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Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Prezidentas Roosevelt tu

rėjo pertraukti savo keliones 
po Suvienytų Valstijų azte- 
tus, kadangi mat laike kelio- 
nių apsireiszkė pasekmes ap- 
sikulimo Pittsfielde. India
noj pasirodė, kad preziden
tui reikia padaryti operaciją 
kojos, kadangi mat nuo ap- 
si kūlimo isztino kelias, o 
jeigu ne gultų į lovą ir koją 
alsintų, galėjo užgimti užde
gimas kelio; paskui butų rei
kėję visą koją nųpiauti. 
Daktarai, padarę operaciją, 
liepė prezidentui grįžti į Wa- 
shingtoną, atsižadėti tuom 
tarpu savo agitatoriszkų už 
partijos reikalus kelionių ir 
kalbų. Agituoti už partijos 
reikalus yra pareiga partijos 
politikierių, o ne viso kraszto 
prezidento, kadangi terp u- 
kęsų yra juk žmonės ne vie
nos liet kelių partijų. Agi
tacijos už politiszkos parti
jos reikalus ne pritinka pre
zidentui.

Toliau agitacijas ir ine už- 
kraszto reikalus, bet už repu- 
blikoniszkos partijos, veda 
prezidento Roosevelto minis- 
teriai. Dabar važinėja po 
didesnius miestus karės mi- 
nisteris ir iszgiria lygiai sa
vo darbus, kaip viso dabar
tinio rando. Tuom tarpu y- 
pacz karės ministeris yra 
kaltinamas visų doresnių Su
vienytų Valstijų ukėsų, jie 
ant jo meta atsakymą už 
visus biaunus darbus Ameri
kos kariumenės ant Filipinų 
salų. Anti Imperialistų Ly
ga tiesiog atsiszaukė prie 
prezidento su reikalavimu 
teisingo isztirimo visų jos 
nurodomu apkaltinimų ka
rės ministerijos. Todėl ka
rės ministeriui nėra labai 
kuom girtiesi.

Sugrįžus į VVashingtoną 
prezidentui Rooseveltui,pasi
rodė, kad reikia antru kartu 
padaryti operaciją kojos. 
Operaciją padarė vyriausias 
prezidento gydytojas Rixey. 
Prie operacijos buvo dakta
rai: Lung, O’Reilly, Shaffer, 
Urie ir Stitt. Sziuom kartu 
daktarai užtikrina, kad nie
ko pavojingo nėra ir žaizda 
greitai gali užgyti, jeigu ji 
nesivietrys toliau.

Amerikonai iszsiuntė kapi
toną Pershing isz Champ Vi- 
cars į vidurius salos Minda- 
nao, isznaikinti pasikėlusių 
morų tvirtynes. Kapitonas 
Pershing turi vieną batalijo- 
ną pėksztininkų. dalį raite
lių, artilerijos ir pionierių. 
Kapitonas Pershing bando 
iszardyti morų tvirtynes jau 
antrą kartą; pirmutinė jo ex- 
pedicija neiszdavė nė jokių 
vaisių, kadangi jis ne galėjo 
prisigriebti į tuos krasztns, 
kur yra pasikėlėlių apkasai. 
Mat jie apsiausti ne pereina
mų klampynių. , Dabar Per
shing paėmė daug sziaudų ir 
isz jų nori nukloti pereina
mą kareiviams kelią per 
klampynes. Ar tas pasiseks, 
neužilgio pamatysimė.

Jurininkai nuo Suvienytų 
Valstijų kariszko laivo 
“Cincinnati” iszlipo ant 
kranto, užėmė visą Panamos 
sausžemio siaurumą ir bėgan
tį per tą siaurumą geležinke
lį. Virszininkas Columbijos 
kariumenės, kuriai priguli 
Panamos siauruma, asztriais 
žodžiais pakėlė protestą priesz 
tokį Suvienytų Valstijų pa
sielgimą, mesdamas ant jų 
nužiūrėjimą, kad jos nori pi
giais kasztais užgrėbti prigu 
lintį Columbijai Panamos

