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Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Amerikos prezidentas va

žinėja toliau su agitatorisz- 
koms kalboms po visokius 
Suvienytų Valstijų sztetus, 
laiko kalbas, sangojasi 
vienog jose užgriebti tokius 
klausymus, koki jo ponams, 
itekmingesniems republiko- 
niszkiems politikieriams ne 
patinka, nors tauta norėtų 
išgirsti, kaip ir tokius poli
tikieriams nepatinkanezius 
klausymus prezidentas tikisi 
iszriszti. Rodosi, prezidentui 
nepriderėtų teip labai. paisy
ti apie urėdą, kadangi jis ir 
be t<> gana turtingas, o vie- 
nog jis daro tą, ne ko nuo jo 
tauta reikalauja, bet ką pri- 
nako politikieriai. Visi tikė
jo. kad Roosevelt,užėmęs pre
zidento urėdą, parodys dides
nę energiją už McKinleyą, 
bet pasirodo, kad ir Roose
velt yra tik įnagiu politikie
rių. Iki sziol jis vien kal
bėjo, bet su savistoviais dar
bais. su savo energija ne 
pasirodė ir turbut jau nė ne 
pasirodys. Pastovumas nuo
monių ir energija musų pre
zidento isznyko kaip durnai, 
kada jis užėmė urėdą, kurio 
ne nori apleisti?

Kadangi paskutiniuose lai
kuose isz Rumunijos atkanka 
Į Ameriką daugiau žydų, tai 
Suvienytų Valstijų užrubeži- 
niu dalykų ministeris Hay at
siriaukė į visas gvarantavu- 
sias Rumunijos neprigul- 
mystę Europos didesias viesz- 
patystes, taigi į randus: Mas
kolijos, Vokietijos, Prancūzi
jos, Austrijos, Anglijos ir I- 
talijos reikalaudamas, kad 
priverstų Rumunijos ran
dą ne skriausti žydų, kadan
gi jie nuo skriaudų bėga į 
Ameriką. Galima vienog a- 
bejoti, ar tas Amerikos mi- 
nisterio atsiliepimas iszd uos 
kokius nors vaisius, ypacz 
kad jis ’ jszduotas vien ant 
rekliamos, ant pakėlimo nu
puolusios peržįaurus pasiel- 
giinus.Amerikos oficierų su 
filipimecziais garbės Ameri
kos kaipo apgiuėjos žmonisz- 
kunio, o antrą, kad Amerika 
ne turi tiesos kisztiesi į vidu
rinius reikalus kokius nors 
nepiigulmingos vieszpatystės 
net paezioj Amerikoj, o dar 
mažiau turi tiesos kisztiesi į 
EuroĮ»os vidurinius reikalus. 
Apie neįsileidimą ne patin
tam zių ateivių privalo ru 
pintiesi pats Amerikos ran
das, padėti jam tame nėra tai 
pareiga kitų krasztų. Apart 
to. paezioj Amerikoj antai su 
negrais arba indijonais, net 
rit ateiviais, valdžios elgiasi 
gal negeriau negu Rumuni
joj su žydais. Amerikai juk 
labai ne patiktų, jeigu ko
kia nors Europos vieszpatys- 
tė oticialiszkai atsilieptų su 
užtarimu skriaudžiamų ne
grų arba indijonų. Pirmiau
siai reikia mėžti savo prydar- 

ir tą] padaręs namieje, tu
ri tiesą to paties reikalauti ir 
nuo kitų. Europa daugiau 
turėtų tiesos reikalauti ge- 
resnės tvarkos nuo Amerikos, 
kadangi ežia netvarkos yra 
daugiau; o vienog to ne da- 
r°- Kaip laikraszcziai pra- 
ueeza, randai Maskolijos, 
Austrijos ir Vokietijos ren
giasi visai ne paisyti ant at- 
riliepimo Amerikos užrubeži- 
niu dalykų ministerio. Ant 
galo kodėl jis stoja vien ap
gynime žydų? Yra juk Eu
ropoj, ypacz gi Maskolijoj, 

Į daugiau tautų labiau pri- 
PPaustų negu Rumunijos žy- 
Fat kodėl ministeris Hay už

kad Maskolija galėtų užtari
mo ne paklausyti, ir gal už 
užtarimą užtarėjui atmokėtų 
tuom, kas jam galėtų ne pa
tikti. Vien Anglijos, ypacz 
tarnaujanti randui, laikrasz- 
ežiai pritaria atsiliepimui mi- 
nisterio Hayo ir matyt, kad 
jis savo atsiliepimą iszsiunti- 
nėjo, susižinojęs su Anglija. 
Kad Anglija tam pritaria, 
dyvų nėra, kadangi ji nuo 
seniai geidžia, kad Amerika 
susierzintų su galingesnėms 
Europos vieszpatystėms, ka
dangi mat Anglijos koloni
jos Amerikoj susiduria su ru- 
bežiais Suvienytų Valstijų, o 
susierzinusi su Europa, Ame
rika, noroms ne noroms, suma
žinti turėtų savo godumą. 
Apskritai amerikonai menką 
turi supratimą apie taktą, o 
Amerikos ministeriai dar ma
žiau apie tai supranta.

Jurininkai nuo ameriko- 
niszkų kariszkų laivų užėmė 
Panamos sausžemio siaurumą. 
Amerikonai nė Kolumbijos 
randui ne duoda naudotiesi 
ant pervežimo kareivių isz 
Panamos geležinkelio. Ar 
tik amerikonai ne griebs vėl 
kokį nors kitiems prigulin
tį krasztą? Lengvai jiems 
pateko iszpaniszkos valdybos, 
tai dabar norėtų paglemžti 
visus silpnesnius krasztus. 
Kad tik paskui nereiktų isz 
užimtų krasztų vėl trauktiesi, 
jeigu jų 
paims.

gliszki laikraszcziai nieko a- 
pie maisztus ne raszo.

Pereitu sanvaitę prancu- 
ziszki laikraszcziai buvo pa
garsinę, buk 300 angliszkų 
kareivių užėmė mažą, prigu
lintį Sijamui, sultanatą ant 
Malakkos pussalio.angliszkas 
randas vienog pagarsino, kad 
ta žinia yra melaginga ,laik- 
raszczių tyczia į svietą paleis
ta.

Persijos valdonas iszvažia- 
vo jau namon. • įsivažiuoda
mas, dar atlankė inaskolisz- 
ką carą ir gere ant caro svei
katos ir labo Maskolijos. 
Maskolija, žinoma, pati pasi
skolinusi nuo Prancūzijos, 
kadangi Persijos iždas tusz- 
ežias, paskolino szacbui 25 
milijonus doliarų ir tokiu 
budu tasai, priimdamas pa
skolą, atsidavė su visu po 
Maskolijos globa; Anglijos ir 
Vokietijos įtekmė Persijoj 
puola nuolątai, o kyla mas
kolių įtekmė ir prekysta.

aut syk per daug

Azija, 
galima sakyti, be-Dabar, 

veik visi Chinai maisztų ap
imti, vien aplink ciecoriaue 
soetapilę, Pekiną, dar maisz- 
tininkų nėra, kadangi į tuos 
apskričius sutraukta beveik 
visa geresnė chiniszka kariu- 
menė. Kitos gi provincijos 
maisztininkų apimtos. Į pa
jūrius jie dar ne prisigriebė, 
kadangi portuose stovi euro- 
pėtszki kariszki laivai, kurių 
szuvių bijosi chiniszki pasi- 
keleliai. Pietinėse provinci
jose maisztininkai laikosi 
tvirezia usiai. i

Pereitą sanvaitę net keliose 
vietose chiniszki pasikėlė- 
liai iszpiovė daug priėmusių 
krikszcziouybę chinieczių, 
iszgriovė ir iszplėszė kelias 
misijas. Chiniszkas randas 
ne turi reikalingų ant apgy
nimo misijų pajiegų.

Amerikoniszkas pasiuntinys 
Conger nuolatai siunezia "ra
portus, apkaltindamas Euro
pos vieszpatystes,buk dėl jų 
reikalavimo didelių karės 
kasztų nuo Chinų, kurių chi- 
niecziai ne galėsę užmokėti, 
kyla maisztai, kadangi cieco- 
riaus urėdninkai be jokio pa
sigailėjimo veržia ir nuo ne 
galinezių mokėti didesnių mo 
kesezių jų krutanezius turtus, 
kad juos pardavus, galima 
būt surinkti reikalingą sumą 
ant užmokėjimo Europos ant 
Chinų uždėtos kontribucijos. 
Amerika Chinuose turėjo vos 
ne vos 2000 kareivių, o rei
kalavo ne daug mažesnių ka
rės kasztų už Vokietiją ir 
Prancūziją, kurios atsiuntė į 
Chinus net kelias deszimtis 
tukstanezių kareivių. Ame
rika karėje priesz Chinų bok- 
serus dalyvavo tik aut pasi- 
garsinimo, ant rekliamos, o 
karės kasztų pareikalavo to
kių kaip ir vedę tikrą karę. 
Prancūzijai ir Vokietijai gan
tas atlyginimas neuždengė 
kasztų, Amerikai gi gal dar 
atliko nuo kasztų.

Maskoliszki laikraszcziai 
pranešta apie užgimusiuė 
idaisztus sziauriniuose Indi- 

_______ ___ .j jų krasztuose. Nė anglisz* 
ne užtaria? Ar ne todėl, | kas randas vienog. nė an-

Anglija.
Būrų vadovai iszkeliavo isz 

Anglijos gal aut visados. 
Atlankė jie ir Berlyną, kur 
juos užpraszė.Anglijos prie- 
szai, bet Vokietijos randas 
praneszė, jog ne daleis kelti 
neprilankių Anglijai demon- 
scracijų, ne daleis laikyti 
kalbų užgaunanezių Angliją. 
Todėl priėmimas būrų vado
vų atsibuvo tykiai, be tokio 
triukszmo kaip Holandijoj ir 
Belgijoj.

Ar būrų vadovams laike 
paskutinio atsilankymo pas 
Chamberlainą pasisekė dar 
ką nors iszderėti savo vieu- 
taueziams, nežinia. Dabar 
Londono laikraszcziai prane- 
sza, buk angliszkas randas, 
ant uždengimo visų karės 
kasztų, rengiasi ant būrų 
sprando užtraukti paskolą 
net 500 milijonų doliarų, bet 
tąsyk, kada buvusios būrų 
republikos pasitaisys sziek 
tiek nuo pasekmių karės. 
Sandaros traktate ne tik 

/■'ne paminėta apie reikalą vi
mą karės kasztų, bet dar 
angliszkas randas pasižadėjo, 
ant atstatymo per karę isznai- 
kintų būrų farmų, duoti 
jiems paszelpą 3 milijonų 
svarų sterlingų; blėdys gi 
anglijonų būrų turtams pa
darytos siekia net pusės mili
jardo frankų. ’ Pagal sanda
ros traktatą, Anglija ne turi 
nė jokios tiesos reikalauti 
nuo būrų kokių nors karės 
kasztų, tas traktate ne pami
nėta

Pereitą sanvaitę Londono 
laikraszcziai garsino, buk 
Anglija ir Vokietija sutarė 
nupirkti nuo Portugalijos jos 
vaidybas Afrikoj;. • buk 
Portugalija, reikalaudama 
dabar pinigų, su noru par
duoda savo valdybas. Iki 
sziol vienog patvirtinimo to 
paskalo nėra. Portugalijos 
laikraszcziai ne pritaria par
davimui valdybų. Reikia 
todėl manyti, kad ir iszrinkti 
tautos parlamento pasiunti
niai tokiam užsimanymui" ne 
pritaria, o be jų pritarimo, 
nors karalius ir Jo ministe- 
riai gana norėtų, nė jokių 
valdybų svetimiems krasz- 
tams parduoti ne gali.

sumuszti. Tūli Suvienytų 
Valstijų laikraszcziai szaukia 
savo randą, kad jis, užimda
mas visą salą San Domingo, 
ant kurios yra dvi neprigul- 
mingos republikos: Hayti ir 
San Domingo, padarytų galą 
nuolatai atsitinkanezioms re
voliucijoms. Kad revoliuci
jos yra ne geros, tas teisybė, 
bet Jas, turbut, kokios dar ne- 
isz tirtos pajiegos gimdo. 
Didelės tvarkos Amerikoj 
niekur nėra; net paezios Su
vienytos Valstijos, kurios 
laiko savę už kokį ten civili
zacijos žandarų, paszauktą aut 
įvedimo tvarkos ten, kur jos 
nėra, ne gali pasigirti net to
kia tvarka, kokia yra kur 
nors Europoj, iszėmus gal 
Turkijos ir isz dalies Maskoli- 
jos. Salą San Domingo bu
vo užsimanęs užimti garsus 
Napoleonas I, bet daug 
jo kareivių nesveikame ore 
iszmirė ir turėjo pasitraukti. 
Napoleonas visgi, turbut, 
daugiau proto turėjo negu 
visi Amerikos politikieriai 
stumianti randą į visakias vo- 
dingas avanturas.

Republikoj Columbijoj re
voliucija traukiasi savo keliu. 
Abidvi kariaujanezios parti
jos turėjo pasitraukti nuo 
Panamos, kadangi, iszsodyti 
nuo Amerikos kariszko laivo 
Cincinnati, jurininkai užėmė 
geležinkelį ir juom nė Co- 
lumbijos randui, kuriamJpri- 
guli geležinkelis, neduoda 
siųsti kareivių.

Venezuelėj 
Castro vos laikosi, 
pareitą sanvaitę paskalas, 
buk jam pasisekė sumuszti 
didesnes revoliucijonierių 
pajiegas,pasirodė melagingu: 
ne tik jis ne sumuszė revoliu
cijonierių, bet dalis jo karei
vių parėjo prie revoliucijo
nierių ir likę prie jo likosi 
sumuszti. Dabar revoliuci- 
jonieriai pasitraukė nuo 
miesto Barcelionos. Kadan
gi tą padarė be priežasties,tai 
mena, kad jie,pasitraukdami, 
nori Castro pajiegas nusivi
lioti toliau, kad su vienu mu- 
sz i u galėtų jas isznaikinti.

patalpinimui beproezių nuo atei- 
nanesių Naujų Metų. Pergabys 
estą visus beproezius isz Vilniaus 
ligonbuezių. Namai tie paskirti 
patalpinimui beproezių isz vieos 
Lietuvos.

Komitetas Vilniaus žemdir
bystės parodos 16 d. rugsėjo pa
rengė arklių lenktynes terp Vil
niaus ir Landvaravo, taigi ant 
kelio 20 vioratų ilgio. Lenkty
nėse dalyvauti galėjo,kas tik no
rėjo; arkliai priimti lenktynėse 
visokių veis'ių. Dovanos laimė
tojams buvo:trys piniginės ir trys 
medaliai.

Laike paredos pagarsėję muzi
kai davinėjo konceitus, o terp 
tokių buvo ir trys lietuviai: gies
mininkė Sakalauckienė, gimusi 
Vilniau-) pavietyj, skripkorė Bu 
gu-zev cz’enė, gimusi Asimėnų 
p»v. ir Gavrouskis,pagarsėję? mu
zikas ir kompomstaa, kuris ant 
t rptaut'szko muzikų konkurso, 
jt-ibuvuaio pernai Leipcige, už 
savo kompozicijas gavo pirmuti
nę dovany.

Vilniuje geležinkelio trukia 
pervažiavo ir užmuszė ant vietos 
mokintinį 5 kliasoa gimnaeijos, 
sūnų geležinkelio maazinisto isz 
Vileikos.

Isz Minsko.
Žydai, teip vadinami sionistai, 

turinti ui mierį apsaugoti žydų 
tautę nuo isznykimo, tikinti kada 
nors sutverti neprigulmingy žy
dų vieszpatystę, Lietuviazkame 
Minske, su maskoliezkų valdžių 
daleidimu, turėjo didelį susivažia 
vitny, ant kurie buvo delegatai 
isz visos Maskolijos. Lietuviams 
maskolisskos valdžios ne duotų 
atlikti tokį susivaiiavimę.

Ant vietos pasimirurio Minsko 
gubernatoriaus, maskoliszkas ca. 
ras paskyrė buvusį Kostromos 
gubernatorių, grafę Musin - 
Puszkinę.

Naktyj, 30 d. p:TTT8B| vagiliai 
per langę įsikraustė į czianyksztį 
t-tacziatikiazkę sobory ir paszla- 
vę apie 500 rublių pinįgų, su sa
vo patie? padiibtu raktu atsidarė 
szalines soboro duris ir iszėjo, 
niekeno ne patėmyti.

prezidentas
Paleistas

isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje piutės mėnesio 

Vilniaus gubernijoj buvo 29 gais
rai, kurie užgimė : 3 nno neat
sargumo paežių padegėlių, 6 nuo 
negerai įtaisytų kiminų, 4 nuo 
perkūno įtienkimo, ir 14 nuo ne
žinomų priežasezių. Visuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pridir
bo blėdies ant 29286 rubl.

Netikėtų mircaių per ty laikę 
buvo 18, užmuszystų 1, patžudye- 
czių 1, vaikžudysczių 1.

Vagyrtų papildyta 20 Pavogė 
daigių už 1599 rubl., o pinįgų 
670 rubl. 70 kap. Arklių pavo 
gė: Trakų pav. 1, Lydos 3, Ar
mėnų 1, Vileikos 4; isz £vi?o] 9 
arkliu*.

Per SHovaitę nuo 20—27 d piu- 
lės visokioms limpanczioms li
goms Vilu aus gubernijoj apsirgo 
žmonių: Vilniuje: pilvinėms szil- 
liuėms 3, tymais 14, difteritų 1, 
rožė 1. P.viecziuose per tę‘^lai
kę aĮistrgimų buvo: szlakuotoms 
sziltinėm?; Lydos pzv.,
Geiviszkiuose apsirgo 7. , Pilvi
nėms szillin&ns mieste 
nuošė apsirgo 1, kaime Pasiekoj 
(Asztnėnų pav.) 16. Tyrasis ge
ležinkelio s irgo budelėj QPeter- 
burgo Varssaviuio kelio]£apsirgo 
3.

Isz Suvalkų gubernijos.
Beveik visoj gubernijoj, su 

mažu iszėmimu, ūkininkai rugius 
suvežė nesudygusius. Kvieczių 
ir miežių suveiimę s’abdė paskui 
užstoję lytus, bet ir tuos, nors su 
vargu, vi^gi pasisekė dar svei 
kus suvežti. Avižos iki 1 d. rug
sėjo dar buvo ne suvežtos; jos 
iszrodo gražios. Bulvės ant že
mesnių dirvų nuo per daug di 
delio drėgnumo pūva. Daržovės 
ir sodų va’siai užderėjo viduti- 
uiszkai.

kaime

Pietine Amerika.
Republikoj Hayti revoliu

cija traukiasi toliau. Mu- 
sziai terp besivaržanezių val
džią partijų bzalininkų buvo 
net keli. Pereitą sanvaitę 
vėl keli miestai likosi revo- 
liucijonierių iszdeginti ir isz- 
plėszti. Laika n ežios neva
valdžią partijos kareiviai net 
keliuose susirėmimuose likosi

Maskolija.
Caro valdžios toliau siauri

na finlaudieczių autonomi
ją. Dabar likosi iszd notos 
naujos tiesos, pagal kurias 
nė už prasižengimus, be prita
rimo virszininkų, masKoliszki 
urėdninkai ne gali būt ati
duoti po sudu. Likosi įvesta 
ir cenzūra rasztų.

Maskoliszkas pasiuntinys 
Turkijoj atsilankė pas sulta- 
ną ir padavė jam reikalavi- 
mus.kad ma isz ta i Macedonijoj 
butų suvaldyti, kad butų’nu- 
bausti užpuolikai ant mas- 
koliszko konsuliaus Albani
joj. Ant pasigerinimo ca
rui, sultanas sutiko perleisti 
per Barnelių perplauką 
maskoliszkus kariszkus 
vus.

Astmė-

Isz Lietuvos.

tris 
lai-

Isz Kauno.
Kaune, vietinis moterų komite

tas atidarė aptiekę, kuri bua po 
moterų prižiūra, o prie jos ana- 
litiszkas gabi notas visokiems tri- 
nėjimss, vedamas ir prižiūrimas 
lespoegi mo erų. Isz raitos ap
tiekęs vaistai bua iszdav.nėjami 
tik ant daktarų receptų, be to 
nieks ežia vaistų gauti' nė galės. 
Apart vaistų, prie aptiekos] bus 
ir knįgų pardavinyczia, kur kai- 
miecziai galėsjgauti prieinamas jų 
supratimui med sakas knįgeles. 
Pr e aptiekos bus ir ambuliatori- 
js, į kuriy galės ateiti daktarų 
pageibos j eszkodami hetureziai, 
negalinti už tokiy pagelby'dakta- 
rui mokėti.

