 
ežius, baime, bjaurius sapnus, kraujo užnuoayjl- 
ma. jeigu esate uzkrestl kokia paslaptinga liga, 
jeigu iszeina sėkla naktyje ar po nusiszlaptnimui. 
tai tuo jaus eikit arba rassykit pas

DR. B. M. ROSS,
173 Ro. Htrect

KERTE MONROE8T.
CHICAGO, 1LL 

kuris yra nuo visu pripažintas 
už-Chlcsgos pagarsėjusi spėt i 
jalista Ir pasekminga gydytoja 

vyrisiku liffu
Jo ofise kuris jrra 1 nrenętas 

auviraa 20 aaetu
randasi konaujansl Instrumentai ir elektriszkoa 
meilinos su kuriu pagalba deraut enamlous ant 
syk atranda žmogaus liga ir jos praūžia. Teipgi 
Si egzaminavimo naudojo X-ray masrina varto 

adabar per profesorius vlsuuee didžiausiuose 
nbuczluoee, su kuria galima matylio per visa 

žmogaus kun*. Kiti daktarai nelszgide jus dėlto 
kad neturi atsakanczloe praktikos Ir tem tikru 
Instrumentu dėl atradimo ligos. IHkUm H M 
ROSS vartoja savo gvduoles isrrastaa laike K 
metu pasekmingos praktikos, kurios tukliau
si ia m sugražino sveikata ant visados ir padare 
i uos linksmais, ir laimingais žmonėmis. RODĄ 

ožnain duoda DYKAI. Oflaks atidarytas kai- 
lien nuo# Iki 4. Panedello, Seredoa. P.-nyczloa 
ir Subatoi Va karsti nuo 7 iki 8:30. Nedaliom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

WISKAS UZ $1.00
|f * pone labai bjauriai I.įrodo ant ranku nRnrVuir pagadina ju dailume. Atsiusk 
36c o gausi gyduole su kuria jas vlsiszkai nu- 
gydysl trumpam laika ir ueliks jokio ženklą
OE. už bekauks medegns kuri lazima tro- 
reJL czyaczlauial visokias plemtas Jas dra
panų ir visokiu drabužiu. Koznam reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moteris persimaino in vyra ir vėl atsimaino. 
Tu pats ir tavo draugai prieikime žiūrės o ne 
supras kaip tai paiuiaro. Kuinas pamatęs ne 
atsldivlja ir laužo galva kaip tas persimaino. 
Kur tik kaa pasisuka su šiltu paveikslu, tai 
krovos apstoja ir vienas per kita lipa norėda
mi pamatytu Vertai 62. bet kožnain nusiusiu 
po viena ant sainpeiio už 25o.

MAISZA JUOKU nykstancila bolluke. 
Atidaralskoozluliuk*, parodai visiem jog yra 
bolluke. uždarai, atidarai o bollukes jau nėra. 
Gali >atrasite kito klaaenluje arba kur tik 
nork Teipgi kožnana gali duotis in rankas dėl 
peržiurejimo, vistteM nesuvoks. Itahei lengva 
nuveikite- Preke su atariu pamokinimu *5c.

J. HMALLWOOD.
1297 S. Spauldinų Av. Chicago, III.

Ligos pilnai išgydyto* tuojau* ii misi»«« 
pranyksta.

State Medical Dispensary
66 E. Vari Buren Street 

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL. 

CHICAGO. ILI_.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kųgalimaapgailesUuti Ui tų. 

kurs vatkiiioja diena po dienai žino
dama esu* kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joap*ėjim*i 
pasakoja jam gėdingų istorija jo grie- 
kų.

Me* m* tome dygsunčius bjaurumu* 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptoma* ir jų 
priežastis. Ju* jau žinot. Me* esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galų, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančio* 
vilties, nykstančio* laimės, išžiūrite 
ant Umsio* ateities, neturinčio* vy
riško* garbės, neturinčio* paguodonė* 
nė meilė* nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir gero* rodo* ir 
tuojau* j ieškosi atsakančio gydymo, 
Ui dar tuksUnčiai gausių palaimini
mų gali Uu gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrel Uu šviesti, nors dabar esi po 
Umsiu debesiu slėgiam**.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgale* ir nusilpnėjusia* y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausia* daailytėjima* perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko kų tik gamų ir amatas padarė ga
limu ir naudoki* iš kiekvieno* links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelto*, me* esame 
ant to idant gelbėti. Dideli* ir ilgas 
tyrinėjimas- išmokino mus pažinti 
žmonių ligaų ir ja* gydyti. Me* 
norėtume su Tamisu asabiškai pasi
šnekėti, bet Jbigu negali ateiti, Ui ra

šyk. Tavo gromato* bu* užlaikyto* 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kita* nežinos kad rašei ir kų rašei. 
Rašyk be baimės, ap*akyk visų teisy
bę apie savų, apie savo būdų, o mes 
pasakysime kų turi daryti. Me* nelik 
kad užslėpsime tavo paslaptybe*, bet 
dar padėsime Uu jas užmiršti.