do partijos laikraszcziai sako, 
jop Vokietija Persijoj ne tu
ri teip svarbių reikalų, už 
kokius verta būt pyktiesi su 
Maskolija. Matyt, kad Per
sijoj maskoliai isztikro skau
džiai užgavo Angliją, jeigu 
Ji visur jieszko padėtoji}. 
Be jų vienog Anglija vargiai 
bo iszdrys smarkiau Maskoli
jai pasiprieszinti, vargiai bo 
temps nesutikimus iki karei. 
Nors siunezia kareivius ir lor
dą Kitchenerą į Indijas, nors 
angliszki laikraszcziai szau- 
kia į karę priesz Maskoliją, 
bet randas be abejonės teip 
toli nenužengs, ant galo vis
gi nusilenks priesz Maskoliją. 
Teip darė juk Anglija visur, 
isz kur jos įtekmę iszstumė 
maskliai Azijoj.

Pietine Amerika.
Revoliucija republikoj 

Hayti dar vis ne suvaldyta. 
Tos salos Įjakrantėse stovi 
keletas amerikoniszkų mažų 
kariukų laivelių, bet juri
ninkai nuo jų ne bando lip
ti ant kranco ir kokiu nors 
budu kisztiesi į besitraukiau- 
ežius czia maisztus. Pereitą 
sanvaitę teiposgi keliuose su
sirėmimuose rando pajiegos 
likosi revoliucijonierių su- 
musztos, bet revoliucijonie- 
riai per tai nieko svarbesnio 
teiĮM>sgi ne nuveikė. Matyt 
kraujo praliejimai, naikini
mas gyventojų turtų czia.dar 
ne greitai pasibaigs. Gal tie 
maisztai. Jeigu trauksis per 
ilgai ir privers }>aszalinius 
sikiszti ir įvesti tvarką, ku

rios czia trūksta.
VenezuelėJ pereitą sanvai

tę nieko svarbesnio ne atsiti
ko. Buvo keli maži susirė-' 
mimai be jokios svarbos. 
Prie prezidento Castro ne 
daug pasiliko kareivių, su 
tais jis bijosi stoti į muszį, 
kadangi abejoja |>ats, kad 
galėtų savo prieazus sumusz- 
ti. Valdžia jo stovi ant la
bai silpnų kojų, kadangi di
desnė-dalis republikos pasi
davė jau revoliucijonieriams, 
prie jo pasiliko tik maža da
lis su kraszto sostapile, mies
tu Caracas. Gal ir czia ne il
gai valdys, kadangi daug 
Jo locnų kareivių, ne turėda
mi vilties, kad galėtų perga
lėti, bėga prie revoliucijonie
rių. ’

Įsikiszimas Suvienytų Val
stijų kariszko laivo Jurinin
kų, užėmusių Panamos saus- 
žemio siaurumą, iszardė plia- 
nus lygiai Columbijos rando, 
kaip ir revoliucijonierių, ku
rie stengėsi apvaldyti Pana
mės apskritį. Rods daboji
mui geležinkelio iszlipo tik 
250 amerikoniszkų jurinin
kų, juos ne sunku būt iszvy- 
ti, bet to Columbijos randas 
ne drysta daryti, kadangi tas 
pagimdytų tikrą karę su Su
vienytoms Valstijoms; vietoj 
iszvytų, atplauktų visa Ame
rikos kariszka laivynė, priesz 
kurią silpna Cplumbija ne į- 
stengtų atsiremti. Todėl tai 
pasiganėdina Columbijos ran
das protestu.

Pasibaigė nesutikimai terp 
tvireziausios ir turtingiausios 
pietinės Amerikos republi
kos Chili ir Argentinos už 
Patagoaijos plotus. Dabar 
terp kaimynų yra tikra meilė, 
kuri gal juos prives iki susi*- 
risti m o į krūvą ant atsigyni
mo nuo prieszų. Jeigu szitos 
tik susiriaztų, prie ryszio pri
stotų visos silpnesnėsės repu
blikos.

Balkanų puasalis.
Priesz Turkijos valdžią 

pasikėlė Macedonija. Mas
kolija ir Austrija, pirma

tų apskriezių nesiskubina,tai 
matyt anglijonai ne viską 
iszpildė, ko nuo jų reikala
vo maskoliai.