Isz Prūsų Lietuvos. *
Geležinkelio trukia ties Trakė

nais pei važiavo ir užmuszė ant 
vietos lietuvį darbiuinkę Mma- 
kailį.

Pereitę sanvaiię už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj: už szėpelj 
szvieiių rugių po 4.50 — 
5.00Mk., miežių 4.20—4.50Mk., 
ropuczių 1.40—2.00Mk. Už cent
nerį (100 svarų) szieno po 4.50 
Mk.

Vežant javus nuo laukų, Prūsų 
L:ctuvoj pa>ii ovė lytus ir su ma
žu iaiėnimu žmonelės gražiai nuo 
laukų nuplautus javus suvežė, isz 
ėmis linų, ž rnių ir ropuczių. Už- 
derėjimas vi?ur geras, vien ropu
tės ant žemesnių dirvų pūva. 
Stierio ir apskritai paszaro sulin
ko teiposgi pusėtini!. Ant szių- 
melinio užderėjirao Prūsų L:etu- 
voj žmonės ne reikalauja ruguti. 
Ir su sėjimu žtemin ų javų eina 
viskas gerai.

Pajūrių lankos vandens užlie
tos nuo paskutinei audros, kokia 
s*autė ežia su debesų praplyszi- 
rnbis. Užtvinę vandens užliejo 
daržus ūkininkų; žmonės, ant 
apsaugojimo nuo supuvimo dar
žovių, kasa jas dar nenuuoku-

Klaipėdoj, kalėjime pasikorė 
žmogžudys Mteaitis, kuris buvo, 
už užmuszimę žvejo Pud?go, ant 
nužudymo m spręstas.

24 piutės Rigs i n ės liuteronisz- 
koj bažnyczioj buvo įžegnojimas 
lieturiszkų vaikų. Įžegnojo lie- 
tuviszkai 4 vaiki liūs ir* 7 mergai
te*. Mažai, bet ir isz to galima 
džiaugt esi, kadangi tas rodo, jog 
Ragainės parapijoj yra dar lietu
viai laikanti s*vę už lietuvius ir 
reikalaujanti, kad jų vaiaai 
lietuviszkai įiegmt*.

butų

5 
mų

ra-
Isz Vilniaus.

rugsėjo pasiuto tzunytis 
savininku ”T> moszevyczlaus 

ir sukandžiojo vaikus Tamot-zevy-
cziaus ir daugelį kitų ypatų. Su
kandžioti s nugabeno į aprietų 
gydinycziy Dio Orlowskio.

Vilniaus gubernatorius Wahl, 
apie k ui į tikėjo, kad jis ne grįž 
jau į Viln ų, sugrįžo s< užiube- 
r ų,apėmė savo virtę ir 1 d. rug- 
tėjo uzkeliavo į gubai nijos pavte- 
cziua daryli reviz jas pavietinių 
uridų.

D d e j e beproezių namai, sta
tomi d«bar Vileikoje, bus gatavi 
pabaigoj szių metų, o atidaryti

hz Rygos.
Rygoj 7 d. rugsėjo siautė gais

ras. Sudegė vietinė vyriszka 
gimnazija. Nuo ko užgimė gais
ras, nežinia. Mokslas gimnazijoj 
likosi pertrauktas, kol gimnazijos 
užvaizde ne ras kito atrakanezio 
ruimo. Sudegė ir gana didelia,uz 
kelių deszimczių tuk-t mezių knį 
gų gimnazijos knįgynau. Blėdys 
gaisro padarytos yra ne mažos.

lez Gar te no.
Paskutinės giedrra dienos pa

lengvino ūkininkams suveiimy 
javų nuo laukų. Suvežė jur e 
sveikus, iszėmus linų ir bulvių; 
bu vės aut žemesnių vietų, kaip 
kitur, teip ir ežia, pūva. Užde- 
rijimas rugių, kv eezių, miežių 
ir avižų veik visur buvo geresnis 
už vidutinį. Sziuno ir dobilų atį. 
mel surinko te poagi daugiau ne
gu vidutiniszkai.

Closely Bound

kad nieko nesznekėtų, o jeigu tu
ri ky sakyt', kad kalbėtų apie rei- 
kaly. Bet Bendaraviczia nė klau
syti apie tai nenorėjo: koliojo vi
sus, plūdo, kaip tik įmanė. Viens 
isz sąnarių atsistojo ir užmanė, 
kad Bendaravicziy isz Klhibo vi
sai praszalinti, nes, sako, per me
tų metus, ant kiek jisai pamena, 
B. visuomet nenurimdavęs, dary
davęs Ibrumy ant susirinkimų. 
Tam užmanymui pritarė daugu 
mat ir B. tapo isz suraszo sąnarių 
iszbrauktas, bet ty patį vakarę isz 
Kliubo nepraszalintas. Isz szitos 
progos B. ir pasinaudojo. Sus:- 
jieszkojo sau draugę, tūly Podžiu- 
ny, kuris, beslankiodamas nuo 
kampo į kampy, {kalbėjo užtigė- 
rusiems, kad ,,padarytų vyrų szo- 
kį”. Girtam, žinoma, daug ne
reikia, nes nieko j tu nesupranta, 
neap-varsto: pildo k»d ir kyai- 
liausiy užmanymę. Kaip tik mu
zikantai naujy užtraukė, musųvy 
rukai tik ūžia — po du susikabi 
nę. Tai pamatęs sek retorine, tuo- 
jaus muzikę sustabdė, szviesa ta
po užgesinta ir liepta vi-ūems isz- 
s'skirstyti. Kad kelintam tas ir 
nepaliko, bst neturėjo kitokios 
iszeigos. turėjo noroms n e no
ro m s kiutyti į lovy.

Tuom vienog B. nepasiganėdi- 
no ir per kelis vakarus į Kliubę, 
per gvoltę įsiveržęs, darė liarumy, 
pakol Komitetas nenusprendė, 
kad butų ant jo įsiimtas va ra n tas 
Apie tai iszgirdęs, susivaldė.

Bendsravicziai nusimalszinus, 
pakilo kit-is ergelis terp amar ų 
Kliubo. Atsitiko ežia tokia istori
ja

3 d. rugsėjo, tūlas Grisza 0>ad- 
czij, ruskis, „iszvedė dukterį" A. 
Kiszkio isz namų, o teisingiaus 
sakant — ji pati nuo tėvų pabė-
go, bet ne per toli — į Londouę. 
Prieiuti* tokio a t si ilcitno nevie
nam bu? aiazki, nes tėvai, ypatin
gai mo ioa, norėjo, kad duktė ei
tų už tokio vyro, kokį jai parin
ko. Kadangi motina jau buvo net 
ir avecriuH užpraszutl ant sužie
duotuvių ant 7 d. rugsėjo, lai duk
tė, bijodama, kad nepatektų už 
nepatinkamo jai vyro, s įsi tarė, 
kad ir su ruskiu bėgt... Nubėgo 
abudu į priemiestį Str fford, ap
sibarsi no pas regislerį, vėliaus 
Franciszkonų bįžnyczioj tapo už 
8 dienų suvineziavoli.

Szils atsitikimas te p gi vėl pa
darė ne menkai įtarumo SiIvertow- 
ne. (ar-gi jau nėra svarbesnių prie- 
žatezių piktumams, jeigu piaujasi 
už privatiszkus reikalus? Rd.) 
Pasidarė dvi partijos: viena eina 
už naujavedžius, kita-gi, szalinin- 
kai buvusio jauniko — už tėvus; 
bet jaunavedžių partija tvirtesnė 
ir kaip jaunavedžio teip ir tėvų 
szalininkus įveikė.

Mat kokie vaisiai žmonių nesu
sipratimo: su prievarta nori savo 
suaugusius vaikus laimingesniais 
padaryti I

• - Slvertovvnietis.

Isz Londono.
Iki 16 rugpiuezio SiIvertowno 

Kliube musztynių neatsitiko, bet 
nuo to laiko viri Kliubo sanariai 
lyg paszėlo: peraiskyrę į dvi per 
t i ja s, ėdasi kaip ezunes dėl aekan- 
czios pricži stiea: ’

16 rugpiuezio atsibuvo ypatin
gą* abelnaa susirinkimas aprin
ki tn u i pilno skaitliaus Komiteto 
sąnarių, kas pagalimus ir buvo pa
daryta. Po fozrinkimui Komiteto, 
paaipraszė balso tūlas M. Benda
raviczia ir užstezoko ant tekreto- 
risus, Pilėno, vien ntėliai dėl tn, 
kad atkeliavęs į Silvertownę,randa 
pas Kliubog spadorių„min«sztd 
paklotę lovy." Negana to. Pradėjo 
puiyti ant susirinkusių, kad į Ko- 
m t«ty iaziinko tok us žmones, su 
kutais jis niekad n<sutiks)* ir tt. 
Pirmt-ėdu*, Salumon >s Janurzaitis, 
pertraukė jam srnakty ir praszė,

Atsakymas
‘‘Lietuvos" redukcijai ir ponui 

J. Butkui ant straipsnio, patilpu- 
•io Nr. 37 “Lietuvos”.

Savo laike “Lietuvos” redak
cija iszsit arė, kad ginčius apie 
stipendiję, paskirty Philadelph’os 
Szv. Petro ir Povilo Draugystės 
laiko už pabaigtus, ir tas manę 
sulaikė nuo paaiszkinimo ant už 
s'puldiDėjimų p. J. Butkaus ant 
stipendiato Dr. Szv. Petro ir Po 
v.lo Philadelpioj, Pa. Dabar p. 
J.'Butkus vėl pasirodo su kores
pondencija isz Philadelphioa, Pa., 
kurioj melagingai apterssia manę 
ir griežia iltį ant komiteto Dr. 
Szv. Pe'roir Povilo. Ta Drau
gystė yra ne pirmoji, paskirianti 
paskolę po vardu “stipendijos”, 
kuri turės būt atiduota su palū
komis. Redakcija “Lietuvos", 
talpindama straipsnį su isztrauka 
isz stipendislo laiszko,turėjo nuo 
no J. Butkau* pareikalauti to 
Liazko ar jo kopijos. Asz pa na
šta u s iszsitarimo: “airių ageu 
tas", vietoje kunįgo,neėa«i nė per 
nsi, nė užpernai, u pagaliau*, nė 
savo gyvabtyj i>*tarę-*, nea pate 
eidamas ant kunįgo Rymo — Ka- 
tabkiszkoa bįžnvca o?, enprantu 
j«e eurėdyiuy. Jeigu p. J. Būt 
kus pats nusikalė žodį “airių

agentas", vietoj kunįgo, ar nuo 
ko kito pasiskolino, tegul peta 
sau pasilaiko, o man neprikaiszio- 
ja. Asz Philadelphijoje ne bu
vau ir jokių prikalbėjimų ne pe- 
s duoti norams archivyskupo ne
dariau, bet priešai ngai, gavęs fi- 
nię nuo komiteto, jog esu jiems 
perstatytas kaipo lietuvys studen
tas, norintis eiti į kunigus, rody- 
jau praszyli archivyskupo. kad 
manę priimtų į Philadelpbios di- 
jeceziję. Nesuvadžiojau komiteto, 
bet aiazkiai pasakiau, kad asz už
ganą padaryti negaliu ir rody jau 
ne laukti,kada asz busiu kunįgo, 
bet jieszkoti kito. Draugystė 
Szv. Petro ir Povilo paskyrė 
man pagelhę ne už kokius szun- 
vuodegavimus, bet užtai, kad 
esu glostytas gudų valdžios. Už
slėpė mano vardy dėlto, kad ma
no byla yra neužbaigta ir daugy
bė mano draugų yra nuiimėtų 
dalyvavime platinimo knygų drau
ge su manim Lietuvoje; ko man 
aiszkiai ne darodė ir prisipažini
mo nuo manę) ne laimėjo. Drau
gystė, garsindama mano vardy. 
Imtų prisidėjusi gudų valdžiai 
suat-akaneziu argumentu pukan- 
d n mui nužiūrėtų mano draugi). 
Asz,įgavęs stipendiję, privatiszku 
iaiszku pranešiau Dr. J. Szliu- 
pui, kad ne butų apsirikimo ir 
asz kad antru sykiu neaplaiky- 
czio pageibos katros ir teip nesi
skubino duoti reikalaujantiems 
jos kankintiniams (Kodėl jie ne 
atsiszaukė? Red.). Nepat ngė- 
jau padėkovoti irtam, per kurio 
prisidėjimę gavau s'ipendiję. 
Kaip asz, teip ir tas,per kurį ga
vau stipendiję, ne apsiėmėva kal
tinti aichivyskupę ir kunįgę, ka
dangi tas ne musų valioje.Gana to 
poiui J. Butkui ir kitiems, noria 
tiems žinoti stipendisto vardy. 
Buvo Philadelyhijos I etuviams 
paskirtas kunįgas ir aplaikė gudų 
valdžios daleidimy plaukti Amen 
koo. O kodėl neatvažiavo — 
klauskite jo, kokios priežastys 
jį sulaikė? Nežinau,ko nuo ma
nęs p. J. B atkus reikalauja. 
Asz Draugystei isz prisiųstų pi
nįgų atskaitas atidaviau su reika
lingais perdėtinių mokys los pa
rastais Pana-z us iszs it arimo kai
po va: “kad su Philadelphi jos 
lietuviais nieko turėti ne noriu, 
kadangi jie, girdi, eina prie-z 
dvasiszkę valdžię, o tuom paežiu 
ir prie.-z Dievę”, asz neės u varto 
<ęs ir tę p. J. Butkus melagingai 
garsina “Lietuvoje”. Redakcijt 
“Lietuvos”, talpindama jo mela
gystę be mano laiszko ir. dar pa
duodama rodę atimti stipendiję, 
isz tikrųjų pas.rodo ji«sakanti 
progos dumblais apmesti ty. 
kas mokinasi ant kunįgo, 
kaip j<u sykį “Žvaigždė" yra 
minavojusi. Sziuom pratęstuoju 
priesz pasielgimę “Lietuvos" re
dakcijos kadfbe^jokių davadų tai 
pina p. J. Butkaus melag ngę iaa- 
trauky neva isz mano laiszao, i 
perstatojtę,kb8 mano viaiszkai«uėra 
raszyta. Jėga p. J. Butkus turi, 
kokiy y 
D r. Szt.

įiykanty ant komiteto.
‘etro ir Povilo, tegul 

kovoja sujuom, prisilaikydama? 
teisybės, o manęs tegul melagin
gai nea[ szmeižiuėja.

Stipendiatas Dr. Szv. Pe
tro ir Povilo.

“Lietuvoi” redakcija ne veika , 
lavo davadų nuo korespondento, 
kadangi jis pu korespondencija , 
pasiraszė tikra pravarde, tai jut , 
ir atkako ui teisingumu savo r<sv. 
to. Redakcija ne turi nė g»lft •„ 
nė laiko visky (sutirti. Mums 1 - 
bai ne malonu, jeigu kat iss mna 
pasinaudoja ant iszliejitno ant ko ' 
nors asabiszko piktumo ir ant t • 
pasinaudoja isz teudenti-zkų mo 
tyvų. K aueymę stipendijos lai
kome ui pr vatiszky reikaly Dr 
tės Szv. Petro ir Pov lo, o į pi i 
vatvzkus keno nors reikalus nė 
joks laikrasztis ne turi tiesos k s< 
tiesi. Klausymy todėl s ipeoci 
jos turime laikyti ui pabaigę »y- 
k į ant visados, netik dabar; ty 
privalo žinoti lyg ai p. Butku-, 
kaip ir kita pusė. Laikrassti* 
ne gali bet įnagiu at-anisskų ken » 
nois reikalų, ne gali užsiiminėti 
nė tryn'mu, nė peikimu ypatų, 
o Ii ypatus užgriebti vien lysyk. 

j jeigu jų darbai r szasi su Yiauom*-

atį.
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niazkaia reikalais. Reikalai pa
skirtos stipendijos apeina vien j< a 
davėjus ir aodovanotę, o ne vi 
suomenę. Tas klausymas ne pn 
guli laikraszczių kontrolei. Dau 
gelis korespondentų to ne nori 
supranti ir s'unczia korepondenci 
jas, isz kurių tuojaus matyt, kad 
raszancziam labiau rupi kaip įkas 
ti ne patinkancz ę ypatę negu 
apraszyti grynę teisybę. Jei'u 
korespondentas nori kę naudingo 
paraszyti, tai pirmiausiai privalo 
atmesti asabiszkas simpatijas ir 
autipatijas, be to tas, lyg yla isz 
maiszo, vis ir-zlys ir sumanesnis 
skaitytojas juk tuojaus patėmys 
tikrus mienus r iszanczio. Teisy 
bė ir tai gryna teisybė, be jokios 
tendencijos turi būt svarbiau-iu 
kelvedžiu raszanczio; kitaip savo 
rasztu jis tik pasės nereikalingus 
piktumus ir vaidus, ko kitaip, 
suprantant-pareigas, ne sunku,iš
vengti. Be kovos apsieiti ne gali
ma, bet kovokime už reikalus, 
ginkime savo persitikrinimus ir 
principus, o ne su atskiroms asa- 
biszkai mums nepatinkanezioms 
ypatoms. Daugeliui rodosi, kad 
juo daugiau į ^avo rasz’ę prikem 
sza kolii janezių žodžių, tai rasz 
tas yra geresniu, atsiranda net 
toki, kur e raszo vien koliojinaus; 
tuom tarpu koliojimai, iszsitari
mai ne pnt nkanti apsitaszusiam 
žmogui net geriausię rasztę su
darko. ypicz jeigu koliojitnai nu
kreipti piiesz y patas.

Ked.

Isz Amerikos
su

Amerikos apszvietimas.
L iae paskutinio liaudės 

'skaitymo pasirodė, kad Savieny- 
toseValstijose skait'ius nemokau 
ežių skaityti ir raszyti vaikų 10— 
14 metų nuo 1890 m. sumažėjo, 
bet visgi dar yra diktai tokių, y- 
pacz pietiniuose sztetuose, kur 
europeiszki ateiviai ne keliauja; 
taigi ne ateiviai tumę atgabena, 
bet ji apgulė tikrus amerikonus, 
ežia gimut-ius. 1890 m. daugiau 
šiai mokanezių skaityti ir raszyti 
vaikų buvo sztete lowoj, nes to
kių buvo 99 23%. Ma^sachusetse 
99 17%. Oh o 98 92%, Hansas 
98.72%, Illinois 98.78%.1900 m. 
ant pirmos vietos stovėjo Nebrafi 
ka, kur vaikų mokaneziųskaity
ti ir rsazyti buvo 99 66%, Iowoj 
lokių buvo 99-63%, Oregone 99. 
58%. Indianoj 99.45.Illinois, ku
ris 1890 m. stovėjo ant szesztos 
vietos, dabar atsirado net ant 
penkioliktos, jame mokanezių 
skaityti vaikų bnvo 99 18%. Že 
miausiai stovi apszvielimas pieti
niuose sztetuo-e, bet ir ežia yra 
dabar geriau, negu buvo 1990<n.: 
Georgijuj 1890m. tik 66.75% vai
kų mokėjo raszyti ir skaityti, o 
1900m. 77 21%; Louisianoj 1890 
m. tokių buvo tik 57 26%,o 1900 
m. 67.12%: pietinėj Carolinoj 
1189m.61.03%.o 1900 m.70.44%. 
Daugiausiai nepaiptanezių raszio 
vaikų buvo sztetuose Louisianoj 
ir piet nej Karolinoj, kur dau
giausiai yra negrų.

/

Pabege isz kariumenes.
Pagal at.-kaitę karės ministeri

jos, isz Suvienytų Vahtijų kariu- 
inenės paskutiniuose laikuose pa 
i-idiugino pabėgimai kareivių; 
karūzkoj laivynėj yra ne geriau: 
nuo Amerikos kaiiszkų laivų pa
bėga daugiau jurininkų negu 
nuo laivų kokios nors kitos laivy- 
nės. Apskritai 'dabar pabėga 
30% Amerikos apginėjų, norėda 
ini pss liuosuoti tokiu budu nuo 
p tdymo pareigų. Taigi ahzku, 
jog pasisamdę į tariumenę visai 
ne supranta, ant ko jie pa8:sam 
do, arba kad virszininkai karei
vių teip žiaurai su jail el
giasi, kad jie ne randa kito kelio 
isz-igelbėjimo, kaip pabėgdami 
nuo tarnystes. Kad Amerikos 
ofic erai ne prigult prie szvdnia 
bes e'gianczių, tę, turbut, geriau
siai žino filipinieczial Jeigu ofi 
cierai biauriai kankina blipinie 
ežius, be abejonės ne szvelniai el
giasi ir su savo locnais kareiviais.