Specijaiiškas prakalbėjimasį 
pus-amžinius vyrus.

Ar pat* esi apkrauta* nereikalin
gai* apsunkinimais? Ar užgavo Uvę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolaUi 
didinantiesi negalėjimų, kuri* yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norų nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančiu* ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drųsų ir protų su savim? Ar juo* 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Ar esi tok* tvirtas, stiprus, 
greitas, galinti* ir atsakanti* kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktikų daryti.

nerviško, urinaritko ar lytiSko silpna
me ar suerzinimo? ' Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti prido- 
rysiių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai k tapatina, nega
li ngum a* kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnu* inkstu* ir suja- 
dinančių pusių? Ar turi Unktj norų 
ilapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas ilapinimosi eina su didelio sun
kumu? Jeigu teip, Ui ateik perino- 
kėtie tų viskų arba rpSyk. M e* gali
me suteikti tau didelę pagelbų. Me* 
turėjome daug praktiko* gydyme 
specijaliikai vyriJkų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir išgydymas yra galimu, ase* 
sugražinsime Uu sveikatų.

Mes gydome visas specljafiš- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome ja* atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir obeervacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų iityri- 
nėjimų ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mum* praktiškų viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrai* visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užaiseaėju- 
■ias ligas, persidirbima, rūpesčiu* iš
dykumo, penižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpna* lytiška* kūno 
dalis, netinkančias apsivedimui.4

Specijaiiškas prakalbėjimas 
j apysenius vyrus.

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

Ofliso valando*: nu* 10 iki 4 ir *u« < iki 8 vai. p* pista). taedėliom*. nuo 10 iki 12 ryto Bktal.

PiriTlA Rfid/l Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko
1111110. IluUu. V J Lili, nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispetisary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
Inejimas per 66 E* Vari Buren Street*

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSKI0.

315 S. Moboan St., CHICAJO.

Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi sianeziu pi
nigu* į visa* dali* svieto.

Mano Aptiekoje randasi viso* gyduole* 
amerikonisskos ir europeisskos, tikro* 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tu Visokio* ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki ka* nori įligonio namu*. Dr. M. S. 
Pklmer.'Tk^ William*on.

Dr. M. Kaisakovski. 3312 8. Halsted'.st.
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiem* per laiszku* ir apra- 
szanUeuis savo liga*, duodu ruda ir siun- 
ožiu gydykla*. Norint gauti atsakytos 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Y ardu 709.

D-ras A. L. Graiczunas,
167 W. 18-th 8L, Cbicaffo. 111.

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

■ Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir atimtus 
kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu
viszka ka- 
talioga, ku
ri prisiun 
ežiam e ko-
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpscb S Co. 74 Cmtre St., Chicago, III
Buce, to Kelpscb, Norelko & Co.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiukom* ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirb*:- 
Karuuas, Atnerikoniszkes 
Weli*w*», Szarpus, Juos
tas, K u kardas. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszaiktt

Guodotiniems Kunigams iszdiri 
ba:- Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*, Albas, Stulas ir visus baž
nytinius parėdus. Visoki darbų at
lieka artistiszkai in laikų.

Norėdamos guodotiuo* Dr tęs. 
arba guodotini Kunigai, kad J asu

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo Uutetę, paveskite ji tikrai 
lietu vaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, UL

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOVVIATT.
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street. Telenma.: Ganai 78.
Telefonu galima isz kiekwie»o*

Nuo 8tos iki 12to* ryto. aptieko*.

Vienatine Lietu v tarka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydųant vie
natinė* lietuviuko* aptieko* Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokia* gydykla* 
ir žoles kokioa tiktai europėjisskose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kiuae a pliekose. Czia galima lietuvi.z- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkų rodą dykai; už rodo* davimų 
mokeatie* uereiksb.u Ja.

Teipgi uioje aptiekoje gali gauti vi
sokių iietuviizkn Kuygų. abrozėlių, gra
žių su pavineziavonemis po pi erų groma- 
torn* ir lt. Teip pat gali gauti szifkorteė 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tų visų gali
ma atlikti iietuvišzkoje kalboje.-

Aptieko* adresas:
• 187 W. IHth su, kertė Union, prie pat 
bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijoe.

F.PBradchulis
Altoniey and Coūūseior ii Law.

Cbtmber oi Commerce Bldf. Boom 7(9.
8. E. Oorner LaSalle A Wa*h»gton *t*

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3842.

Wieninteli* lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslų JuriaprudenciJoeczion Amerikoj. 
Weda prova* kaip civiliuka* teip » 
kriminaliszka* visuose suduot*.
Kės. 163 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Ganai 484.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

Suima patalas Potografljas; u* tusiau tiku

•2.00

•J. STMANT,
I 71 N. 7-th 8t.» Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, i n po rt uoli cigarai ir 
Free Lunch" kasdien.

krasztals.be
kvietkoa.su
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