Jeigu maskoliai sziuom 
kartu apleidžia Mandžuriją, 
tai matyt, kad sziuom kartu 
jiems ta Chinų valdyba ne 
reikalinga, o toliau ji nuo 
maskolių globos ne iszsisuks. 
Pasitraukdamas sziuom kar
tu isz dalies Mandžurijos, 
maskoliszkas randas stengia
si užmigdyti Japonijos neuž- 
sitikėjimą, iszderėti jos neu- 
traliszkumą, jeigu Maskolijai 
reiktų labiau susipykti su 
Anglija kitur, kur Japonijos 
reikalai neužgauti. Jeigu 
Maskolijai pasisektų iszderė
ti nuo Japonijos neutralisz- 
kūmą, tai jos rytinėj Azijoj 
valdybos butų geriau apsau
gotos, ne reiktų laikyti ežia 
teip daug kareivių kaip da
bar; kareivius stovinezius 
dabar Mandžurijoj Maskolija 
galėtų stumti kitur, kur jie 
gali būt reikalingesni negu 
Mandžurijoj. Jie isztikro 
rodosi reikalingais Maskolijai 
ant Indi jų rubežiaus, jeigu 
jau ne ant katės su Anglija 
Indijose, tai bent ant priver
timo anglijonų pasitraukti 
isz Persiszkos jūrių kojos.

Maskoliai isztikro traukia 
dabar savo kareivius į vidu
rinę Aziją, ant Afganistano 
rubežiaus. Sudėjus pajiegas 
stovinezias ant Kaukazo ir 
Vidurinėj Azijoj, jeigu už
gimtų karė, maskoliai priesz 
anglijonus galėtų pastatyti 
apie pusę milijono kareivių, 
o Anglija jų Indijose ne turi 
nė 2Q0000. Todėl anglisz- 
kas randas skubinasi siųsti į 
Indi jas atlikusią Afrikoj ka- 
riumenę; siunezia ten ir ge
riausią savo vadovą, lordą 
Kitchenerą. Tas jau rodo, 
kad isz pusės maskolių gresia 
Indijonis |>avojus. Trauki
mas vienog kareivių, jeigu 
jos nenori^budu kraszai, ne 
pagimdys karės. Skaitlingi 
kariumenė palengvina tary
bas, daro nuolankesniu prie- 
szą: Todėl tai abudu krasz- 
tai skubiai siunezia 
kuo daugiausiai kareivių ir 
geriausius savo jenerolus į 
tuos krasztns, kur galėtų 
užgimti karė, jeigu nė viena 
pusė ne nusilenktų.

Anglija.
Būrų vadovai dar vis lan

kosi Europoj. Klaidžiai pe
reitą sanvaitę buvo garsinta, 
jog jie atsilankė Berlyne. 
Czia jie dar ne buvo, ka
dangi Vokietijos randas da
ro visokias kliūtis, reika
lauja net, kad pirm laiko 
pranesztų, ką kalbės, nors 
būrų vadovai negali žinoti, 
ką kalbės priimanti juos vo- 
kiecziai, kurie be abejonės 
labiau niekįs Angliją negu 
būrų vadovai; būrų vadovai 
iki sziol parodė, kad jie mo
ka užtylėti apie tą, kas jų 
broliams dabar galėtų už
kenkti. Būrų vadovai keti
na atlankyti ne tik Berlyną, 
bet ir kitus Vokietijos dides
nius miestus ir rinkti aukas 
ant vargą kenezianezių savo 
brolių Afrikoj; paskui nori 
atlankyti ir kitus Europos 
krasztus, o ant galo atkeliau
ti į Ameriką.

Vokietijos ciecorius spalių 
mėnesyj keliauja į sveczius 
pas Anglijos karalių. An- 
gliszki laikraszcziai kalbina 
Vokietiją susiriszti, ant stab
dymo Maskolijos mierių Per
sijoj, isz kur maskoliai bai
gia jau stumti Anglijos įtek
mę, bet tas ne randa didelio 
pritarimo vokiszkų rando 

| laikraszczių. Vokiszki ran

apskritį. Ar isz tikro Su
vienytos Valstijos užėmė Pa
namos siaurumą su tokiais ar 
kitokiais mieriais, nežinia, 
bet pagal terptautiszką suta- 
rimą:jos ne tik gali, bet laike 
karės privalo saugoti susine- 
ezimus terp Didžiojo ir At- 
lantiszko oceanų per Pana
mos siaurumą. Columbijos 
randas isz tikro neįstengia 
įvesti tvarkos ant tos siauru
mos, neįstengia apsaugoti bė- 
gauczio per tą siaurumą gele
žinkelio nuo revoliucijonie- 
rių. Jie dabar nuo ( Pana
mos pasitraukė ir renkasi po 
Agua Dulce.