Beaanžiniszki milijonieriai.
St. Dovis, Mo. Laike tirinė- 

jimo daibų irzuaudojanezio viso 
. kra-zto ukėsus mėsinio trusto, kę 

atbko generaliszkas p rok urato 
riiuųCrow, kaip tvirtina Keinly, 
pasirodė, kad pralobėliai, sumo- 
nopolizavę mėsos prekystę, per 
vi«ę laisę nuo 21 d. piulės 1899 
m. iki 1 d. gegužio 1902 m. par
davinėjo žmonėms supuvus’ę, tik 
su pagelto cheurszkų medegų
prezei vuotę, kad ne smirdėtų,mė
sę; dešrose buvo primaišyti 
mi tai, bulvės, dalys supuvusių 
inkstų ir kitoku s medego*. Nuo
dydami nesveikais valgio pro 
dūktais žmonis, mat tūli besanži 
nii-s žmonės s trenka milijonus; 

prisilaikydamas doros,nieks nuli 
jonų ne surinks..

Milijonierių palaike ui prigavęja.
New York. Pažįstamas ežia 

milijonierius Fsh užėjo su dviem 
moterims į vienę restauraciję, 
paskui prie jo prisipynė paslėp
tas policii-tas Sbukey. Visi gė
rė ir linksminosi, bet kada atsėjo 
užmokėt, pasirodė, kad bankie- 
rius ne turi pinįgų. Norėjo duo
ti czekj bet Sharkey tikėjo, kad 
czek'8 yra be vertės ir pradėjo 
bepinįginį vaisai d toję mušti ir 
sumuszė teip, kad nugabentas į 
ligonbutį, ten pasimirė.

Didele nelaime negru bainy- 
cziąj.

Birmingham, Ala. Czianyksz- 
ežioj Sbetoh negrų baptistų baž 
nyežioj atsitiko didelė nelaimė. 
Ant dievmaldystos bažnyczioj 
susirinko apie 2000 negrų. Ant 
viszkų susibarė už vietę giesminiu 
kai yr vienas szuktelėjo ‘•Fight”, 
kę esanti apaezioj suprato kaipo 
‘•Fire” ir ant syk pradėjo grūstie
ji laukan ir grūdosi tikrai su ne 
griszku karsztumu. Iszėję per 
pirmutines diįris Ii po trepais že
myn ir žinome, tie likosi užpa
kalinių parmuszti ir sumynioti. 
Isz viso 105 žmonės bkosi su visu 
sumynioti arba užtroszkmti susi- 
grud me, o skaitlius sumankytų 
dar gyvų teipoagi ne mažas.

Bledys gaisru padary tos.
Per vi>.ę piutės mėnesį Suvieny 

ti»se Valstijose gaisrai pridirbo 
blėdies isz vi*o anl 10298250dol., 
taigi mažiau negu kokiame nors 
kitame mėnesyj nuo gruodžio 
pereitų metų, 
gi 8 mėnesius sztų metų bh 
gaisrų padarytos buvo anl 14 mi
lijonų didesnės negu per tokį jau 
laikę pereitų metų.

Per visus 
lėdys

Kareiviai peržengia liesas.
Kalifornijoj, Presidio rezervą 

cijoj policijos virszininkas 
Andersono saliune užtiko 
reivius kazyruojanezius. 
suaresztuoti, bet kareiviai 
prieszino. Užgimė muszis terp 
kareivių ir pol eisiu. Policis 
tams butų atsėję riestai, bet į lai- 
aę atsiuntėginkluctus kareivius, 
kurie suaresztavo 43 kazymiu- 
kua.

Kelly, 
53 ka- 
N orėjo 

pasi

Atėmė balsavimo tiesas negrams.
Birmingham, Ala. Ctianykš- 

cziai lepublikoniszki pobtikie 
riai nusprendė laike rinkimų ne 
priimti prie balsavimo negrų. 
Tokius padavadyjimui hzduoda 
be.-iginanti laisve Amerikos poli
tikieriai. Tokia laisvė vienog 
gali būt vien amerikoniškapava
dinta, o su tikra ji nieko bendro 
ne turi.

. ’ Komai vietoj hngliu.
Topeka, Kans. Kadangi dėl 

darbininkų anglekasių štraikų 
piekės ang ių teip pasikėlė, kad 
■ie viri gali jų nusipirkti, tai 
Kansaso fermeriai ant kuro pra
dėjo vartoti kornus, kas atseina 
jums pigiau. Komai Kansaso 
štete šįmet gerai užderėjo, ftr- 
meriai turi jų pakaktinai ne tik 
ant savo reikalų bet ir ant ku
ro.

Rado paskandyta Jauna mote 
riszke.

Jersf.y City, N. J. Netoli nuo 
ežia, isz kanalo iszgriebė kunę 
prigirdytos jauno* moteriškės. 
Ant kaklo ji turėjo priiisztę apie 
20 svarų tuokų geležies szmotę. 
Policijos virszininkis prisilsiko 
nuomonės, kad minėta moteriš
kė buvo chlon formuota, iszrėdy- 
ta, o paskui kanale paskaudyta. 
Kriauczius Juczas Pulitzer prigė- 
rėlę pripažino už savo paczię; bet 
kas ję prigirdyti galėjo, jis neži
no.

20000 žmonių bada kenczla.
Los Angelus, Cal. Sugrįžęs 

ežia isz Arizonos tirinėtojas Ma 
son pranesza, jog dėl stokos ly
ti us, kraštuose apgyventuose in- 
dijonų Novajo,kurių yra 20000, 
kadangi laukai nuo saulės iszde- 
g5, žmonės badę kenezia. M aso n 
reikalauja, kad randas užsiimtų 
gelbėjimu baduojanezių.

Keroainas AlaskoJ.
Seattle, WasH. Aplinkinėse 

Valdez, A Lakoj, prie Cotelo už- 
tiko kerosino szal iniua. Fra- 
gręiua žemę iki 200 pėdų, pradė
jo mnaztis kz olos kerosinas,l»et 
užkimazus olę.muazimę apstabdė. 
Susitvėrė jau kompanija, kuri 
ežia parengs k eroti n o sėminy- 
esias-

Praszalino nuo vietos.
Belair, Ohio. Virezininkas 

czianykszczios vieszos mokyklos, 
Beafeųbough, likosi nuo vietos 
praszalintas užtai, ikad jis vertė 
hal veidis mokintines bueziuoti 

parvuotas sandraugos. Rodosi, 
tokiame veitime nieko peiktino 
nėra.

Kataliku susivažiavimas.
Evansville, Ind. Atsibūva 

ežia dabar susivažiavimas yokisz- 
kų katalikų, kuriame dalyvauja 
apie 4000 delegatų katalikų isz 
visokių Amerikos krasztų. At
kako ežia ne tik ■ parapijų dele- 
galai, bet ir vokiszkų katalikiazkų 
diąugysczių.

Darbininku uiusztynes.
Clarksburg, W. Va. Berrys- 

burge, Birbone pavietyj.terp ita 
I jonų darbininkų užgimė (kruvi
nos muštynės, kuriose trys an 
gleka-iai likosi užmušti, o vienas 
mirtinai sužeistas.

Sidabro gysla.
Baldwin III- Netoli Caibon 

daile, III. August Browning užti
ko sidabro gyslę Doray Creek 
uolose; gyslę ta traukiasi per visę 
uolų ilgį ir esanti gana stora; 
teip bent tvirtina Biowning.

Žemes užberti.
Clark-b u kg, W. Va. Beri y s- 

burge keturi negrai likosi nu
sunkusios žemės užberti ir už- 
muszti ant vietos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Columbus, Oh. Netoli Leea- 

burg, ant Biltimore & Ohio 
Southern geležinkelio, susidaužė 
pa-ažierinis trūkis. Prie to du 
trūkio tarnai likosi užmuszti, o 
44 žmonės sunkiai sužeisti.

Birmingham, Ala. Netoli nuo 
czia, ant Louisville & Nashville 
geležinkelio susimuszė du trukia1 
Prie to vienas trūkio tarnas likosi 
užmusztas, o szeszios y pa tos sun
kiai sužeistos.

Pittsburg, Pa. Netoli nuo 
czia, ant Pittsburg <£ Western 
geležinkelio susimušė du tru
kiai. Prie to 5 ypatos likosi už- 
musztos, o dvi šankiai sužeisti s.

1 Oklahoma City, Pa. Ne
toli Ch<daw susimuszė kdu tru
kiai. Prie t > 3 ypatos Ilki si už- 
musz os ir 26 sunkiai sužeisto.

Giriu gaisrai.
Cheyenne, Wyo. Szitame 

sztete, teiposgi Coloradoj.siauczia 
girių ga srai, kurie labai daug 
blėdies pridirbo; Wyomingė siiu- 
czia girių gaisrai 16 vietų.

Yellovvcton, Wyo. Girių
gaisrai siauezia .štete įdubo, į 
sziaurius nuo Anthony. Ūžta 
sztete Colorado, aplinkinėse Pi
ke* Peak, Souih Pint te ir Pleun 
Creek ugnį giriose pasisekė su- 
va’dyti.

netoli
vasa-

Gaisrai.
New York. Sudegė 

North Tarrytown stovintis 
vinis rūmas vieno isz turtingiau
sių Amerikos milijonierių,Rocke- 
fellerio. Blėdį gaisrro pa darytę 
skaito ant 1150000.

Pitti-burg, Pa. 
American Steel Co. 
ras, kuris pridirbo 
100000 dol.

Diibtuvėee 
užgimė gai-Į- 
blėdies ant

Isz darbo lauko.
Scranton, Pa. Delaware ir 

Hudson Co. pradėjo d*rbus su 
seabšis keliose jai prigulineziose 
kautynėse ir 6 anglių plovinyczio- 
se. Ontario & VVestern Co. pra
dėjo diibti dviejose Scrantogo ir 
dviejose Priceburgo tastynėse. 
Isz viso kietų anglių distrikte 
dirba da> ar 19 kis yn ų ir 21 
plovinyczioj; kastyhių savininkai 
tvirtina, kad gali pampinti kas
dienę po 20000 tonų anglių.

Scranton, Pa. Tarnaujanti 
ant geležinkelių, kurių kompani
jų kastyn&e traukiasi sztraikai, 
apreistkė, jog jie geležinkelio 
kompun j ti ne padės kovoje su 
sztraikuojanczūis anglekasaia, 
taigi ne važios t kautynes ecabsų, 
ne padės nė kitokiu budu gele
žinkelių kompanijoms jų kovoje 
su sztraikuojanoiais angleka- 
siai*.

1 Lebanon, Pa. 1500 darbi
ninkų Iron & Steel Co., kurie 
buvo pakėlę sztraikę, sugrįžo pr e 
darbo. Per sztraikę jiems ne pa
sisekė priversti 
praszalinti parvuotus 
kuo.

Pi.tbvjlle. Pa.
janti angleka.riai iw kietų anglių 
distriktų kramtosi kitur. 2000 
daibininkųiszkeliato į minksztų 
anglių ka-tynes, 7000 gavo dar
bę Pittsburgo d u trik te.

5 Shamokin, Pa. Viena isz 
mažet-nių kompanijų Leewelyn 
Coal Co. sut ko pakelti anglcka-ių 
hlgas ant 10% ir prip>*žii>ti 8 va 
landų durto di«*nę; d'dėaėa v.enog 
kompanijos dar vis laikosi.

kompanję 
darbiniu-

Sztraikuo

Tamaqua, Pa. Greenwood 
ksstynėse pradėjo dirbti su seab- 
sais. Sztraikierių komitetas pra 
szė superintęndento kastynių ap 
stabdyti darbus, bet praazymas 
pasiliko be pasekmės.

5 Hansas City, Mo. 100 plum- 
barių buvo pakėlę sztr.iikę, bet 
ant rytojaus vėl s ūglį io į darbę 
ant t-enų iszlygų, kadangi pabū
go, kad jų vietų ne užimtų sc<b- 
sai.

1 Minneapolis, Min. Dir
banti czianykszcziuose malūnuo
se nutarė reikaLuti 8 darbo va
landų; jeigu tas iki ketvergo die 
nai ne bus iszpildyta, jie pakels

PinsTON, Pa. Pulkas žmo
nių užpuolė ant Holmeeo anglių 
kautynių, iszvaikė dirbanezius 
seabsus ir uždegė kastyues. Ug
nį vienog pasisekė užgesinti.

1 Brooklyn, N. Y. Czia 
nyki-zczios mokyklos turi angį ų 
tik ant penkių mėnesių, daugiau 
jų niekur gauti ne gali.

1 Ottumva, Ia. Pas baigė 
sztraikas czianyk»zczių elektrikų. 
Kompanija pripažino umję ir su
tiko pakelti algas.

Wa8II1OTON, D. 0.
ratoruti ir tapteeriai dirbanti pre
zidento Roosevelto rūme pakėlė 
aztruikę.

New York. M szinistai 
czianykszczio porto garlaivių lei- 
kahuja pakėlimo algų ant 25%.

New Orleans, La. Šatrai 
kuoja czia dratų jungėjai telepho- 
nų kompanijos.

Deko-

ISZ
Lietuviszkū dirva

Kas mus trukdo?
Ant klausymo kas trukdo a 

apšvielimę, p radėjui-į platint s
tarpe lietuvių, galime, nors su 
paraudonavusiu nuo gėdos veidu, 
atsakyti: musų neva vadovai ku
nįgai stengiasi visokiais budais 
ne pr leisti pr e žn o iių švie>oa 
spindulio.

Darbininkai skuia'a dėl atokoa 
apszvietimo, neszdami sunkų jun 
gę, uždėtę ant sprando iss malo
nės kapitalistų! Laikas jau hutų 
sm-iprasti ir pradėt kovėti pr e-z 
tokię netvarkę, bet musų kuuį- 
gai persekioji tuos, kurie dau
giau supranta ir r ten g i asi 3,Vu 
brolius pamokinti ir pertikrint ; 
vadina tuos visokiais iszmislytais 
vardais, b aurina perstato 
bedieviais. szliuptarniaia ir 
t t., tik užmiršta paaiszkinti ko 
k į pat* Dievę garbina.

Czia aš ne miilyju užkabinėti 
kunįgus be priežasties arba už
gauti tikėjimę. Kas tiki, tegul 
tiki, mantas visai ne apeina, man 
rupi darbininkų vargingas padė
jimas dėl stokos supratimo ir ap- 
szv.etimo.

p

Kada žmonės pn d'jo labitu 
griebtiesi prie skaitymo ntudin 
gų knįgų ir laikraszczių.pakelian- 
czių Hupratimę, nimų kunįgai 
raitosi,:š kailio neri isi,kaip žaltys 
ant skruzdėlyno užmestas, kad 
tik užbėgti už akių ir ne duoti 
apriszviesti tamsiems žmone 
lėms.

Teko patirti jau.ne vienę kaitę 
kaip tūli kunįgai,atėję į giinczię, 
ar kalėdodami, ar pas l'gcnį, pa
matę laikraštį “Lietuvę” ar 
“Vienybę”, uždiaudžia skaityti, 
brukdami tik kunįgų iazleidžia- 
mus “Žvaigždę” ar “Tėvynės 
Sargę”; knįgas teipgi siūlo tik 
kunįgų iszleist is: apie “davat
kas”, “sakramentus”, “praga- 
rę” ir * stebuklus”; moksliškas 
gi,lavinsnczias žmonių protę, va
dina bedieviškoms; uždraudžia 
po mirtinu “grieku” skaityti-net 
Szventę Rasztę, isz kurio jie pa
tys žmones mokina.

Jeigu paprastoms drausmėm* 
neįrtengii atgrasinti, tai per iu 
pažintį priverezia,neduodami i*s- 
rišimo. Tam darodyt yra pa 
kaktinai taktų, kurių ne reikia 
nė minėti, kadangi jų daug yra. 
Kun. Kaminskas, radę* stu 
toj “Vienybę” ar “L!etuvę”, už 
draudžia tu* s lafkroezczius skai
tyti; kun. Dargia, atvažiavęs pas 
ligonį į Lošt Cieek, Pa., vieszai 
uždraudė tuos du laikraszczių 
skaityti, kaipo bediev'sikus, nor* 
to bedieviškumo neįstengtų da 
rodyti N*, o dar siko, kad ant 
jų užpuola! Jeigu ne lystų ne į 
savo reiklius, nieks 
ne užpultų.- Jie 
neprsszyti, nors
sipažinti prie kaltės, kadangi 
Christaus mokslas draudžia 
kasti kitam duobę

ant jų 
užsipuola 

reikia pri

Sumanesnieji* ne paiso ant 
drausmių, dėl aaabiszkos naudos 
daromų musų kunįgų, sk ai ly
ti pamokinanezius rasz<u><, 
bet kad yra pakaktina 
nesuprantanezių savo p dė 
jimo tai tie gali ir paklausyti vo- 
dingų visiems musų kunįgų 
drausmių ir cenzūros. Na, o dar 
jie pyksta, jeigu juos kas vadina 
žandarais!Juk jie atlieka Maskoli 
jos žandarų darbę; anie persekio 
ja Ijetuviszkus rasztus Lietuvoj ir 
sugavę kemsza į kalėjimus už 
skaitymę, o Amerikoj 1 etuviszki 
kunįgai tę patį daro ežia liuosoj 
ezalyj; be abejonės, jei tik turėtų 
galę, tai ir į kalėjimus grūstų už 
skaitymę lietuv szkų rssztų.

Negana to: Draugystes, jeigu 
jos ne bažnytinės, o tautiszkos, 
jeigu jų įstatuose nėra priversti
nos iszpažinlies ir užpirkinėjimo 
miazių, tai tokias apszaukia be- 
dieviszkoms, draudžia į jvs pri
gulė!. Tę darė ir kun. Dar
gia per savo pamokėlę 7 d. rug
sėjo, Shenaudoah, Pa., o vienog 
visi matome, ktd tautiszka 
draugystė daugiau atnesza labo 
tautai, už b įžnyt nę, kuri rūpi
nasi tik ap e bažnyczioe ir kunįgo 
reikdus: pirmutines deda aukas 
ant tautiszkų reikalų, o dabar 
aukauja ant smzelpimo angleka- 
sių.

Aišku,kad musų kunįgams ne
rupi nė tautos nė daibininkų la
bai, jiems rupi vien jų paežių ge
rovė.

Ramanauckas.

Isz Sheintndoah. Pa.
Besilankant socialistų agitato

riui p. Coolins po Pennsylvaniję 
su prakalboms, pradėjo žmonės, 
ypatingai štraikieriui, m u lyti, 
ar socialietų partija nebus kiek 
geresnė ui dabar krasztę valdan- 
czię. Pradėjo tverti scci iliatisz- 
kus kliubus, tik nežinia, ar teip 
karsztai ir laikysis, kaip dabar 
tveriasi.

Susitvėrė kliubai Minersvillėj, 
Mahanoy City, Pa. ir Shenando«h, 
Pa., tik nežinia, kaip ilgai laiky- 
88. Antai Mah«noy City mažai yra 
suprantanezių socializmo svarbu 
mę. Taspatsyrair Sb< nandoah.Pa. 
Truk.-ta mat vadovų ir mokintojų, 
kurie tokias organizac ji-s galėtų 
suverti j tverk p. Teisybė, nepa- 
ail eka užpakalyj ateivių iraineri- 
k. nu, kur e teip gi tveria kl ub is 
ir ateinautie i s rinkiniams stato 
savo kandidilus; tuo tirpu mums 
reikia lukytis su jais.

1) džiaus a inusų silpnybė yra 
lame, kad terp lietuvių nėra ve 
nybės- P. A- Tabaras, lietuvis, t u 
vu pastatytas ant k..ndidato isz 
demokratų partijos, o J. Bendri 
kis (Bendorailis), taipgi lietuvis, 
isz New Pb Indei) b jos isz icpu- 
blikonų pusės,o neperėjo nė vienas, 
kadangi 1 eluvių balsai pasidali
no pus au, o sveti utaucziai už lie 
tuvius nebalsuoja.

A. Tabara»,neišrinktas kapita
listų partijų pasidavė prie sočia 
lietų partijos ir ežia gal pastatys 
už kandidatę, tik su išlinkimu 
sunku, kadangi cocialistiszka par 
tija yra dar silpna, o jos prie-zų 
nestokuoja ir terp lietuvių. 1) u 
gc i* lietuv ų nekenezia socialietų, 
laiko juos už bedievius, nors ta 
partija darbininkams žada geresnę 
ateitį.

Jeigu visus ateivius, lietuvius, 
lenkus, rus n is ir czekus jų vado
vai t.y. kunigai, kūnų žmonės 
klauso, prikalbintų laikytis socia
lizmo, tai dar galėtume ir mes pa
sirodyti ant poLtikiszkos dirvos, 
besigaudydami po vienp ant m ei 
tų urėdų to nepadarysime. Tę 
v.enog runku įvykdyt (ant priešių 
malonės nereikia remti ateities), 
kunįgai neužsiima agitacija, ka
dangi irz to neturi naudos ir tai 
partijai jie prieszingi.

To vienog neprivalome naši 
gęsti, bet pasislengkime be jų ap
ie ti. Bukime patys vadovais, jei
gu geresnių net irimo. Tverkime 
kliubu*, uivtskime knįgynu«, la- 
vinkimės, kiek galint, vienas kitę 
mokykime ar tai per prakalbus ar 
kitokiais buda:s Jeigu mes lanky
sime vien karezemaskazyruosime, 
pešimės ir prov< s'tnės, tai mus 
vis vędįs kiti purvui us „polende- 
riais”. Nieks mus neišgelbės, jei 
mes patys nes stengsime išsigel
bėti ir pasikelti.

Shenandoryj ir aplinkinių! se 
kaimukuose,pagal surinktas skait
lines,vienų lietuv ų yra 17000. O 
ant taut szkoa dirvos stovi jie že
miau negu Mineravillėjjr Lošt 
Creek,Pa., kę rodo aukos ant v šo
kių tauti-zkų reikalų. Tautisskų 
organizacijų nėra,nzskyru8Susiv. 
L. A. kuopas isz kebų deszimczių 
lietuvių. Rodi, buvo dar sociabs 
tiszkaa anįgynėlis. uždėias kebų 
sąnarių, bet pra-i zalinus |>- J.

Medeliui isz bhenandoah ir tas, 
girdėjau, j >u suiro.

Pasakys gal Shemndoah’rie- 
cziai, kad neturi vadovų. Tiesa, 
nėra pasi-zventus'ų, besistengiau- 
cz ų stneezti l«bę »avo tautai, bet 
yra ežia daugiau negu kitur lau
kusių augsztesnes mokyklas (?); 
tie galėtų b di vadovais, bet jie 
snaudžia dėl visokių prieiasczių.

Mahmoy City tas pats kaip ir 
Shenandoah. Net gaila žiūrėti į 
įlinkų brolius, skę tincZ'ua nesu
pratimo vilnyse. Kada mes susi- 
prasim ir bindys'm pakilti isz to 
nempratimo.

J. Ramanauckas.

Isz 8henandoah,Pa.
14 d. rugsėjo, snt Robinson 

salės, Lu-tovių ir L?nkų S>»ciali*- 
tiszkas Susivienyjimas nacionalisz- 
kos platformos parengė prikalbąs 
aiszkmimji, kad lietuviai ir 
lenkai pristotų prie sociabstisz- 
k oš partijos, kuri ateitėj dirban- 
czibms luomoms gali atneszti di
delę uaudę, pagerinti darbininkų 
būvį, isz mosuoti juos :bz kapite
lis'ų verguvės. Shenandoah'rio 
lietuviai ir lenkai soči*lietai ant 
susirinkimo atėjo visi ir vienbal- 
a ai socialistiezkę partiję pripaži
no už geriausię, besirupioanczię 
apie darbininkų ateitį ir pasiža 
dėjo laikytiesi tos partijos ir ję 
remti, laike rinkimų balsuoti už 
jos kandidatus.

Prezidentas Naikeviczia atida
rė susirinkimę ir apreiškė jo 
mierius, pagar-indamas, kud prie 
eocialistų partijos gali prigulėti 
kas tik non; Lietuvių ir Lenkų 
sočia irtų Susivienyj mas priima 
k ekvienę, norinti pnsiraszyti.

P. KhIvaitiš kalbėjo apie poli
tikos reikalus, isziodin^jo, kaip 
kapitalistų partijos jodinėja act 
mut-ų sprando. Išrodė mela
gystes toc alizmo priešų, kurie, 
apszaukdanii s* ci.<l e tu s priešais 
bažnyczios ir tikėjimo, stengusi 
tikinezius nuo socialistų nubaidy
ti. Socialistai nė bažnyczioe nė 
tikėjimo neužkaHna, jeigu atsi
remia prieš kunįgue, tai vien to
dėl, k <d kunįgijt, tarnaudama 
kapitįlietam-, ant socialistų užsi- 
puol *; soc aiis'ai pr ve reti 
giutiesi nuo užpuolijnų, bet pats 
ant bažnyczios neužsipuola. So 
cial stų tuieriai yra ne giituti ti
kėjimo arba brinyczių.bet kovo'J 
už tiesas darbin nkų, kuriis kapi 
lal'stai mynioję.. M< sų pareiga: 
vienytissi, nesiduoti vi-okiems 
Patrikams išnaudoti ir už noų 
vadžiok j

Ponas Ta baras ai-zk'no Suvie
nytų Valstijų kohstituciję; aiš
kino r-kiitumę tirp locialislų. re 
publ k<>nų ir demokratų, terp »o- 
ciabrių ir kapitalistų. Toliaus 
aiškino, kaip kapitalistiszkų 
paitijų politikieriai n ek na a- 
teivius.

Ponis Valukas aiškino, kaip 
aiiisziai vagia laike rinkimų lie 
tuvių balsus ir pr skaito prie bal
sų savo kandidatų Dėl sukty 
bių airių,lietuviai ne gali išrinkti 
švo kandidatų.

P. Pavasaris, organizatorius 
lietuviezkos unijos, kalbino lietu
vius ir lenkus inikytieei įvir ai, 
raszytiesi prie Soc alist -zko Susi- 
vitnyjimo. Margelis gi iszvertė 
i-z lietuviezko į lenkiškę kulbę 
kalbas lietuviškų kalbėtojų, ku
rių lenkai ne suprato,ir nuo s«vę. 
kalbino lenkus lauky tie i su lietu
viais ir drauge ginti savo kitų 
pamintas tiesas.

Ant galo d»r p. Tabiras papa
sakojo apie visokias šelmystes 
repub ikotiiškų ir demokratiškų 
politikierių ir apio vilti*, kokias 
žmonės gali remti ant sočiai s- 
tų.

yta

Matulev’czia.

Isz Cleveland, Oh.
Daibii eina czia ne blogiausiai, 

bet isz kitur atkakusiim darbę 
sunku gauti, kadangi iszsztraikų 
apimtų krasztų suvažiavo czia 
daug anglekasių. Pas'didino 
datoreziair lietuvių skaitlius. 
Pasidauginus lietuvių skaitliui, 
eina geriau ir lietuviszkiems biz 
nieriams, kadangi dabar jie turi 
daugiau pirkėjų, o per tai musų 
lietuviszki biznieriai pasilžisė. 
Užtai su cziany k-zezia lietuvisz- 
ka bažnyczia eina visai kitaip ir 
tai tik per tai, kad ne turime ge 
ro dvasiazko vadovo.
pradeda supras i, kad isz jų 
dėtų pinįgų ha i iy czia mažai 
naudos. Parapijos komiteto 
narių likosi tik vienas ir tas 
surinktus pinįgus atiduoti 
Jankovskiui, o tas jau viens ž no. 
kur tuos pinįgus padėti. Kam 
reikia to vieno sąnario komiteto, 
j-igu jis nėra parsp jo* komitetu, 
bet vien kunįgo tarnu? Kę para
pijai gal rūpėti kunįgo Urnai.

Žmonės 
su 

turi

turi 
kun.

Kunįgas be parapijos pritarimo 
pat* išimko neva parapijos ka- 
sierių bet isz tikro tik savo tar- 
nę; jo išrinkto kasieriaus žmo
nės visai ne norėjo. Senssis ka- 
sierius buvo po kaucija 500 dol.; 
kiek kunįgo išrinkta* padėjo 
kaucijos, nieks ne lino, kadangi 
kunįgas tę laiko už nereiks! ngę 
daiktę garsinti Įmonėms. Gal 
kunįgas at-akys, kad ji* atsako 
už jo pęskirtę kasteriu. Toks už
tikrinimas vienog yra menkos 
vertės, kadangi juk ir kunįgas nė 
jokios kauc jos ne padėjo, todėl ir 
ant jo žmonės turi tiesę ne labai 
užsitikėti. Kuom jis atsakys, jei
gu parapijos kasoj pasirodys ne
priteklius?

Kaip girdėt, naujas kunįgo 
iszrinktas be parapijos pritarimo 
komitetas rengia fairus, ant ku
rių basę visoki pįsilinksminimai 
ir be abejonės be aluezio ir kito
kių apsvaiginanezių protę gėry
nių ne apseis. Apsvaiginę protę 
juk ne suprsn'a vertės pinįgų, iš 
torių todėl lengviau juos išvi
lioti.

Parapijonas.

Isz Baltimorės, Md.
Czianykszcziai lietuviai laikosi 

gana gerai; nesutikimų terp jų 
nėra, bet užtai suprttimas dar 
bininkų reikalų terp jų stovi ne 
augšcziaus ai, o per tai ir savo 
reikalų pasekmingai ginti ne įs
tengia, ne gali atsiremti prieš 
isznaudojancziu* daibininkus 
darbduvius. 1896 m.,kada cz'a- 
nyk-zeziai kriaueziai pakėlė 
sztrrikus ir lietuviszki besti ko
vojo d ai bd a vių pusėj, o vienas isz 
tokių. Jonas Burinskas, pairus 
kriauezių unijai, patalpino an- 
gliszkuose laikreszcziuose net pa- 
dėkavupę darbdaviams, buk j e 
padėjo darbininkams pasiliuosuo 
ti n jo kontraktų. Per patiaiki- 
nimę kontraktų darbininkų 
pelnas sumažėjo, o darbdavių už 
tarėj us turėjo prarasti net ssvo 
namų, apleido moterį su vaikais, 
o pats išsineszdnio iš Biltimo 
rėš į Coonnctikutę.kur F ai teipos 
gi kasa duobes darbininkams.

Per p< rę metų ezianykšeziai 
kr aucz ai unijos ne turėjo; pas 
kui su vėrėme neprigulmingę u 
niję, kuri vienog, per mu.-ų paežių 
nesupratimę, didelės naudos at 
gulanti ne gali, bet visgi duoda 
šiokię t«>kię atspiitį darbinin
kams. Szį net augiįio daibda 
vių agi ntai j esikanti pirkikų ant 
iszd rbimų, bei jie ne galėjo nė 

Isenų iszd ib mų parduoti, kadan
gi aut jų nėra unijos ž* n'ilo. Ge
rai tai alritko. Dabi r d* ibi n in
kai, piikdami drabužius, privalo 
žiūrėti, kad ant jų butų unijo- 
ženklas. Mut-ų gi kiūucziai 
priv.lo visi raszytiesi prie uni- 

|jos.

Dabar valdžios uždiaudė dirb
ti kriaucziamB mažose szapošė. 
Darl>o v<etos turi būt atsakan
čiu s, jo>e niekam nevalia gyven
ti; uždrausta dirbti neturintiems 
dar 15 metų. Už peržengimę to 
padsvadyj mo prakirtos dide ės 
pinįginės biusnės. Tus nots daib 
daviams ir n-* patinka, bet jie 
turi to padavadyjimo laikytasi.

LG.

s Isz Mnlianoy City, Pu.
Tiys sinvastės atgal iš musų 

mierielio 3 lietuviai išėjo teab 
siūti į L h gh Valley Co. kauty
nes. Į dirbę iazairengė naktyj, 
slapta, kad širaikieriii ne patė- 
mytų. 13 d. rugsėjo, gavę už 
mokesnį, užsimanė ateiti į mies 
tę pasilinksminti. Sztraikieriai 
vienog juos patėmyjo, apstojo 
namus, kur jie buvo pasislėpę ir 
užsimanė nubausti už sulaužymę 
žodžio (gėda tai pasakyti, tie 
8C»b<ai prigulėjo prie unijos ir į 
ję pri-todami, po prsiega pasiža
dėjo ne judoszauti.). Tūli die
vobaimingi darbiu nkai stengėsi 
teisinti scubsus, jų nusidėjimę lai
kė už menkę (pardavinėjimas sa
vo b:olių yra t<i ne menkas nusi 
dėjimas).ne vertę,kad apie tai kai 
bėri, o paežius seabsus perstatė 
už gerus katalikus. Bet svetim 
ta u ežiai darbininkai, geriau viskę 
suprantanti, ant tokių teisinimų 
ne paisė, tik stengėsi kalti n nku« 
paimti. Scsbsams vienog pssise- 
kė i»z namų pririgi iebti pas kai 
mynua. o nakties laike jie vėl isz- 
sprudo į kastynea. Kada dabo
tojai įsiveržė į namus, kurecabši 
buvo pasislėpę, czia jų jau ne
buvo. Daugiau jau tie ecabsri, 
turbūt, ne pasirodys mieste, o 
sztraikams pasibaigus, jie szitose 
aplinkinėse darbo ne gaus ir vi
sai teisingai. Scateas yra lygus 
plėszikui: plėšikas vagia daiktus 
nuo vieno žmogaus, o scahsas va
gia nrudę tukstancaių savo bro- 
I ų darbininkų, 
seabsaudams.

j ems kenkia

Vienturtis.

Isz BrookJyno, N. Y
10 d. rugsėjo czianykszcziti 

lietuviai, pn. 93 Grand str., p^. 
rengė prakalba*. t Už k albėtoję 
parsikvietė neprigulmingę |;etu. 
vių kunįgę hz Baltimorės,D lionj. 
Dali no ję* apie tai kun. Varnagy. 
ria, per pamokslę draudė 1 etų. 
viams ateiti ant tų prakalbų, bet 
ta drausmė buvo geriausiu apgar- 
tinimu prakalboms. Ant paskir
to laiko sus rinko į salę tiek žmo
nių, kiekt tik sutilpti galėjo.

Dilionis kalbėjo apia la:8ve,ko. 
kia Dievas apdovanojo kiekvieną 
žmogų, bet jos bįžnyczia ir ku
nįgai ne nori pripažinti. Paskui 
kalbėjo apskritai apie lidtuvius.jų 
darbus ir reikalus. Paskui už
griebė darbiniukiškę - klausymu 
kalbėjo apie dabartinius sztrai. 
kus, iszrodė, kaip kunįgai, kal
bindami daibininkus ne klausyti 
unijų^tengiisi darbininkiška* 
organizacij*8 iszardyti ir luum 
patarnauti kapitalistams. Aut 
galo priminė ir neleisingę kunįgų 
reikalavimę, kad katalikiško* 
bažnyczios butų užra-zytos ant 
vyskupų.

Pasibtigus kalbai, Patrone Ka
ralienė dekliamavo eilės p. a. 
“Ktimynų kalbos”. Dėklams 
cija *U8irinkU8iems patiko, kadan 
gi visi su atida jos klausė.

Po dekliamacijai i nt susi
rinkusių reikal ivimo, trumpai a- 
pie visokius bėganezius reikalui 
kalbėjo p. Balcziuni*.

Sanu zelab.

Isz Waukegan,Ill.
13 d. rugsėjo vakare czianyk-z 

tė lietuviška Szv. Bdtramiejaus 
Dr tė apvaikszi z oj j tavo szventę, 
parengė ir balių, nuo kurio gerai 
uždiibo, Kad ingi mat yra musų 
mie«le lut vių, kurie labai mėgs
ta alų ir degt nę. Kada blaivės 
ni i-zvąikszcziojo, mėgsti u t i gėry- 
mus pi siliko d r maukti raugalę. 
E'nint namon jau auštant, už- 
s'ojo kel ę turint ant lietuvių 
piktuinę i-z«szi *zv«dii ir pradėjo 
mu*ų girtuokli js szveii-t', o v.e- 
nam nabagui teip sudaužė tusz 
cz'ę galvę, kad net daktaras tu
rėjo prairimus susiūti.

Daugelis czianykszczių lietu
vių girtvo'dyi-tėse paakį ndę, pinį
gų ne czėdyja ir ne duoda ne aut 
stitymo naujos bažnyczi >s, nė 
klebonijos- Laikraszczius ir knį 
ga< skaitanczių yra laimi mažai, 
per t ii stovime teip žemai. Terp 
czianykszcz ų lietuvių yia ir su
lenkėję, yra ir toki, kurie, nemo
kėdami lenkiszkai, pįgadvtos ts 
laibos mokina savo vaikus ir pats 
namivje lenkišku žargonu kal
ba

Grinoriu*.

Isz Newark, N. J.
Susitvėrė cz a nauja lietuviška 

tautiszka pagulbinė Draugyi-t? 
po vardu “Lietuv s Stfnų”. 
V rszininkai* tipoiszrinkti: prez. 
— M. Kairukseti*, Vice - prez.— 
J .Vaicziuliunas, Prot. sekreto
rius — M. Ambrozevicze, Finan
sų Sekretorius — Ant. StOiaįis, 
Kasierius— J. Vosylius. M raza- 
las — A. Z zas. Naujai Dr.iu 
gys ei linkime geios klotie-, nes 
tokia tautiszk-A draugystė czia 
buvo reikal nga.

Karlygiazkoji katalikiszkoji 
Draug. “Jėzaus Kruvinos Szir- 
dies” jau pairo;ji turėjo už mierį 
sėti nesutikimus tirje lietuvių 
ir ardyti viskę, kas yra 
tautiszke. Bekenkdami kitiems 
ir be*irielami terp švęs, patys 
isznyko. Km* kitiems duobę ka 
ša, pats į ję įpuola.

Pas mua teiposgi užgimė nesu
tikimai terp kunįgo ir tūlų pnra- 
P'jonų. Ergelius kelia ne 
szliuptamiai ir ne kunįgas, bet 
patys patentuoti katalikai.

Tautietis.

Isz Naugatuck. Conn
14 d. rugsėjo buvo ’ au»inr<kr- 

ma-* Puliti*zko Kliubo.į kurį pri
guli lietuviai Naugatucko ir L' ii* 
on City’es. Susirinkę nuttrė i* 
Khubo kasos paaukauti 25 dūl
ant naudossztraikuojanczių Pens- 
-ylvanijus kalnakasių.

Sekretorius — J. Jurkszaitis.

Isz visur.

I Greicziaurię ant svieto paša- 
žier nį laivę turi dabar Biemo* 
L oydo gailaivių kompaniji. 
vas tas yra naujai padirbtas 
‘•Kronprinz Wilhelm”, kuris at
liko pirrnę kelionę isz Europos l 
New Yorkę, Visę kebę 3^4’ 
angbszkų mylių.nuo Prancuzij* 
porto Cherbourgo į New Yoikę. 
taigi per Atlantikę, atliko į p*0' 
k as dienas, 11 vai. ir 57 minutav;



s
plaukė jis kas dien? su viduti- 
niszku greitumu 575 mybų. Į 
N’ew Yoik? atkako ant pusės va 
landos greicziau negu buvęs iki 
sziol grecziausiu Hamburgo gar
laivy* “Deutachland”.

metų
K -

; Užduotas Vokietijos valdžių 
maskoliszkiema žandarams, mas- 
įoliszka* studentas Kalajev liko 
si Petrukavo sūdo aut 7 
sunkių dar’ių nuspręst s. 
dangt Vokietijos valdžios turėjo 
ties? vien iszvyti Kalajev?, bet 
ne turėjo tiesos iszduoti jį mas 
koliszkonfs tai liberalų ir socia
listų parlamento pasiuntiniai nu
tarė pareikalauti nuo mini-t jrijoa 
iszsiteisinimo, kodėl jos urėdnin- 

norėda 
kr isz-

kai laužt) kras-zto tiesai*, 
mi patikti randui sveti lo 

to.

ameri-| Sziaurių tirinėtojas, 
konas leitenanta Peary, apie kurį 
per tris metus nebuvo nė jokio 
žinios, bu savo laivu “Windward” 
atkako dabar į Sidney, Naujos 
Szkoiijos pakrantėje. Prie Szrau- 
rinio žemės poliaus j<m vienog 
piiiigiiebti ne parsekė.