Argentinos laikrasztis“Pa- 
tria”, iszleidžiamas valdau- 
czios ežia partijos, dėl iszso- 
dinimo amerikoniszkų juri
ninkų ant Panamos siauru
mos teiposgi smarkiai užsi
puola ant Suvienytų Valsti
jų. _ Tasai laikrasztis sako, 
kad pietinė Amerika ne rei
kalauja pasiduoti ant malo
nės Europos, o dar mažiau 
reikalauja nusilenkti arba 
priimti virszininkystę sziau- 
rinės Amerikos. Isztikro pa
skutinė karė priesz Iszpaniją 
ir jos vaisiai iszpaniszkoms 
pietinės Amerikos republi 
koms atidarė akis: jos pama
tė aiszkiai, kad sziaurinė di- 
dėji anglosaksiszka republi- 
ka karę pradėjo ne dėl kokių 
idealiszkų siekių, bet į karę 
pastūmė ją ne turintis galo 
godumas, geismas svetimo. 
Iszpaniszkos republikos szią- 
dieu supranta, kad ant apgy
nimo savo neprigulmystės 
joms reikia susijungti į krū
vą. Jeigu tą padarytų, tą
syk nieks ant jų neužpuls, 
kadangi užkabinęs vieną, 
turės kovoti su visoms, b to
kia kova butų pavojinga ir 
ne mažai kasztuotų.

Rodosi, kad atsiliepimas 
Suvienytų Valstijų užrube- 
žinių dalykų ministerio Hay 
į didesias Europos vieszpatys- 
tes, kad jos priverstų Ru
muniją neskriausti žydų, ne 
iszduos tokių vaisių, kokių 
Hay laukė, kadangi nė viena 
Europos vieszpatystė ne nori 
kisztiesi į tuos reikalus, laiko 
juos už vidurinius Rumuni
jos reikalus,apeinanezius tik 
ją paezią, į kokius nieks Į>a- 
szalinis kisztiesi ne turi tie
sos. Vien laikraszcziai ne 
vieną teisybės žodį pasakė 
žydų užtarėjui. Rodosi, kad 
visos pasekmės užtarimo mi
nisterio Hay pasibaigs ant to, 
kad Rumunija ne duos dau
giau savo | iszkeliaujau
tiems žydams paspartų į A- 
meriką, bet žydai gali ir be 
to apsieiti.

Azija-
Maskoliai isztikro, rodosi, 

bando iszpildyti duotą visam 
svietui pažadėjimą ir traukia
si isz Mandžurijos. Oficia- 
liszkai pagarsino, jog atiduo
da Chinų randui dabar jau 
visą pietinę dalį maskolių 
padirbto geležinkelio, bėgan- 
ežio per Mandžuriją. Mas- 
koliszki kareiviai teiposgi pa
sitraukė jau isz pietinių Man
džurijos krasztų. Kad mas
koliai tą padarė, praneszė į 
Washingtoną ir Suvienytų 
Valstijų ambasadorius Chi- 
nuose, Conger. Ar anglijo- 
nai tą patį padarė Yangtse- 
kiango klonyj, nežinia. 
Maskolija pažadėjo pasitrauk
ti isz Mandžurijos vien tąsyk, 
jeigu anglijonai pasitrauks 
iszOYangtsekiango klonies ir 
atiduos’ten-Chinų«randui gele
žinkelius angliszkų kompani
jų padirbtus. Jeigu masko
liai apleido tik dalį Mandžu
rijos ir su isztraukimu isz ki

terp savęs susitarusios, pa
reikalavo nuo Turkijos sul- 
tano, kad jis pasirūpintų 
tuos maisztus į trumpą laiką 
suvaldyti; kitaip, girdi, kiti 
turės tuom užsiimti,o tas Tur
kijai kasztuos daug.