U Amerikos komulius republi- 
koj Hondūras praneszė,jog iszczia 
į Nevv Orieai sę nuo pradžios szių 
metų iszgaheno 1800U0 bu-zelių 
bananų, o 100)00 buizelių ant 
vietos sunaikino amerikon'.Bzli 
age itai, kad dėl didel o įgabeni 
mo,Suvienyto^ Valslijose prekė- 
tų vaisių dar labiau ne nupul
tų Mat Suvienytų Vals ijų prekė 
jai velyja sudegm’i va's ts, negu 
juos pigiai žmonėms pardavinėti.

j ĮKanadę -zįmet atkako isz 
viso 70000 svetimų ateiv ų. o ta 
me skaitliuje dauginus ai, nes 22 
000 tteiv ų isz Suvienytų Valst - 
jų Sziturints Amerikos. Į Su 
vi»nyta« V.d.-t jas keliauja atei 
viai it-z Europos, o jų locnį ukė- 
s»i keliasi į svet mus ktasztus.

U M tskoliazkas rar.das į Sibe 
rijos pakrsn es iszs-iantė tris ka1 
rie-zkbs laivus gaudyti ameriko- 
ni-akus ir japoni-zkus jūrių ku- 
cxių n edėjus, kurie, neturėdami 
tiesos, medžioja Maskolijai pri 
gubnczių krasztų pakrantėje.

[Į Vokiet joj prekės mėsos į 
trumpę įtikę ueszpasakytai pa-i 
kėlė: pereit? sanva’tę prekės pas 
kėlė ant 40-60 pfenigų, nuo klgr. 
Kaip Amerikoj t ip ir Vokietijoj 
mėsininkai, ant pakėlimo prekių, 
ruudi jisi isz didelių muitų uždėtų 
ant sve imu produk'ų.

Ii Vakarinėj Vokietijoj, Turiu 
2’j *j,vėtros ir audros Lbai daug 
h ėdies pridirbo Gera apskiityj 
visi dar nenuvalvti javai liaori 
isznuktti. B.ėdį audrų padary
tu skaito ant kelių milijonų do 
barų.

f Tiansvaidiuje, Pietinėj Afri
koj, aplinkinėse B>rberton ii 
Pieter.-b >rg užliko naujos suks, 
lauku-*, kurie es? dar turtiuges 
ni ir didesni negu garsus Johan 
nisburgo aukso laukai.

| Turtai didžiuusių Europos 
didžimcz ų Kotschildų. berželio 
mėnėsyj ri ų metų siekė T1116 
594672 frankų ir 12 cenUoių. 
Tiek dar neturi nė vienas Ame 
rikos ra i ijonierius.

| Ch nuoi-e kyla vis smarkesni 
mahztai. S. slapilė pruvin<njos 
Cse Cb ien, miestas Chin Tu Fu 
apstotas 50000 hokserų, bet iki 
-ai oi jie miesto paimli neį»ten- 
g«*

£ Garsus ma-koliszkas raszti- 
uink -s gnf s Teistoj rengėsi ke
liauti į Bumunijf, bet msskolisz- 
kos valdži«>8 atsisakė duoti jam 
užrubežinį paapartę.

H Buvęs Tran-vaaliaus mini-te- 
ris Reiiz paduoda, jog laike ka
rės buvusiose būrų republikoše 
anglijami su visa iszdeginoir isz-

* griovė 50000 namų.

| Austrai joj. kolionijoj Nauja 
pietinė Valija, didelis sausmetis, 

• vandens iszdriuvo. Valdžios už
draudė žmonėms vartoti vandenį 
ant maudymosi.

H Nuo kalno Mont Blanc nu
puolė du prancuziszki tirinėtojai, 
du vedėjai ir du neszėjai. G»1 
būt, kad jie užtitnuszė. Knnų 
vienog iki sziol ne surado.

; | Į Londonę atėjo žinia, buk 
prov ncijoj Sze-Chuen, Ohinuose, 
bokserai uzskerdė 300—1U00 ch - 
nieczių priėmusių katalikiszk? ti
kėjimu.

| Virszos skolos Anglijos 
kia dabar | 3842216930; per 

rę pietinėj Afrikoj vieezoa skolos 
pasidid no ant $ 313597540.

| .Mieste Adelaidoj, pietinėj 
Austrabjoj, pereitę sanvaitę buvo 
žemės drebėjimai, kurie labai 
daug blėdies pridirbo.

|| Porte Lissabon, Portugali
joj, paskendo prancūziškas gar- 
laivys “Thomas”. Prie lo prigė
rė 9 jurininkai.

|| Popierius paskyrė vyskupu 
Falconio savo delegatu į Suvie 
nytas Vie-zpaty^tes Sii turinės A 
menkos.

|| Pietinėj Czekijoj szįmet ne- 
uzpasakytai pr siv'eisui-ios pelės 
labai daug blėdies pridirbo lau 
karas.

|j B.varijos soslapilėj, mieste 
Muenchene, atsibuvo vokiszkų 
soci>«li8'ų sus važiavimus.

1 Ma-koliszkas randas 
rengė savo h erę garlaivių 
terp Odesos ir Nevv Yorko.

|| 19 d. rugsėjo pasimirė 
gijos karalienė.

pa 
liuiję

Bei-

Nauji rasztai.
Bendraite. įsileido Prusu Lietu
viu Susivieuyjiinas. Kuiga pir
ma Bitėnai ltK)5m. 80 pus- 
lap.

Knį?utė szita spaudiniu gotiš
koms literoms,kokias dar ikitziol 
javo ra?ztuo«e vartoja Prūsų 
lietuviai. Telpa joje kelerios 
eilės ir pasakojimai patriotiszko 
turinio. Matyt užleistas tas vei
kalėlis su mieriu pakelti miegan- 
cz ę Prūsų lietuvių dvasi?. Pa 
sakojimai parinkti geri, eilės tei 
pongi ne blogos. Knįgutę gali 
perskaityti kiekvienas lietuvis. 
Kaštuoja ji tik 50 pfrnigių. Už 
iszleidimę jos priguli padėka 
Prūsų lietuvių Suaivienyjimui: 
reikia gesti, kad jis nenustotų ir 
toliau išleidi nėjęs pakelianezias 
taut szkę lietuvių supratimę knį 
gutes, kadangi tas, vokieczių už 
migdytiems Prūsų lietuviams da> 
labiau reikalingas negu maslol ų 
prispaustiems maskol.szkieiuB be 
tuviams.

Atsiliepimas LietuviszkosDrau- 
gystes “Želmuo” Parlžiiije. Til
žėj. iszleista kasztu Draug. “Žel
muo.” Spaustuvėje Sclieukes.24 
pusi.

Szita knįgutė ii-z’ei-ta, matyt, 
tie i-u mieriu supažindinti lietu- 
vuzk? visuomenę su daibats ir 
nuopelnus lietuviszkos draugys
tės “Z-lmuo”, Paryžiuje, let yra 
tai polemika su autor a s patilpu- 
sų ‘L’etuvoj” it‘‘Varpe’ s-traips 
uių, kuriuose rašanti tuos strsis 
nius perstatė Dr tę Želmuo kai 
po lenkišk?, prie dabartinės rė
dos le isteng'anczi? lietuvius į- 
kinkyti į lentų vežini?. Savo 
Atsiliepime Dr-tė parodo apsiriki
mus autorių “Lietuvoj" ir ‘-Var- 
į e" patapusių btruipnių maimo- 
ž uos?, bet iš svaibesnių.daromų 
j»i uimet n ėjimų ne įstengė iszoi- 
t -isiuti. I-z Atsiliepimo matyt, 
kad ‘ Ž-Iuuo” isztikro yra ne 
1 etuviszka draugystė, bet suside
da isz 1 nkų ir sulenkėjusių lie
tuvių. o renegatai visur yra smar
kiausiais priešininkais tų, nuo 
kurių pae’ns; terp lansrių yra 
daug tikiu lenkų niekuos su lie- 

Auturiu- 
kad 
Me 

tuviais nešusiii?zutių. 
to neužgras, bet priduria, 
kalba ne ivtiia tautystės, 
gi laikome kalbę už svarbiausi?
že ikl? tautystės, todėl su auto
riumi Atsiliepimo sutikti ne gali 
me,

Szventos Rosijoe misionieriai. 
Pagal Lanskaja. 1002 m. Spaus
tuvėje ,,Žvaigždes“. Brooklyn, N. 
Y. 2JOpual.

Yra tai apysaka, apraszanti 
tamsius darbus m> skoliszko caro 
tarnų, jų persekiojimus laisvesnių 
pažvalgų žmonių ir apskritai lais 
vės. Paraszvta gerai ir užiman 
ežiai. Lietuviškas vertimas dois 
ir negei iausipč, bet ir neblogas. 
K ip visuose „ Žvaigždės” i-zlei- 
di'tiuoBe, teip ir szitame yra dau 
giau negu reikia korektoriezkų 
klaidų.

Ch csgos vokiszkaa laikrasztis 
Abendpost", n r. 22 rugsėjo, pa

talpino straip-nį ap e kontraban- 
d? lietuviszkų knjzų Maskolijoj ir 
priežastis gimdanczias t? apsirei-z- 
kim?. Paduoda istoriję uždraudi
mo lotyniszkų .literų lietuviukuo
se regztuose. Straipsnis paraižy
tas ž nancz'O apie uidraudimę lie- 
tuvis^kos spaudos ir rinan&io pa
sekmes to uždraudimo.

!*! 1 ■ e turinti 8M pasL'sa S79 s- R i h 11 ia sreu t&j?

■ rul ar moterei; ii knyga bus

Nanji iszradimai
Angį Bzksa iszradėj •« Stan

ley Spencer padirbo nauję orlaivį, 
galintį lėkti priesz vėję. su ku- 
riuom atl ko gana pasekmingas 
bandavones Londone. P sikėlė 
jie nuo Knaztalinio rūmo ir lėkė 
prie*z vėjp. L-tikrrszcziai vienog 
ne paduoda,kaip smarkus buvo 
vėjas, kas yra svaiblausiu. Yra 
jau daug iszra-tų oria vių galin- 
czių lėkti priesz nedidelį vėj lį, 
bet galinezio lėkti priesz atmirko 
nį, priesz tokį, priesz koaį nė 
paukszcziai negali atsiremti, dar 
nieks iki sziol neiszrado.

NAUJAS I8ZRADIMA8.

Niekas tuomi nesirūpina ir ne dūmo
ja, kaip galės gyventi žmonės,kada ateis 
laikas, jog nebus kuomi sukurti ugnelę 
savo namelyj: atėjimą tos bėdos apreisz- 
kė ir garsina laikraszcziai.o vienok nieks 
tuomi nesirūpina. Ne seniai skaitėme, 
jog vyresnybė, ministerai Anglijos kara
lystės siunezia laikas nuo laiko komisi
jas. sudėtas isz vyrų mokslo ir specialis
tų isztirti užezėdijimą ugnies malerijolo 
ir visoa tos komisijos vienokiai apsudija 
tą užklausy rną, jog zopostas anglių dabar 
esantis žemėje Anglijos karalystėj, jei 
bus tolesniai teippal, kaip dabar tokis 
deginimas anglių, tada gali per szį 
szimtmetį iszsibaigti visos anglys. Teip- 
ki “Dzieuik Chicagoski” b. m. 2 
Rugpiuczio raszo: pagal aprokavimą, 
žinanezių žmonių, Pennsylvani- 
joj bus anglių kasti tiktai ant 80 
metų, jei tiktai ne pasidaugįs kasimas 
tų anglių. Jei tūlose vietose isznaikino 
anglis, tai ir kitose tą pat daro, o per to
kį musų nesirūpinimą ant ateinanezio 
laiko,musų vaikų vaikai palias su visu 
be ugnies, be paszelpos duotos žmogui 
nuo Sutvertojo szio svieto; paszelpos 
duotos tiktai žmogui, o ne kokiam ki
tam sutvėrimui. Tiktai žmogui davė 
Dievas galybą ir protą pasidirbti sau ug
nį ir aną vartoti ant savo reikalų. Be 
pagelbos ugnies nieko žmogus ne gali sau 
padirbti, o kad vartotu iszmir.tingai,da
vė Dievas žmogui protą ir kalbą, kad sa
vo naujais iszradimais ir naudingais pa
tyrimais galėtų pamokyti kitus žmones, 
kaip kokį dalyi-ą naudingesniai yradirb- 
ti. Žmogus užgimęs nuogut r iszmokęs 
naudotis isz ugnies veikmės, pasidirba 
sau gerą gyvenimą, —dabar ugnis at-l 
lieka visus kuonosunkiausius_ darbus, 
dirba vieloje rankų darbininkų, 
darydama tuomi savo darbu kuodidesne 
skriaudą visai žmonijai.

Tie žmonės, kurie stengiasi gauti kuo- 
daugiausiai naudos isz darbo ugnies, ar
gi nežino to, jog Sutvertojas. davęs žmo
gui galybę ir protą nsudotis darbu ug
nies, mžai davė materiolo ant sudegi
nimo uguije. Protas duotas kožnam 
žmogui ne pagiria tos musų neatsargus, 
jog dėl savo gerovės sudegindami anglis, 
nemielaszirdingai skriaudžiame musų 
valkų vaikus ir visas ateinnaczias 
gentkartes. Neturėdami anie 
ugnies, ne galės pasidirbti reikalin
gų dnrbo instrumentų (įrankių): ne
turėdami tam tikrų darbu įrankių 
nieko gero ne padirbs žmogus su tusz- 
czia ranka,— nepabudavoe sau uamų, 
ne pasius drabužių (rūbų), ne iszars že
mės dėl savo ir vaikų maisto.

Žinoma, jog laikas naikina kuosti- 
priausius žmonių darbus, ką tiktai da 
bar matome, jai ne bus atnaujinami, vis 
pasens ■ ir isznyks. Užgimę tuomi 
laiku žmonės, turės gyventi aut szio 
svieto blogiau kožno gyvulio: kiti 
sutvėrimai gimdami ant svieto, apturi 
nenudėvejamą rūbą, randa gatavą mais
tą ir gyvenimą. Su žmogum viąiil ki
taip yra: j<s to visko ne apturi nuo Su
tvertojo, ką kiti gyvūnai. Taigi.ne tu
rėdami sausos ir sziitos triobos. 
nė karszto valgio, bus priversti misti 
blogesniai kožno žvėris. Žmonės tie ru- 
gos ant musų už musų ne atsargą apie 
jų teip svarbų reikalą. Žmonės turinti 
protą, gali suprasti, jog sykiu su užgesi
mu ugnies ant szios žemės, užges ir mu
sų, teip giriamas apszvietimas žmonių 
tų laikų, jeigu už svarą aukso nebe
galės gauti nusipirkti anglių. Argi 
tąsyk galės būti mokyklos. Ii- 
gonbueziai, ar fabrikai ir remesninkai? 
Žmonės turės pavirsti į laukinius tik 
per tai, kad mes neprisilaikome paeze- 
dumo kūrinamo malerijolo, o buk 
kaip tycziomia kuodaugiausiai sudegi
name.

Szitą sunkią bėdą galima pr.iszalinti 
tiktai per naujai iszrastasdsrbo magi
nas. "Current motor”, patentas No. 
662757 Kopiją to patento kožnas gali 
gauti už 10 centų, prisiųstų į "United 
States Patent Office Waąhing- 
tone. Pagal apraazymą ir paveikslą (n- 
sunką. bruožį) lo patento matyt 
jog tie motorai, dirbdami, sukaai paže
miu horizontaliszkai. o isz augszto že
myn. Tos maszinoe arba motorai yra 
visai prasti, lengvai ir pigiai pabudavo- 
jami prastų kaimų(sodžių) meisterių; 
motorai tie dirba— pirmas tekėjimu 
vandens, antru tekėjimu vėjo, abejuo
se vienokiai yra padirbti sparnai, 
teip jog ant vienos szalies volo kožnu 
sparnu stato savo klotę (audeklinė pa
la), kurie stovi visados priesz vėją,- arba 
vandenį teip.jog apyrimu vėjo arba van
dens spiria tiesiai ant sienų aptvaros ir 
jo giluma teip dirba nuo pradžios iki 
galu apėjimo pusrinkio aplink volą. Te
kėjimas vandenio ar vėjo kaskartas kož
no ėjimo vis kitus sutinka gilumus Ir 
aptvarus, kurie suima visą|pajiegą to te
kėjimo. (Toliau bus)

Draugyscziu Reikalai
Teatras Ir Koncertas.

Brooklyn, N. Y. Simano Daukanto 
Teatrahszka ir Giedojimo Dr-le duos 
teatra ir koncerte nedalioj, 5 Spaliu, Pa
ines saleje. 03 Grand Brooklyne.
Pruides 6.30 vai. vakare. Inženga pa- 
pruta.

programas: 
TEATRAS ‘•Svaras Juoku”. 

KONCBBTAS:
1. Overture — Orchestra.
2. Lai gyvuoj Lietuva— Kari 

man. —8.D. maiszytu choru.
3. Under the double Eagle. — J. F. 

Wagner, Exoelsior musical Qulntet.
4. Girioj. — Čigonu Choru isz ope

ros Precioaa.—C.M.v. Weber— S.D.mai- 
szytes choru.

5. Select'on. — Violin solo, per Mr.
□erman Derenthal su Misa. Josie Rei- Savininkas įsivažiuoja in sena kraju. 

ŠkOoT"piniį'u« siuskite vien regūtruotam laiške. I neri. ' Į Adresu: 1246 W. 13-th 8t., Chicago.

Bau-

6. Berniuką ir rože. — H. Verner. 
suprano solo, per Misa. Zygmunda Žycs- 
kauckiute.

7. Tėvynė mano Lietuva! — F. Pa
čius. — 8. D malszy tas choras.

Visus lietuvius ir lietuvaites asirdingai 
užkvieczia. Komitetas.

Reikalauja 20 geru operatorių ir flni- 
sheriu ant brangiu “Jacketu” darbo. 
Gera mokestis ir darbas ant visados.

Danziger Bros,
Room 410. Central Union Blosk 

98 MarketSt., Chicago, 1)1.
Chicago. Lietuv. Republlkoniszkas 

Kliubas 11 vardo* turės savo susirinki
mą subatoj, 27 Rugsėjo, M. Mieldažio 
saleje, 68 W. 25-th 8t. ant kurio priesz 
Pakimus bus apsvarstomi svarbiausi 
reikalai. Todėl visus lietuvius, nonn- 
czius ant ateinaneziu rinkimu balsuoti, 
kvieczia ant szio susirinkimo susirinkti.

J. JAUK8ZTA8 prez.
Chicago. Liet Republ. Kliubas 12 

vardos turės savo susirinkimą nedalioj. 
28 Rugsėjo,7 vai. vakare.skleje Ahjonio, 
1158 8. Leavltt Si. ant kurio visus lie
tuvius kvieczia susirinkti, nes artinas 
diena rinkimu, priesz kuriuos reik vi
siems pasirengti. Komitetas.

CHICAGO. Vakare 27 d. Rugsėjo 
74 vai.pas d. J. Lauki po nu 3238 S.Hal- 
sted gatves.bus Susirinkimas ”V "Ku- 
dirkoMG.TeatraliazkoM Dr tea ’ 
Todėl sziuomi visi sąnariai užkvieczia- 

mi pribūti. Bus apsvarstymas apie per
statymą ant scenos "Ponas ir Mužikai” 

V.K.G.T Dr. KOMITETAS.
Didelis Balina.

Chicago, Ui. Weslsides Lietuviszkas 
Pasilinksminimo Kliubas turės savo ba
lių subatoj, 18Spaliu Ruehl's saleje, 220 
W. 12-th St. arti Haisted. Prasidės 7.20 
vakare. Inženga vyrui su motere 50c. 
Sale didele ir graži, muzika bus pirmos 
kliasos. Todėl visus lietuvius ir lietu
vaites kvieczinme atsilankyti ir drauge 
su mumis pasilinksminti. Komitetas.

Chicago. Dr-te Panų Ss. Marijos P. 
Ražanczevos turės savo dideli balių ne
dalioj. 5 Spaliu, Pulaskid saleje, 800 S. 
Ashland avė., terp 17 ir 18 ui. Prasidės 
6: 30 vakare. Inženga vyrui su motere 
25c. Visus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai kvieczia atsilankyti. Komitetas.

Jo
Pajieszkoįiniiii.

Pajieszkau Antano Kairio ir Jono 
niko, Kauno gub , Raseinių pav., Pajų- 
res vol., kaimo Tūbiniu; gyveno Spring- 
valley. Iii. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreao:

Jurgis Narbutas, 
4500 S. Paulina SL, Chicago. III.

Pajieszkau Martino Jociaus, Kauno 
gub , Sziauliu pav., Kurtuvenu parap., 
neseniai isz Lietuvos atvažiavęs Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Antanas Szidlauskas,

1 Pagis Court. So. Boston, Mass.
Pajieszkau Juozapo Kazlausko ir An

tano Žalio, abu Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Pakroiaus vol., kaimo Mažeikoniu. 
Jie palys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso: Petras Lugauskia,

924 33 rd St., Chicago. 111.
Pajieszkau savo pusseseres,Konstanci

jos Daunoriukes. (po vyrui Brukmooie 
ne) ir Juoza|« Kvietko, Kauno gub., 
Raseinių parap., kaimo Szaukliu. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Simon Ignalaviczla.

70 VV. 25-th St., Chicago. UI.
Pajieszkau Jono Celskio, Kauno gub., 

Raseinių pav., kaimo Žvirblaukiu.lygiai 
Jie 
ant

Su-

ir kitu savo draugu pajieszkau. 
patys ar kaa kitas teiksis duoti žine 
adreso: Jonas Globia,

70 VV. 25-ih St. Chicago.il).
Pajieszkau Andriaus Tiszczuho,

valku gub., Marijampolės pav., Kvietisz- 
kio gm..kaimo Kantaliszkiu, gyveno 
Brooklyne. Jis pele ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Geo. Vischulis,
530 N. Paulina St., Chicago, III.
Pajieszkau Vinco Zubrio, Prano Jan

ke uskio ir Antano Szilaszevicziaus. 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adreso: VVm. Johnson.

U River St.. North VValpole, 
Bellows Faile, Vi.

Pajieszkau Kazimiero Miszkuno, 
kaimo Vaigajeliu, Ligų mos vol., Kauno 
gub. Jis (>ais ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

John Mitchell,
101 Fergison St., Newark, N. J.
Pajieszkau Jono Atkoczaicsio, Kauno 

gub-, Raseinių pav., Nemakszcziu per., 
kaimo Libiazkiu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Peter Bania,
(3—10) Box 336. Export. Pa.

Jie 
ant

isz

Didelis paveiksiu parodymas.
Nedalioj. 28 Rugsėjo, bus didelis sie- 

reoptiszkas krutaneziu paveikslu pa
rodymas, Freiheit Turner saleje, 341? 
8o. Haisted 8t. terp 34 ir 35 ulycsiu Pra
sidės 8 vai. vakare,sale atsidarys 5 vai. va 
kare. Inženga 25c. nuo ypatoa. Vai
kams, nuo 7 iki 12 m., 15c.

8zis parodymas yra visai nauj»s,ope- 
ruojamas lletuviszkos Kompanijos su e- 
lektrisska stereoptiszka muzina,kuri ant 
scenos rodo didelius krutanezins pa
veikslus. Ant scenos matysite viso
kius komiszkk paveikslus su gyv*'» 
žmonėms, beganezius geležinkeliu tru
kius,geresniu miestu ulyczlas su ant ju 
vaikucziojancsiaisžmonėmis, begiojan- 
cziais streetkariais, vežimais ir tt. Pa
veikslai tie taip iszsižiurea naturallss- 
kais, kad in Juos žiūrintis matys ne kai- 
popaveiksią, bet kaipo tikra gyva atsi
tikima. Todėl užkvieczisme visus vy
rus ir moteris su vaikais ateiti, o pamate 
dy vysi les isz stebuklingo rege|imo.

Po parodymui paveikslu bus paprastas 
balius, ant kurio prie geros muzikos su- 
sirinkusiėjie galės gerai puiszokti.

Su guodone,
P. Daukszaa ir A. Kuezinskas, 

Kompanijos sąnariai.

Pigiai ant pardavimo gera Buczerne 
irGrocerne. Jau 8 metai kaip biznis da
romas, geroje lietuviu apgyventoje 'vie
toje. Atdszaukite paa:

F renk Duazek,
27 Ganai port avė., Chicago, III.

(28-9)
Pigiai ant pardavimo geras saliuaas 

stovintis terp dvieju dideliu fabriku į 
kuri daugumas darbininku susirenka.

Auaxroti Dr-tes fondas.
V. Ambrozeviozia. Newark,NJ..........50

Buvo.................. 96.04
Sykiu . .896.54

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA.

8. Dominai t la, 1436 Adams St.
So. BOSTON, MASS.

Ntkod. Gandrelis, 257 4-th St.
NEVV YORK, N. Y.

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

V. Ambraxevicxin, 180 Ferry si.
BROOKLYN. N. Y.

Stanialowaa Rinkevriciiua, 78 Grand at.
K. Balcsiunns, 04 6-lh at

SHENANDOAH, PA. i
Andriua Macais, 133 S. Mnin st.

VVATERBURY, OONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

VVE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

NEVV BRITAIN, OONN.
Motiejus Možeisa, 398 Elm st.

BALTIMORE. MD.
L. Gaw)is, 2018 N. Waahing*ton st

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.

ETHNOLOGIJA.
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą 3f. Haberlandtą.

“Lietuvos” Kelbiuianti agentai.
Jurgi* Kaiakewicxia,
Juoxm Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Frank Eismont.

Kur sxie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-di pas juos užsiraszyti ‘‘Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tę paczię prekę kaip Ir redakcijose.

••LiZTCVoe Iszlkistūvb.
Dabartine Pinigu Preke.

Iki 500 rubliu, rublis po......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52|c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po............. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kaszlu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikss- 
(ziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
‘‘Lietuvos” redakcija. <

šiai atkako į Europų grekonys, kurie, atkakę 
į pietinę dalį Balkanų pussalio, su laiku su
tvėrė augštai kultūriškai stovėjusias senovės 
Grekijos viešpatystes. Grekonys ir suma
numu ir gabumu ir pajautimu gražumo spė
jo pasikelti aut augščiausio kultūriško laips
nio Europoj. Dailė, architektūra, skulptūra 
grekiška ir šiųdien už paveikslų priimta ci
vilizuotoj Europoj; europeiški literatai, ar- 
chitektoriai ir skulptoriai tankiai naudojasi 
iš formų grekonių sutvertų. Šiųdien vienog 
grekonys visuose tuose darbuose, kuriuose 
labiausiai atsižymėjo jų pratėviai, t stovi ant 
žemo laipsnio ir šiųdieniniai grekonys, jeigu 
turi kame gabumų, tai vien prekystoj. Gys
lose vienog šios dienos grekonių yra daugiau 
slaviško kraujo, sumaišyto su turanišku, negu 
grekiško. Dalį gabumo nužudė jie per su
maišymų kraujo, o kitų dalį nužudė, nešdami 
per ilgų laikų turanišku turkų jungų.

Prie grekanių, rodosi, reikia priskaity- 
ti ir albaniečius arba skipetarus, nors jų 
giminysta su grekonėms dar tikrai ne ištirta;

ir pietinės Amerikos. Pirm priėmimo nuo 
rymionų kalbos lygiai išpanijonai, kaip pran
cūzai arba rumunai vartojo visai kitokių kal
bų. Dabartiniai prancūzai antai paeina iš 
susimaišymo keltiškų gailų su germaniškais 
frankais, kurie turėjo visai kitoaias kalbas; 
susilieję į vienų tautų ir išdirbę, po įtekmę 
lotyniškos, prancūziškų, kalbų, sutvėrė vienų 
prancūzų tautų.

Po italijonų, atkako į Europų keltai. 
Keltai savo laike bdvo galingi, užėmė daug 
didesnius plotus negu dabar: jie apgyveno 
Prancuzijų, Šveicariją, Belgiją, Angliju, 
Škotiją ir Airiją. Didesnė jų dalis, laikui 
bėgant, ne tik susilpnėjo, bet nužudė savo 
tautiškas ypatybes, nužudė ir kalbų. Iš kel
tiškų tautų užlaikė dar savo kalbų iki šiai 
dienai: bretonai vakarinės Prancūzijos, ku
rių yra apie 2 milijoną*!; airių, mokančių kel
tiškai kalbėti yra dar apie 1 milijonas;škotų 
apgyvenančių šiaurinę Škotijos dalį yra apie 
pusė milijono ir 1 milijonas valijonų gyve
na Valijos kunįgaikštystėj. Kitur keltai 
nužudė savo kalbų: helvetai arba šveicarai , 
likosi iš dalies suvokietinti, kiti paversti į n 
prancūzus; tas pats yra Belgijoj, Airijoj vi- | 
si protestoniško tikėjimo keltiški airiai pa
virto į anglijonus.

Po keltų atsibastė į Europų germanai. 
Daugelis germaniškų genčių,persikėlę į kraš-

h vedas.

Pajieszkau tarnystes prie sztoro ar 
tabūno. Moku kalbas: lietuviai*!, len- 
kiszka ir angliszkai galiu susikalbėti. 
Raszla ir rokundas gerai moku. Reika
laujanti tokio tarno teiksis adresuoti:

* Juozai>as Vaivada,
(3—10) Boxbury Sta., Conn.

Pajieszkau darbo prie Grosernes, jau 
keli metai kaip ta darba dirbu. Reika
laujanti adresuokite:

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

(17—10)
Reikalingas geras Barberys mokantis 

gerai plaukua kirpti ir barzdas skusti. 
Atsiszaukti ant adroso:

J. Orininkaitis.
224 First St., Elizabeth.N.J.

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

<»-9)

Allmnietis.

kalboj jų yra daug grekiskų žodžių; 
to vienog, kad albaniečiai priguli prie indo- 
europėnų, užginti ne galima. Albaniecziai 
gyvena šiaurinėj Grekijoj ir vakarinėj Tur
kijoj.

Grekonys, apsigyvenę dabartinėj Greki
joj, atsirado kuo prilankiausiose sanlygoee, 
arti augščiauriai kulturiškai-stovėjusių Azijos 
tautų ir Egipto. Grekonys naudojosi iš vai
sių abiejų kultūrų ir juos saviškai sunau
dojo, o su laiku tūlose kultūros šakose pra
lenkė savo mokintojus.

Paskui atkako italijonai ir laikui bė
gant,ant Apeninų pussalio sutvėrė galingiau
sių savo laike Rymo viešpatystę, kuri užka
rta vio ne tik vakarinius Azijos kraštus,šiauri
nę Afriką, bet ir dabartinę Prancuzijų.Išpani- 
jų ir Britaniją. Nore kaslink didumo ir galy
bės italijonai pralenkė grekonis ir apvaldė ir 
Grekijų, bet kaslink, teip sankant, kultūriš
ko gabumo, rymionys niekada ne susilygino 
su senovės grekonėms; truko jiems tokio ga
bumo kultūriškuose darbuose kaip greko
nėms. Rymionys daug daugiau kultūros 
vaisių pasėmė nuo grekonių, negu aniems 
suteikė. Užtai rymionys pastojo nešiotojais 
nuo grekonių perimtų kultūros vaisių terp 
žemiau kultūriškai stovėjusių tautų Europoj, 
Afrikoj, net Arijoj.

Apvaldę Išpanijų, Grekijų, dabarti
nę Prancuzijų, Britaniją. Šiaurinę Afriką,ry
mionys išplatino ten savo tiesas, kalbų ir ki
tus savo civilizacijos vaisius; iš šiaurinės Af-

bveds.-

tus augščiau kultūriškai pasikėlusius, nužu
dė tautiškas ypatybes: longobardai. apvaldę 
šiaurinę Italiją, pavirto į italijonus; iš susi
maišymo germaniškų frankų su keltiškais 
galiais išsidirbo dabartiniai prancūzai, nuo 
rymionų vienog priėmė lotyniškų kalbų, kuri 
su laiku išsidirbo į dabartinę prancūziškų. 
Apie kalbų, kokių vartojo germaniškos tau
tos, kada jos persikėlė iš Azijos į Europą,

lapanijonaii.

lapanijonė.

8.

Atidariau nauja aaliuna pn. 70 VV. 25- 
th St., kerte Hoyne avė., kur užlaikau 
geriausius gėry mus. kvepenesius ciga
rus. gera Lunch ir viską kuogeriausiai. 
Taigi kvieciiu visus pažystamus ir ap
linkinius atsilankyti o busite kuogra- 
žiauslAi priimti.

Juozapas Žilis,
70 VV. 25-th,8t., kerte Hoyne avė..

Chicago, III.
Naujas Sallunas.

Siiuomi preneszu visiems kad asz ati
dariau nauja saliuna po nr, 3324
Hnlsted St., kur užlaikau geriauaius ge- 
rymua ir kvepisnezius cigarus. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti ir to viso pabandyti.
(3 10) JONAS URBA

3324 8. HalstedSt., Chicago, III.
Naujas Šaitanas.

Stiuomi pranešiu visiems pažysta
miems ir aplinkiniams, kad atidariau 
nauja saliuna pn. 3'259 8. Haisted 8t., 
kur užlaikau geriausius gėry mus, se
niausias arielkna, gera alų ir kvepenesius 
cigarus Tudel visut kviecziu atsilan
kyti ir to viso pabandyti.

Juozapas Joknis,
3259 8. Haisted St., Chicago, Iii.

12 gatunku <romatoms popieru 
ui 15c.

Plunksna vyduryje laikanti atrsmen- 
te, suvarstoma isz 4 szmoteliu, tinkanti 
keszeniuje neszioti. Kožnas privalo to
kia turėti. Preke tik 50c. Pinigus pri- 
siuskite ant adreso:

Geo. Baronas.
1002 8. 2-nd St., Phiiadelphfa. Pa.

I ■ padirbimo muzika. gru)-> 
lankiom natom.kiekviena- ga- 
i grajil. paaluncilnme klekvle- 
<am ak Mc. Katalioeui viao- 
ingu dalgiu alurimadykai.

PKOPLE8 Bt’PPLY OO.. 
>rt Am., CbfaMgO. III.

Tylincziai kenczianczios.
Daugumas moterų kencaia tū

las ligas, bet kencz a ir tyli, tikė
damos kad jau nėra joms imgelbos 
ant iszsigydymo nuo ju. Diugiau- 
siai lokiu yra sergancsiu ant ast 
mos. Tūla apysene moteriazke 
at-iUnke pas mus ir su dėkingu
mu apsakė rezult ta, koki turėjo 
i-a Trinario Gydancz'O Karcziojo 
Vyno, (Trim-ri E*ixir of Bnter 
Wine). Ssi vienatine gnduolė, 
saku ji, k ui i iszgyde mane nuo ast
mos. Žinoma ssis vynas atveda 
visus jos organus prie naturabsz- 
kos veiknn*, juos sustipr no ir to
kiu budu dievai lijfoe t-po ui 
muesti. Kvėpavimas pasidarė 
jai lengvu, ilebczi< j>mn« regulia- 
riszkuir tokiu hudu visas kūnas 
ats na> jino. Trineįio Gydantis 
Kaitu-is Vynas yra vienatiniu 
ktaujo valytojų ir pilvu su-tip- 
rin'oju. Ant pardavimo vi* se 
aptiekcse ka>p ir pas pati fabri
kante, Juozapa Trineii, 799 8. 
Ashland avė , Chicago, III.

tikos ir Mažosios Arijos rymionų kalba ir ci
vilizacija likosi išstumta arabiškų ir tur&niš- 
kų užkariautojųiiš Anglijos kalbų tų išstūmė 
vėliau ten persikėlę germaniški anglosaksai, 
bet užtai Išpanijoj ir Prancūzijoj ji pasiliko, 
tik laikui bėgant, išsidirbo į ispaniškų ir 
prancūziškų. Tautas, priėmusias rymionų 
kalbų, bet paskui po visokioms pašalinėms 
įtekmėms daugiau ar mažiau tų kalbų perkei
tusias ir šiųdien vadina romaniškoms tau
toms. Prie tokių tautų priguli: prancūzai, 
išpanijonai, italijonai, portugaliečiai, rumu
nai, grekonys ir gyventojai visos vidurinės

Vokietis bavaras.

žinių nėra; gana, kad tąsyk dar dabartine 
vokiška kalba ne buvo išsidirbusi: vieni me
na, kad vokiška kalba išsidirbo iš kalbos 
normanų, appyvenusių dabartinę Švediją; 
yra net toki, kurie nori germaniškoms gen
tims primesti net lietuviškų kalbų, tik ant 
parėmimo to ne turi davadų, todėl tok» tvir- 
tinimas ne gali rasti’ daug pasekėjų. Iš ger
maniškų tautų iki šiai dienai laikosi ir tai 
susiorganizavę į neprigulmingas augštai pasi
kėlusias viešpatystes: vokiečiaiai, turinti ga
lingų ir augštai civilizacijoj pasikėlusių vieš-* 
patystę, apgyvenanti teiposgi dalį Austrijoa 
ir Šveicarijos; švedai, norvegai, daniečiai ir 
islandiečiai, paeina nuo pagarsėjusių už
kariavimais, plėšimais ir kelionėms ant jū
rių normanų. Švedai ir norvegai gyvena 
ant Skandinaviško pussalio, Švedijoj ir Nor
vegijoj, daniečiai — Danijoj,© islandiečiai — 
ant salos Islandijos, prigulinčios Danijai,bet 
rėdosi jie kaipo neprigulmingi. įsi and iečių 
yra apie 70000, gyvena jie ne prilankioee 
sau lygose, ant salos, kur dėl šalčio, ne auga 
nė girios, nė rugiai, bet priguli prie apėyiea- 
Čiaueių Europos tautų: ant salos Islandijos 
nėra žmogaus ne mokančio rašyti* ir skaityti- 
Germanais yra holandiečiai gyvenanti Ho- 
landijoj ir flamandai, užimanti dsdeshę dalį 
Belgijos. Germanais arba sugermžuizuotais, 
susimaišiusiais su germanais keltais yra an
gį i jonai. Prie germanų reikia todėl priskai- 
tyti ysnkesus Suvienytų Valstijų Šiauri
nės Amerikos ir gyventojus angliškų valdy
bų Australijoj.

Po germanų atsirado slavai. Kadangi 
jie atkako į Europų paskiau už keltiškas, ro
maniškas ir germaniškas tautas, todėl ir knl? 
turiškai stovi žemiau. Iš slaviškų tautu šią
dien vien maskoliai tvirtai laikosi ir laiko 
po savo globa didesnius žemės plotus negu 
kokia nore kita tauta. Maskoliai dalinasi į 
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Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1748 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rautai ir darbai. Apra
reaze A. J. Daubaras.........................15c.

Atminimai už motinos dusu a. Apsa
kymu iss tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva....................5e

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

'Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judossius. Aprassymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto. 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
issdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kilusisztremimoS.berijon. ..5c.

Kas isz ko gyvena. Iszieido L. 8. D. P. 
' Parasze Diksztein. Kuygele gvilde

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

riszkaipolitiszka — dide.es vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Pulitiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Leukijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8ta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1.............. .........15c

Kaip sutaisytas žmog*ui kūnas Para
sze 8. M Iszieido Tėvynės M Dr te 
Yra apraišytos ir paveikslais parody
to* visos dalys imagam kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt teipgi aj raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes. .................................................... 30c

Kaip apeireiszkiagyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu Jos visas 
turi gyvybe irsavo sveikme.......15c.

Nebe pi r mos. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo........:........................5c.

“Ne Gedai" arba baisus sapnas.......... 5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo.......................................................10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas...........................5c.
Szunadvokatis ........................................15c.
Tekinimo amatas. Kas uori iszsimo

kinti tekorystjs amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ra* gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais . .......................  ?!5c.

Žemiu Dulkes. Apv»aka paraižyta M 
\ Radzevicsutes. Yra viena iszgeriau

siu ir svarbiausiu pasakų...........50c.
Spėka ir HcJega Jau iszejo isz pi spau 

do*. Preke................ .............. 81.50
Gražia s drūtais apdarai*.............. t? 00

Liktuvos ukdakcijoj dar yra GAUNA
MOS IR SKKANCZIOS KNYGOS;

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis............ ...................................... 10c.
Vaiazes Kristau* pas popiežių............ 5c.
Vienaki*....................................  5c.
Bestiality of Russian Czardom.......... 5c..
Auszra 1884 metu...... #100.
Auszra 1885 metu........ ......................81.00.
Kalendorius 1893 metu................. ...15c.
Programas Liet. Sočiai. Perlijo*... ,5c. 
Žirgas is. Vaikas.   _.. z.............. 30c.