Rumunija reikalauja pa
skolos. Žydai bankierii 
sutarė ne duoti paskolos, kol 
Rumunijos randas nesiliaus 
persekiojęs žydų. Ta sutar
tis bankierių labiau pagelbės 
Rumunijos žydams negu atsi
liepimas Amerikos užrubeži- 
nių dalykų ministerio į dide- 
sias Europos /Vieszpatystes.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniuje neseniai likosi atida 

rytas kariszkai'iutoriszkas m u z e 
j u h, kuriame yra daug didelės 
vertės auto^rofų Yra ten auto
grafai ciecorieuės Katarinos II, 
Suvoruvo, Byrouo, Bu*zkino, ka
raliaus Karui aus XII, Gustavo 
Adolfo ir daug kitų.

Vilniuje ir aituo e L etuvos 
miestuo-e pulkai dailniiinkų 
vaihszczioja be darbo, niekur jo 
rasti ne gal. Vie'iniai guberm- 
toriai alsiezaukė net į Peterburgo 
valdžias su reikalavimu pagalbos. 
Randas pažadėjo tą p įdaryti, tik 
nežinia kada ir kokiu budu ta 
rengiasi pidaryti. Juk dabarti 
nę bėdai bę pats r indas sutvėrė, 
jis pats vietinius darbininkus į 
b«dą įstūmė. Nora vietiniai dar
bininkai ne gauna darbo ir badą 
kenezia, maskoliszkas randas nuo 
tatai traukia į Lietuvą pulkus 
maakobszkų valkatų, kuriems pa 
▼ųda visokius rando vedamus dar
bu*. Neseniai nuo VJuiaus gele
žinkelio stacijos iszv jo visus vie
tinius t tvorų krovėjus ir sunkė 
nybių n oazėj u s, o jų vietoj irz 
Mackui įjos pitraukė maskolius. 
Teip darydamas, carpalaikio ran 
das ne tik ne gali vietiniams dar 
bininkams pagerinti būvį, bet 
stumia juos vis į didesnį vargą. 
Nuo caro valdžių Lietuvi s žmo
nės ne gali laukti pagelbos, bet 
gali sulaukti, kad landas net pri- 
vatiszkus darbdavius verste vers 
imti pr.ė darbo rando pargaben
tus maskolius, jeigu pats ne turės 
iems at-akanezio darbo.

Ant giįžtanczio isz Vilniaus 
Lydės v>eszkeliu ukin nko užpuo
lė trys plėszikai ir ūkininku grei
tai suvaldė. Ant i-zkraustymo 
knzenių plėszikai užsimanė nusi
varyti ūkininką į tuazezią, pakelėj 
stovirezią, trobą, kur buvo susi
rinkusių pulkas aplinkinių ūki 
ninku, apie ką plėszikai 
nežinojo. Pamatę, kad
triob >j yra žmonės, p'ėezikai lei 
dosi bėgti, bet ūkininkai vienp 
isz jų rade pasislėpusį kopūstų 
lysvėj, du gi pabėgo. Suimtasis 
pa t i rolė pažįstamas Vilniaus plė 
sa kas. Jį nuvarė į Vilnių ir ati
davė valdžioms.

Isz Vilniaus gub.
5 d. rugsėjo, Trakų pav, Jezno 

valszcziuje, kaime Metassėnuose 
s autė didelis gsisras, kuris isznai 
kiny 7 ukes. Blėdį ugnies pada
rytu skaito ant 7000 rubl. Nuo 
ugnies apsaugotos buvo tik trio- 
b s ir tai ant pusės jų vertės; kru- 
tan'i turtai apsaugoti ne buvo.

6 d. rugsėjo, kaime Kliugėnuo- 
se, Smorgonės valszcziuje, siautė 
gaisras, kuris isznaikino 10 ūki
ninkų kluonų su sziųmetiniais ja
vais. Blėdį ugnies padaryti skai
to ant 10000 rubl.