Knyga* mwos spaguos.
jhkyvj Apsireiszktmai Sviete. ant kurie amo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerui nesupranta; 
•u T abroaeliai*. Naudingiau** knygele ant 
»wteto dulkinoji m u i isz ko darosi žai 
bau gnansmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ 3Oc

jKrftmetlka. Knisa isze mokinimui roku adų.
Preke........................................... l?5c

HYGIENA. Dakusriszka knyga arb' mokslas 
apie užlaikymą sveikatos. tai kurios ga'i be 
nagelbo* daktaro taisigvdyti nuo daugybes 

. Ilgu. Szita knygele privalo raslta kiekvie- 
* anoaa namuose.'ne* kas ją su atyda perskai

tys. pataikys apsiaaugoti nuo tukstancriu vi
sokia liga, patalkys užtaikyti or.ielyheje savo 
sveikatą, pailginti sawo amsi ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke.................................................................35c

A.r vyskupas Valanczlu. (Valančiauskas) nebū
va vilingu lieta vys les? Paraižyta kn. Demb- 
skfo. įsileista kantata SnslTienyjimo Liet.

■Ima*ūgis Lietuvos Karalių* Istorisikas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa- 
rssv- Julius Skivacki, lietuviukai verte 
Vinvas Kapsas (Dras Kudirkai. Knvreis 
paskirta y patingai teatro mylėtojams. ižSc 

Jlitypa. apysaka isz laiko torpeavtszko* karos 
inaijoau Amerikos... . ........................... 85o

teeiki istorija apeKantria Alana.kurl per 22 me
tus vaiki leliodama po svietą, daugybe 
□ėdu u vargu kautrci iszksntejo...8Oo

Naujausia Lietuviukas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautiuku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Perliukai 
Egiptiszka sapnlnyka,—su >10 siszklu abre- 
žali*,—-su spraszymu planetų ir paslapcziu 
kokiu senovės žmones vartojo inspejimui 
ateitas.—Geriausel iszguldo visokius
sapnus.  ..................................  5Oc
-Apdarytu...................  Oje

F*amugsisJ Iszmlntles ir Teisybe* iszguldineU 
Ualwoczlu visu sinkiu. Čita yra paiiiMlZb 
gražiu Juok'ugu ir Išmintingu pasakaioziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanczlu įkaitimu tegul nusiperka szląknin- 
gela o gardžiai pasijuoks, sm-nese turės ką 
papasakoti iraat kiekvieno užklausimo mo 
ke*duoti Įsimintinu* atsakytu*...... SOc

Rankvedis gtomatų reszymnL Pamokinanti 
knygeli kaip rūsy t i gromatu visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmoni*: į gimines 
draugiu, prekijus, ponus, kunigus, urėdu in
kus. Ir įpatį carą. Teipgi meilingi taiszkai 
jaunikaicilų j merginas ir merginų Į jaunl- 
kaieziu* reikale susipažinimo ir apaive- 
dimo.....................  -*Oc

Robinsonas Kražius, tnorallszka ir žingedl apy 
saka. ne.svesta jaunumenel................. 185c

Spėka ir Nedega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moralissku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
ižė prof. Dras L. Busebner. pagal XIX voktas- 
k* laida, su mažais prideeikais tai senesnių 
laidų lietuviszkal pergulde liras J. Szllupa*. 
Su paveikslu ir biografija raszallau*. Yra tai 
mokslas gvildenan<ls gamtos dalykus, kuriuo* 
žmonės vadina Dievo surėdymu..*|. 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose 8x1-00 
Svieto pabaiga. Kaa nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szi* knygely lOc 
Sena Gadynių Isznyk* Gvgi Su įvėrimai. Pagal 

Hutcbinsoną; sutaisė bzernaa. JI apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvžrimus gyve
nusius ant žeme* dar priesz žmogau* ant jo* 
atsiradima. Szlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami giliu* nulinius, kanalu* ar 
imdami isz žeme* anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
lūs. nesugadintu*, kubus, užklotus eita ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra szlandien Įsistatyti ivst 
riuow nuzejnoae. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pskol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu stoiio. Moksliuosiai isz to semi* bran
giausia mok«la susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žems»niu 
in augsrtesne* veisles, ir pagal storam* ir 
senumą žeme* sluogsnlu, kuriuose tu •atvė
rimu kutus randa, gali be apsirikimo -praus
ti kaip seniai ir Smogus ant musu žeme* at 
atrado. Knyga turi S7> pus'apiu staiubau* 
druko, ant grai os popiero* ir apie ISO pa
veiks.u u.vairiu senu gadynių lamyku-iu sn- 
tvertmn. Preke...,...................... Al.OO

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai ir 
suūyantamai spraszo visas & dali* svieto. Su 
74 paveik-leliii*: mapu. žmonių, gyw<> >u ir 
medžiu. Ttnkamizuse geografi> m pradine 
muk*lain;............................................ idSc

Tikyba ar mokslas! Tyrinėji*"** Ukejimiszki 
moksltazki ir draugijiszkai p^otlsakl. Antra 
laida su priedu. >11 puslapiu ..................5Ov

k'andiK ant žetues, požeme ir viražu je žeme* 
Kusiszka. parasze Bubakln's. Verte Drugys. 
I«vieido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo; <;ilboj. apraszo visas vaudžu* 
p rm»i"»' ir veikmes: kaip ii* persikeis)i* 
in gara. ky’a in virsiu ir tenai tveria debe
sius. debes.si. psdantreee atves;, keicziasl 

'lt. vandens Isszelius arsnbgo lustelius ir 
ve; krinta ant žemes, iss kūrins buvo pakil; 
Cai* nukritę didelius darbus veikia snie
gą* k gt*i* uždengia cielus kaimu* ir laid<- 
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvulius, paskui 
tir.dams nuo rauta* keieila*! m vanilei i ir 
užl ėja lauki s. įsirėžo ravu*. apes ir upehu> 
ir kavojasi po žeme, kur ve! veikla t* pati 
darb* kaip ir ant vireaau* žeme*..... lOc

Žmogus Nepliuszkis. Verte Isz szvediszko Ne j 
n* Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekėj 
aunu* speivėda su varginga mergina ir lai 
mmgiau gyvi io už kliu*, su turtingoms ap | 
siveausiu.'. Šilta apysakėlė užima kiekvie i 
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos delbęs....................................... 4Oi

Pradini* mokslas aniclisiko* kalbo*................
Pilnas szimtmetial. kalendorius su pltaneto- 

mt*......... .. ....................................................
Pamatai Tikėjimo Parasze V. V. Yra tat 

kamantinėjimai Biblijos ir Dekarte per- 
kratinejlmai tikėjimo do*mu. Knyireie. 
suteikianti -kaitytojni daug maisto itz- 
ganingiem* dūmojimams.......................

Pasakos pūgai Krylovą. Parasze eilėmis 
Vlaea* Kapsas (D-ra* Kudirka). Telpa 
ežia 15 pasakų, parašo tu eilėmis....

Pirmutine paszelpa urnai susirgus, taipogi 
gėralai alkohofintai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasze N. Naudiaga žmonėms
knygele.............................................................  K*o

Poputariszkas Rankwedis Pyzlkos Parasze P. 
Neri*. Yra labai uaudiaga kalngvle wlau
kiems smalsiukam* kaip-- *tallorems, dally- 
dems. kalėtam*, massinistam* ir tt. Kiek
vienas norintis koki nors gera darba atlikti 
ar ką naujo iaunislyti prišalo apaipažintl su 
mokslu f vilke*, kurs Jam visokiu* darbus ir 
iszmlslua nelengvi*. Taigi szioje knlngeleje 
yra iszguldyto* paslaptys fyaiko* žodžiai* Ir 
a veikslai*, ka žmogus perskaitė* ingaus 

ug istmintie* prie visokiu isadirbys- 
ozlu................................................................. «5c

Rankvedis Senove* istorijos. Dali* II. Grai- 
kita- Parengė ka. A. Milukas.............40c

Rankvedis senovtsiko* istorijos. Czta talpina*! 
spraezymai Kgipto. Habliiottijo*. Fenicijos.

ta. *e>lu*mn ktek*ten*u> ja por.kaltyU. 50o 
Rutu Lapeliai naujausio* dainos woklsikom* 

litarom* , .... 15c
Rodo* motinom* apie sutinimą žindančiu 

kūdikiu , , , , 10c
Rtnalda Rlaaldiaas ............................ .....
Bednas, spintai Ir bites naudi ari pamokini

mai sodan ninkama ir bitininkam* ūki
ninkams Ir fermeriam*............................10c

Stclla. Apysaka K. Flamarijono arb* vis
kas ir vl*ur stebuklai ant danirau* ir ta
me*............................................................... 15c

Lalsv. AdL TU puslapiai....................... 15c-
Apie turtu lazdirbim* Psrasze Sėbram: verte 

S. M. Veikalas gvildenantis pohti“Zka * eko
nomija. Kokiais keliais i-sidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atslitapi* ant 

draugijos gyvenimo. ... .......................35c
Biologija arba Koklius apie Gyvus Daiktus 

Pagal prof. Nusbaum^ Sutaisė Szernaa. Chi- 
oago, IU. H01. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip

daejo Iki pauk*lczi*A'ieriu ir paties žmogaus, 
bu paralkalets..................................................-lOc.

X>vynlai Vagiu. Parasze kun. Dembaki*. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveik iu ir jiaveikslelin Loakoo- 
nogrupo*. Kny/.'li patiekta reikalui pūkeli 

t mo moteriukės. Ji nurodo priežastis dėtai 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles ant jo* pakėlimo.... tiSc

tai naudingiausia ir. ,i»u sulygsziol iszeju 
siu lietu visiku k ^yy u. A įsek lai ir supran
tamai apraszo vtaa musu ueme. jos pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu* 
augszti. vulkanu* metaneziu- įsiuvęs ugnį 

kokiu žeme sluogsnlu susideda kur ii

ko* ir kitu geryb 
jo vardai, plotis, 
seny*: suras, pr

upių.

r* y t* dalimi* iszekaitytoe viso* vieszpatvs- 
te*, karalyste* kunigaiksztystes. rerjiub”- 
ko* ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. prsuiene*. iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz 
t'ial. lietu* ar giedro*. 1-r koks ilgis dienos 

į ir nakties; kur visad* yra lygi diena ir nak- 
| l‘s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 

arb* neužteka ir tt. ^nvra didele 8za tolia. 
00 puslapiu, ant geroo standžios pepieros 
tpaodinta. su 71 paveiksteltais: mapu gyvu 
ita ir tt. ..........................................>2 1X1

Ta pati, apdaryta audimu kietuose spds- 
raose, auksinėmis literomis atspausti para 
Msl aat nudaro* ir szoao. Preke.. Stž 50 

•Raudi lava Lietuvoje. Przuzi žmogus. įsileido 
T. M. D. Yr* tai baudžiavos istorija kokiu bo
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsdiepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėre kada ir kaip tapo pa- 
naikinta ..................   I

'Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuoalų 
sskanezių gražių pasakaieziu: Atsisveikini
mas; — vagis; — Kas Kaltas; — Gatvės val
kai; — Paparezio Žiedas: — Mis ik o Sargas, 
— Signalas; — Keleivis........................15c

I*s kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir *u- 
L >**■"! augmenys! Pagal Lunksvieziu, sutaisė 

Saernai Cblcago III. 19M m. Puslapiu 71 
8a pareiksteteis .................................  SOc-

riks, koki ežia tada žmones gyveno, koki

karevo ir <okiuo*' nvtuoue: kiek preznienVi 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare aktai 
žemei O ant put valo ta.p naši Konstitucija 
Suvienytu .Val^ju. kuri yra reljusUnaiausiu 
da.ykc perekal-yti kiekvienam žmogui 
saloje Aasenkoe žetrrje ^yvenanrarlam. idant 
suprasta koke* ji* ežia tiesas turi, kas jam 
vr* va^e daryti, kas ne vata. Turi

Istorija Chlcagoa Lietuviu, ju pareųžju irkn. 
Kraeozlaao prova *u laikruscsiu *‘Liet*ra"

didele formato, aiszkaaa d rako. FotegvMljes

"Ltatavu*" įsileistojo, redaktoriau* ir paveik
slai Cbicago* S.Jurgio lietuvtazkos bažoycaios 
Pepiero* apdarai*......... ................. 7. *13.00

Audime kietais apdarai*, aukainiau 
titalata...................................................................50

gs ass.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir pletcjimasi 
nuo pat menkiausiu pavidalą iki didžiausiu 
ir tobuMaaaie. Su JO paveikateUu., i» pusia-

35c.

1O<
4<»’p goriausiai laidoti numirėli! Piestlny* Dr 

L. Mfeklam. Isz aaglls.ko iszgulde kun. V 
Dembeku...................................................15-

ž£rasla Skevdyne Apraizgė* baisu atsitikima

lyje Kražių, 
žmoni*, iszi

ta vtaastaitikim*........................................ 15c
J^sSnviszkas Gementonu* sn ooteetais kata- 

kismai* ir mistrantura....... .................15c

ip sukasi; kas 
lis; kaip toli yr*

abrozellu turinti 235 pu*la

•utu Ir kitai* Isz szios knygele* skaltyto- 
f s niaukiai supraa, ar lenku prietolyste yni 
■urna naudinga ar bledioga.....................15c

Kdetuvie prateyiai Mažojoje Azijoje 
iki jm pateko pivaidii* -nrsu. I

5Oc

I’assakcss. Komunai, No vėlios*. 
Mythssi.

imtinus ęa'ta* Ponsko Piloto, kurs buvo sė
džia V ieszpaties Jėzaus................     Sc

in ma Vili*, naujausia ir gražiausia pasaka.
kuria skaitytojas alsidžiaagt negale* .,. 7N 

Pprka Dievo, pasak*............................. 50,
O. ersono psuaao*. P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knvgeleje...................................15c
.p •• Jon* TvardaucK* garsu buriinyka 

ir judarbus sykiu su apraszymai* *pie bur- 
tua . . . . . . «e

įievaitis, apysas* szios gadyne*. Yra tat 
gražiausia pes.ka, kurio* lietuviai dar 
negirdėja. •• •• ‘K

mono* jiesikotojai. apysaka H. Senkieri- 
citans................................... ........j.............Sc

>u puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą vaiku..................  50c

ivvenlma* Stepo Rauda.vio, pasako* Ui 
.yvenimas Genaaaite* (Gcuonefo-,). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėjo. ,..........................................................SOr

deja ant mesilyno Apysaka musu diena.
Aukauja 1 --liams lietuviam* Mesk......... 10c

storija gražini Magei-.aos ., ISo
storija*eptynn- Mokytoju • “ 50c
fuosupas Koniuszevskis. arba kankinimas

U n įjotu po 7~.džia maskoliaus .25c
Taokingas pasakojimas api-- dzaltabuizius

ir du gražu* straipsniai isz ukinikyste* 5c 
ūa* teisybe uu nemelas. puikios apysakėlė*

isz lietuviu gyvenimo 15c
'aukazo Belaisvi*. L. Tolstojau* apysakėlė. 1O 
ūumgas, puikus apraszvmas isz gyvenimo

lietuviu.................................................................50c
in A Bebos Prozaiszki Rasitai. Sziojekny-

Kje telpa 1> gražiu pasakų, peraszvtu 
Burbos, buvusio kleboną lietavisz- 

ko* parapijos Plymouth. Pa., kurio* tai 
yra szitokios: -Tirmiukiu Andrius", 
"Szviesule", • Drąsybe ir įsiminti* žmo
gaus”, '-Apiberta avi*" --Tėvo pasku
tiniai žodžiai". "Naujalenki* isz prie
vartos”, ■ Sesuo”. • Už tėvynės meile", 
'■ Burtininkas isz Cucugvano Austrijos". 
"Sodžiaus elgeta ’. "Welnio iszpažintta”, 
' Smertisant nosies"....................................... 80c

lekszta Simas, ukiszk* *py**ka. Szi yra 
ne tik graži pasak* bet ir geras pamo'kl- 
aima* prie užminkysiąs.......................... lUc

letuvim'.KOs Pasakos. ■*-dega lietnvtavuai u 
tologijai. Surinkta DroJ. Hasanaeicziau 
C/ta telpa 14 seniausiu Itatuviszku nulok 
gi-zku pasakų, kaipo tai:Dievas ir velnią- 
Perku na* ir vemia*. Žmogus ir velnias: Ap: 
ragana* ir raganius; Apie Deives.Laini* i 
Laume*; Apie Dali; Aple Giltine; Apie SisI 
na ir szalti: Apie veju*. Apie milžinus; Api 
žalczius i- smakus; Apie eilkta'iius arb 
vllkaloku*. Yra tai juokingiausios pas-, 
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in kure* d.i 
ir sziadien daugybe lietuviu tiki buk tai vi 
Knwn. teisybe.........................  *1.50

Maskoliai MIS metuose arba Jurgi* M i los- 
lavskis.. ..................................................... Oc

Medele pasakojimas $zl knygele jrra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes ežia ap
raszo atsitikimu* vieno Medejo su visokiai* 
žvėrimis po svetimus krasztns svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeltais lOo

Markus ir Aerelknia?, aplsaka isz pirmu am
žių krikszczioajstes.................................10c

Mythai. Pasako* Ir Legendos Žematcztu, su
rinkto* Ed. Y’eckenstedt o, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai ak y v tau šio* ir 
juokiu glausiu* senoviszkos pasako* apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus gere ir piktu dievu, apie Laames, 
Laimes. Banalus. Vtlkalokus ir tt , in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo Ir szta-

isz

64664779004445
............. 50c
isz laiko

(Chlnal). 
..................... 10 
o). Pasaka

pasaka 30 
vis Dvi

lOi

■va XIV 
................ 75

p‘r,ip;

15<

iHta

■rgabenimf

VI ir

10c

isz

atsirado!
10a

•• 10c
ataitlka-

Libreto 4
I5e 

viaazpatys

.............. 10a
51 pul- 

10c

15c

Ltata- 
............. lOo

D-ras A. M. Baeevicze, 
„ Persikėle isz Chicago* 

in Scrantou, Pa. po ar.

421 -Penu, ate., Scranton, Pi. State Metai Dispensaryko tvirtoj* pattaptyje. Už tai lietuviai, kuri* 
tiktai reikalauta daktart-zkus naielbA. tegul

Mta*. Isz kitu miestu tegul pllaal aprasso savo

iioidos apdarai, kirieiko* aat *i*ao sau
so Įsikloto* sidabru Ir perta, su dwtam 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraas 
tai...............................................................fUOO

Knyaeliu No <t tassip ir 7 tawiet 
• netvlenokio*. beweik kiekwie-

Ižo

Saules ir menesio užtemimai. Pagal M. Brse- 
zinski, paresse N. Lengvoj formoj apra
išyta eita apivsaulą. menesi ir žemė bei 
apie burtu* tamsiu amoniu, nesupratan
eli u prtažaseziu vi*oklu gamtoj apvireiii 

kims......... ...................................................
Svaras Juoku. Šutais* Ka* N ore jo.................... I
Senovei npraszymas apie Duktery Pilypo K* 

reiwio .... ... koc
Surinkti skarbai. Apranyma* isz pabaigos 18 

amžiaus, dvi puikios pasako* ...... 81.00.
Sumissima* arb* baime turi didele* aki*.

Tikra teisybe lai Suvaiku gubernijos 15c 
Simukas ir Magdute, vaizdelis iss Lietuvos 

sodieesiu, ypacz Jaunumo gyvenimo:
,tarane J S.......................................... '.........  lOe

Mta 
10c

Tsmoszius besotis, juokinga pasaka.........
Trakiecsiu-Diuvu dslnoa, Tyrmiszkiu And

rius (kn. A. Burbo* proistsiki raistai). 
Įsileido ko. Milukas Labai naudios* 
knyga turinti aidėta moksliszk* wr- 
*«..................................................................

Talmudu* žydu “
Terp *kau*tuu in rnrbta Naujnu»io* dainos. J0o
Trumpa »enowe* Lletu*iu Istorija „ Kto
Trumpa lietuwt*zka Geografija pataisyta

Kunigo Žebrio............. ...  ...............
Vilius Teil. Drama penkiui se aktuose. Vo- 

ktaikai tara*ze FrieUra-b von Schtitar. 
lietu visikai verte V luta* Kapaa* (D-r*s 
Kudirka). Y r* lai geriausias veika
las garsaus Vvkiszko p aito Sehi terio. 
Draniatlaikoj formoj apraszyta esi* ko
va už uepnegclniysif szaticaru prieš* 
Austrijos junga: darbai Szoeicariju* pa- 
trtjotu, terp kuriu svarbiausiu buvo vi
lius Teil. Kl-kwtenaiu lietuviui v*-

~ lyjant tą knygą p*r*ikwie«tl.......................... SOc
Žodynas keturiose kalbo-e: ltatuwl*akai. lat- 

aisikai. tankisikai Ir ruskal. Yra genaus* 
knyga de> uorioczlu užmokti lenkissko*. 
ruskoa arb* latviaako* kalba*.......tS 00

Žtponas bei Žtpone Ir sukstnguma* bei *idsb- 
ringumseItatuviszkudsinu Yra t*i moks
liukas iszaaditojtma* apie paėjima lie-

15c

Žentas dėl Parodu* Komedija 1 akte, kurta 
grajy jt» teatruose....,.... ;......................... 15c

Žemstcitu Wy*kupysle. Y ra tai puikiau** isto
rija ^etuaitijo*. jo* hažnyoslu, kunigu. wtn- 
kupu ir wl*o kaiailkteiKo tikėjimo suli* 
musu gadynes, t. y. nuo UIS iki IIH1 m.. Ii 00

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.kataltktazka maldų kny,

daugybe kita; misitu maldo* su sbroieltai* 
misiparat giedami lietuvisski ir locinisskl 
daug lolynisaku giesmių giedamu prie tauta 
tymo SS. Sakrameutn. procesija, pakraptai- 
mo ir tt. Yra S IHanitos: psalme* Si. Marijus

stacijos, ksrunk*. keliolika *>»entu giesmių 
trtt. Yra tai naujsusia ir gražiausia knygi-l* 
ls. visa ItelssrtszKU uisidaKnygln daili, tai 
ta, slidi poplera: stambus, sisikus drukas 
M tara SIąz4H ooltat. Szltu knygeliu apdarai 
Ir preke* yra sekanorios:

M o 1. Maža* Auksu A'urius, prastai* drū
tai* apdarai*, auksintai* krasztais.b* ap 
kalimo.....................................................SOo

No- Q. Maža* Akto Altorius. prastal*,dru- 
tals apdarei*, šūksniai* k r* si tais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
btalelėf- ......... 750.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kad* tik rassai laiszką į “Lietu 

"oe" redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo vardu ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, lai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziatn, 
paraszyti.

3) . Jeigu .iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažala balta koreziukia. o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį” siukkie prastoje groma- 
toje, registruoti Jo ne reikia

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemismarkėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugian, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi“. Siunciiant markes, reikia Jas 
įdėti įlaiszka liuesas, sausas, nesulipin- 
tas ir ne lipinti ant laiszko Sulipintos 
ant laissko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu jtaleng- 
visite iszleistuvei dirba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” issleisluve.

F.PBradchulis
Atlornejand Couoselor it Law.

Chunber Commerce Bldf Rood 709.
8. E. Gorner ItaSal le A AVanhington su. 

CH1CAGO, 1LL.
Telephuoe Main 3842

Wienintelts lieiuurys adwokalas, baigę* 
mokslą turisprudencitosesion Amerikoj. 
Weda proma* kaip ciwtliaska* leip ir 
kriminalisakas vriauoee suduove.
Kės. 1 <M4 W 18th Cor. Union Su 

Telephoue Oanal 484.

VYRAI AR ŽINOTE? .
Kad an atidariau nauja lietuvisska 

karesema po numeriu 3321 Auburu avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerytnni, 
geriausi cigarai, sžalcziausias irnkauiau- 
tins alus Ateikite jianiHtyti ir to visko 
pabandyti. Triposgt turtu dailiausia, 
ssviesiaunia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, venrliju. Italių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viao Bridgeporto. Atvažiavę taz kilu 
miestu, gali pas mane g» -Ii r>*rtausia 
nakvyne. Su gu<ulone.

Petru m MalakiH, 
:L321 Ali bu m Avė. CH1CA4ŠO.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL.

CHICAGO. ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszkn, Gėdingu 
Vyriszku Lign.

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

Liąe* ąilaai išgydyta » "idies 
ąnmyfcsta.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu. Abrozeku. gražiu su pa- 
vineziavonems gromatom* Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiė? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Cxia gali 
gauti visokia* lietuviszkas ir lenkisxkas 
knygas kokios Lik ant svieto yra.- Ka- 
szyk o gaust Kaialioga.

Ar reikalauji sži f korte* ! Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus i n kraju? 
Kassyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiutu per Lietuvo* redakci
ja greieziausiai suvaikszcztoja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
ūž algas. Ta viską atlieka ui labai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma 

Adresuok.
A. OL8ZEW8KI.

D24 33-r<l 8t. Chicago 11L 
Sub StH. (M).

DR. A- G. FREEDOM, 
(LIRTUVISZKA8 DAKTARAS ) 

PaMkm'ngai užgydo nerviškas ir 
moterių ligas in irutnpa la.ka Jo prekes 
labai pigios, 
O*rt**» 411 S. Sharp St . HlLTlMORK. MD

Daugiai kaip
rr 30 metas IsimcgintasJ 

Dr. RiCHTERO 
wisaoi Staistul žiaomau 1

11ANKER” (Inkarinis)
PAIN EXPELLER.

Elektros diržas

deoitan.** po 15.00 Prisiusk mums & adresai 
vodrauttuir Ii 00, o ase* prisiusi are viena 
i«> bandymo N-prsleltk •*■ uo* tiro<n* ursi 
f-rta la*l- tik *u Iv* 15-palių. Musu katalli 
vulem* dykai. P KO PL 1.3 SVPPLY CO., 
Canalpvrt Av*.. Cbtcago, IU. *

Rbcumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt. 

ir wirokia Rhiamitlstku 
gktadejima.

u Sffc. ir 5Oc. p»r irisus 
sptiekorius srbs p»s

i F. AL Richter & Co., j 
|k 215 Peari Street,

New York.

AR SLENKA PLAUKAI
Pirma Lietoviszka Aplieka

Formacijos Magistro

4556

Pilus krajnvu ir amerikoniszku gy
duolių. Gyduoles yr* taisomos po ma
nu palies priežiūra. Prekes mažesnes 
kaip kilu. Atsilankusiems isz Bridge- , 
pono sugražinu streetKanu kasztus isz 
tolinui atsilankusiems sugražinu puse 
keliones kasztu. Ant |«reikaiavimugy-1 
duoliu siuneziame iriu kilu* miestus 
Mano aptiekoje ordinuoj.t geriausi dak
tarai: Drar Kax. Butkeviczia isz Mask
vos Specialistas moteriszku ir vaiku ligų 
priima ligonius kasdien nuo 2 iki 6 va
landa* po pietų. Toliau gyvenanti gali
te [«r laiszkus gauti daktariszką rodą ir 
gyduoles.

D. G1ACZA8, 
Asbland avė., Telephone: 
Union 334, Chicago, III.

No. 8. Maža* Aukso Altorius, storoko 
(kuro* minksnal* apdarais, apvalei* 
kampai*, auksinti kraustai, parastais 
irkvtetka.............................. 81.U5

Vienatine Lietuviszka Apticka 
; s* . Chieagoje!

— Atkreipiame lieluvii atydąsnt vie
natinės lietuviszkos aptiekta Cnicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekove randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties neraikalr.uja.

Teipgi szioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių. gra
žiu su pavincziavonėmis popierų grotna- 
ttftns ir tt. Teip pat gali gKuti szi f kertes 
ir pasiųsti pinigus į krejų, ir tą visą gali
ma atlikti liėluvišzlcoje kalboje.

Aptiekos adresas:
, 167 W. 18th st., kertė Union, prie pat
bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

•X'
< ’
•E s 5
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No. 4. Maža* Aukso Altorius, f rančų risi- 
ko* gluminto* skurelee apdarais apva 
lala kampais, sakai u* ir
kresnai 81.50

u'i’o 5. Mažas Aukšto Abortas, apdėta bei- 
teta aloatau* kaataitato. s* I m«dalik*- 
Uaū. aksomo nugara, apkaustymo* kriau
nų* sidabrnotomis bii-b-tamis, su kab*.
ankstau kraustai....................................#5.50

N^i

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti Ui tą, 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad Joapaėjimai 
paaakoja Jam gėdingą iatorija jo grie- 
kų.

Mea matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame ė™*YMU- 
todėbnė šnekėti apie symptoma* ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kebo. Kaip toli tu esi ant to Specijaiiškas prikalbėjimas j 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galą, i ,
tas priguli nuo paties pus-amžinius vyrus.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, P*u e*‘ spkrautas nereikalin- 
todėl negali būti auka nykstančios «P«unkinimais? Ar užgavo tavą 
vilties, nykstančio* laimės, ir žiūrite kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ant tamsios ateitiea. neturinčios vy- spšmeiiimai? Ar jauti nuolaUi 
riškos garbės, neturinčios paguodonės didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau- klapalyjantis, neparankus, kankinan- 
syii pereergėjimo ir geros rodos ir tl,T Ar P°»le Prie mažiausio susijudi- 
tuojaus J ieškosi atsakančio gydymo, n'no duoda norą nusišlapinimo, bet 
Ui dar tūkstančiai gausių palaimini- su «H>kumu? Ar turi limpančius ir 
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl ba'riranua paveiksle siūlų nubėgimus? 
giedrai Uu šviesu, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie tnažgales ir nusilpnėjusias ypa- 
Us. Laimė ir moterių puguodonė yra 
lik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dnsilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko ką tik gamų ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links- . 
m ūmo progos.

Jei reikalauji pagelbos. mes esame
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas Specij&liškas prakalbėjimas 
tyrinėjimas išmokino mus paimli - aūvsenius vvrus
žmonių ligas- ir Jas gydyti? Mes ! apysenius VyrUS.
norėtume su TamisU aubsškai pas i- Ar jūsų nervų sistema yra alsakan-
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, Ui ra- čia m stiprume? Ar esi liuobas nuo

Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protę su savim? Ar juo* 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Ar esi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne. tai pasirodavyk su mumis; me* 
esame specijalistaj vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 

k mėgina praktiką daryti.

. kuri iszczystis galva 
nuo pleiskanų (bluzgaau), sulaikys plauks

a
 jus, dailini, taikius ir minksztua 

plaukus. Uštikriname jog ttncsz 
minėta nauda, l'risiusk Ji oo, o 
gausi lx»ka sritį* jau beveik vi- 

¥ au vartojamos ir visiem žinomos 
gyduoles “Animatok” su pilnu 

ir aiszkiu apraszytttu kaip ja vartotie ir ka 
darytie. Szita gyduole tinka vyram ir mote
rim. Orderiuodanii ar klausdami rodo* už
dekite visados loky adresa:

THK ANIMATOR 
3305 Auburn A.v.

WISKAS UZ $1.00
a D C labai bjauriai iszrndo ant ranku 

riRrtlUO |r pagadins ju dailumu. Atsiusk

kuri iszlma ko-
^30 ezyscstaustal vtankta* pi-m ta* i*s dra
panų ir visokiu drabužiu. Kuanam relkaling*

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moterį* pereimainu In vyra Ir vėl ataiuialno. 
Tu pat* Ir tavo draugai prisiklsss žiūre* o a* 
supras kaip tas pasidaro. Koiua* pamate* n« 
atsidivita ir laužo mira kaip tas persimaino. 
Kur tik aa* pasisuka su szltu pareikštu, tai 
krūvos apstoja ir vienas p-r kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas tt. bet kežnam nusiusiu

MAISZA JUOKU nyk.tanczta boliukri 
Atidaraiskneaiuliuke, parėdai visiem jog yra 
buliuke, uždarai, atidarai o bollnkrs jau nėra. 
Gali ja atrasite kito klszeniuje arb* kur tik 
nori. Teipgi kožnam gali duotte in rankas dėl 
perilurejlmo, vlsttek nesuseks. Labai lengva 
nuveikti* Preke su aiszklu pamokinimu »c.

J. HMAI.LYVOOD. • 
1297 8. SpaiMiną Av. Chicage, III.

nerviško, urinariiko ar lytiiko žilpnti- 
mo ar cueninimo! Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygas pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčitį su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankę nor| 
žlapintieai? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teijj, tai ateik peršne- 
kėtie ij visk} arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pageltę. Mee 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyrišku ligų ir jeigu pa- 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikai}.

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi ii 
tiks ir observacija yra--------- -
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

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

* jas AUtakitncin ir aei- 
si išgydyti. Musųprak- 
-acijA yra dideli ir pa- ™

PiriTIA Rfid/l Dvkfti Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
lllllia IlUUu. UJR0.1. 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 Dispensary,
ANT ‘

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪREN ui,
Itiejimas per 66 E. Vari Bu reti Street.

OIRiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. po pietų. Nedėlioms. nuo 10

Lietuviszka Aptieks
J. LE8ZCZIN8K10. .

313 S. Morgas St., CHICA JO

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szi f koreliu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus įviaas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniuko* ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoa. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligocio namus. Dr. M. 8. 
Palmer. Dr. Williamaon.

Dr. M. Kaasakovski, 3313 S Halsted st. 
Telephone Y arda: TUO.

Auiszaukusiem* per laiszkus ir apra- 
szantieuis savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas Norint Kauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu cen*u. 

Tblkponas YakdcTiA.

’ ~• Armonikų Į)igiu-ir brangiu, laikro- 
■ drliu, knciugeliu, žiedu ir szimtus 
kitokiu daiktu galite ifezairiukti ir. 

lianų trauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu
viszka ka- 
talioga.ku 
ri prisiun- 
cziame ko 
fenam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Cbicago, III
Sacc. to Kelpscb, Norrtko & Co.

Kelpsch & Co.

S1 <s &
s aii
a S
AR SLENKA PLAUKAI? 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^ELTU.

Kurie nori isiaigydyti ir praazalinti ii- 
gaa, tegul kreipiasi prie Europeiazke 
Prof ir Dr. BRUNDZOS, o au kurio ro
dą tukatanciiai ligoniu trumpame laike 
paaigelbo vieh tik pagal jo metodą ir hy- 
geniacka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per g romą tai adre
suokite teip:

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

I

Girdėdamas diena nuo 
dienos jog yra daug lie
tuviu, kurie Jieszkodami 
tikros daktariazkos pa- 
gelbos,tankiai papuola in 
rankas tokiudaktaru.ku- 
rie visai neiszmano apie 

gydymą vyriszku ligų, 
ir tokiu budu neaptu
ri Jokios naudos. Asz

būdamas apectjalistu vyriszku lign.paki- 
ryžiau pranezzti lietuvįams. kur gailins 
rastle tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 
tariszka pagelba.

Asz gydydamas Ir tyrinėdamas vyriu
kas ligas su virei per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakanezia praktika, bet pasi
sekė man iszrastl gyduoles, su kuriom 
tuksUncztua vyru iszgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tv-rluma ir links
mumą.

Mano ofisas yra i n rengtas suvirsi 20 
metu, turiu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu, elektriszkaa 
gydymui maszitfaa, ir X ray maitina, su 
kuria galiu permatyti visa žmogaus kuna 
ir surasti užsisenejusias ir pasislėpusias 
ligas. Asą gydau elektriką irgyduolem. 
Mano gydymas yra naujausias, geriau
sias, teisingiausias ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tieadarisska užtikrinimą, o 
Jeigu neiszgydau, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnam prieinamos ir 
kožnas gali būt" sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokis daktaras nesusilygins su manim 
gydyme vyrtsaku ligų; nes asz savo gy
duoles irbuda gydymo laikau paslaptyje.

Asz isagydau visisakai kraujo užnuo- 
dyjima, usisenejusias paslaptingas ligas 
Ir ligas paeinanczlas nuo žagimosl save 
per issdykuma- Jeigu turi svaigimą ir 
skaudejima galvos, skaudėj Ima po kru
tinę, aanariu, nugaros, kryžiaus, sunku
ma aut "krutinės, nepaprasta szirdiee 
plaki m a, už y m a ausyse ir galvoje, dre
bėjimą ir vaikszcziojima kraujo, pame- 
bnavusius poakius, puczkucziua (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltonas pi eonas 
ar ronas ant jeib kokios dalies kuno,pu- 
vima gerkles, užkietejima viduriu.bjsu- 
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
ja, indubusiaa akis, jeigu trotyji sėkla 
naktyje ar prie nusisslaplnimo, jeigu 
negali miegot ie ar valgyti. Jeigu esi n uo
la tai nuvargęs ir pailstantis, baugus, ge- 

idingas.nuslminea, greitai užpykstantis. 
Jeigu lytisskoe dalis yra silpnos teip Jog 
negali atlikti vyro prlderyacziu, jeigu

KLAUSYKIT!
Ar reikia TaniiHtat Laikrodėlio? 
Jeigu Ldip, tai pirk pas Juozą Miluti, o 
nesigailėsi; nes gausi piginu, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromitiotnB 
drukavoti ir visokiu magi»zku daik
tu. Teipgi visokios Intaipos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir paviocziavonetnts, abrozu 
ir abroželių. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite kaialioga su pla- 
Cziu apraszymu anie viską. Adtesas.

Joaeob Mat u tls-
112 Grandst. Brooklyn, N. Y. eaf užkrėsta* kokia lig*, tai ateik pas ma-
_________________ ne in mano ofisą, o asz duosiu teisinga ir 

HILLE’8 FOTOGRAFAS, |Ul"* ”'1 cm m m. StS?““'
34A2 S* Halsted SU | 175 So, Clark 85., kerte Monroe, Chl- 

Iv tau peiktas Fotografijas; už tosiaą tiktai eagojll. Ofisas atidarytas kasdien nuo
$2.00 B iki 4. Panedelio, seredoe, petoyczKa

.. Lakam -«-•— subatos vakarais nuo 7 iki 8JO, nede-“• **** lioms nuo 10iki L

D-ras A. L. Graiczunas, i 
107 W. 15-tik 8t., Cblcago, 111. Į

Gydo visokis ligų be skirtumo: vyru, j 
moterų ir vaiku. Reikale kreipk i Um ant | 
augszcziaua padėto adreso.

MARJA DOVY IATT
Kauno gub. Szauliu pa svieto.

SERGANT1EMS
Gvsrantuolams pilna iujydymA

Pasekmingiauaiai gvdau visokias pas tapt a* 
ir pavirsiine* ligas, kaip antai ligas siirdie*, 
plancztu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 

* silpna atminti, dvaslsika nusilpimą, lytisikas 
sUpayka*. sstetvuma, sutinimą, vežt blyksite
pas moteris, kraujarima U tt., nervu litras, po
dagra. reumattima dusinimą, narei vilu ir tt. 
Preaialtnu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokias sutinimu* ntc. Nerviszka* ilgas gydau 
ne pagalba guriausiu eMctriszku prietaisu.

I.ytikslra dailiu liga*

DR. LANDĖS
SzpiloUals spactalistas.

NEW YORK.

LLETUWIU DAKTARAS

723 W. 18th Street
N uo Stos Iki 12tos ryto.

Teleionae: Canal 78. 
Telefonu galima isz kiekvrienoe 

aptiek o*.

liaakumtl. Gyvsidabrio nevarto

insžtfkejtaM, •—-c—
Bzneku visokio** kalboa*. Turtu praktika 

Labanon Baltavo* Post Gruduas* Uaivursity

L

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis leipui vadinamas Wol-------------------

to Kryžiumi, taras tas Austrija 
je prtež k-etetą metų ir tuojaus 
tapo vartojamas Prusnose. 
Prancusljoje. Skandinavijoje 
ir kitose Europos viešpatystė
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir k tiekių ligų.

Deimanto elektriška; kn - 
žiu* cvdo reumatizmą, neu 
raįgijg. kryžiaus skaudėjimą, 
vidurių skaudėjimo*, silpni 
ma. aervUkumg. nemiga, hy 
*«nta. paralyAų. epilepstj, 
apopleksijų, dusulį, trukua

Prekė šio kn-žtau* 51.00. Siun
timo kaštu* SuvienytoM VąlsUyose 
ir Kanadoje nse* patys apmokama. 
Gvarantuojame kad iu kryžius rra 
geresniu vaistu už etektriika dlr-

Prisiusk 11.00 per eiprea* ar 
. . » Mooey Orderi, arba regi* 
įmotoje grosaatoje. o me* prisiusk 
«n». Deimanto EMrtriškg Kryžių 
DYKAI. « kryžius gausi už

Tukstanėio* padėksvonta gao 
name aao vpato tasicirinnsla M 
parelba šio krvžtau*. Žemiau* pa-

H nrT“m* pajaučia po ke 
lių adynų. kartais po keltu dte- 
abzl kryžių privalo toli uteą, u naltl s.Hilki

kaklo Mm kad kryžius kerotų 
sulya duobutės po kratine at 
ITfžta* mšlvnsje puse Į kūnų ___
kiu ^tek'TriUų JArin I-rtriunėiam Jnmte ttoc aat

' ■IJ?’*“? esntiejie kryžiai rvdostebaklinnl. Metaštaa*. Sl~—

THLP1S*,OMD ELECTRIC CROSS CO,
MILBAUKEE AVĖ., •ep’l tl; CtUCAGO, 1LL

dide.es
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