Užderčjlmas laukuose.
Pagal maskolissko rando su 

r nktas žinias, užderėjimas žiemi- 
n ų rugių, ir kvieczių Minsko gub. 
szįmet buvo geras; teiposgi gerai 
užderėjo miežiai, žirniai ir grikši, 
o avižos puikiai. Viloisus gu
bernijoj žieminiai rugiai ir kvie- 
cziii užderėjo užganėdinancaiai, 
vasariniai kviecziai ir miežiai ne- 
užganėdinaneziai. Avižos užde
rėjo geriau. Bulvės pūva. 
Apskr.tai .sšiųmetinis užderėjimas 
Vilniaus gubemij* j ne gtr ausias.

Isz Garteno.
Netoli geležinkelio stacijos ta- 

vorinis trūkis pervažiavo 50 metų 
ūkininkę, M chalm^ VVinter, isz 
kaimo A'eksandrovo. Trūkio 
ratai minėtę moteriszkę |>erpiovė 
pusiau. Ji buvo atėjusi į G r od
oj nusipirkti vaistų serganeziai 
dūki erei; duktė dar nežino,kokia 
nelaimė pasiekė motin;, kadangi 
tf nuo jos slepia.

Ihz Rygos.
Vietoj sudegusio* gimnazijos, 

jos užvaizdą pasirodė viet; dvie
juose įmes o numuove netoli sude
gusios gimnazijos triobos. Moks
las naujame giuimzijis ruime 
prasidėjo nuo 16 d. rugsėjo.

B -rzės komitetas nutarė pasta
tyti specisliszk; triobj* prekystes 
mokyklai Rygoj. Aut to mierio 
paskiria apie 450000 rublių.

Irz Suvalkų gubernijos.
Vokiszki laikraszcziai pranesza, 

jog iszdegė Naumiestis ( Wlad sla- 
vov). Suvalkų vuh. Sudegė 300 
nimų, o tame puiki b tžnyczia ir 
žyd szka sinagoga. 2000 žmonių 
ne teko nė turtų nė pastogės. 
Pražuvo ugnyje ir daug vaikų. 
Laike gaisro daug gesintojų ta
po sužeistų. I-z visko matyt, kad 
iezdegė didesnė miesto dalis.

Isz Vilkaviszkio, Suvalkų 
gub. ■ i

Gyvenanti czia 84 metų senelė, 
neszlė K tlh ttakienė prie liampos 
užmigo savo gyvenime- Buvusi na 
mieje katė, besiausdama, parver
tė kerosininę liamp; ir tokiu budu 
pagimdė gaisrę. Ugnyje pražu
vo lygiai senelė, kaip ir pagim
džiusi gaisif katė.

Isz Prūsų parubežių.
Dėl kiaulių epidemij s Lietu

voj, Prūsų valdžios uždraudė ga
benti kiaules isz Maskolijos į Pru
sus. Dabar ma-koliszkos vai 
džios oficūliszkai ganina jog epi-’ 
demij i pasiliovė, o Prūsų žmonės 
reikalauja daleidimo įgabenimo 
kiaut ų '8Z kitų krasztų, todėl už 
draudimas be abejonė* bus numes 
tas ;lietuviai galėsjgabenti kiaules 
į Prusus.

Isz Prūsų Lietuvos-
Orss Pru*ų L:e|uvoj parigeri- 

no, už-tojo gražios dienos, lytus 
pasiliovė. Vėliau kirstus* javus 
ūkininkai suvežė sausus, tik anka 
ti nukirsti kaip kur sudygo. 
Kviecziai ir miežiai teiposgi jau 
suvežti. Avižos ir žirniai dar ne 
visur suvežti, ypacz žirniai szįmet 
labai vėlai nunoko. Pasiliovus 
lytui ir bulvių puvimas pasiliovė. 
Apskritai,sziųmetinis užderėjimas 
Prūsų Lietuves laukuose buvo 
geras veik v'sur.

Javų isz M įskolijos į Prusus 
szįmet atgabeno daugiau negu 
kitas metais: Prūsų rytpietiniu 
geležinkel u kasdien; rugių ir 
miežių isz Maskolijos įgabena 
po 275000 centnerių. Mat Prū
suose daugelyj vietų eaįmet su
rinko drėgnus rugiu*, jų malūnai 
negali sumalti, turi m a issyti su 
sausais isz Miskolijos įgaben
tais.

Politiszkcs partijos stato jau 
kandidatu* ateinantiems parla
mento pasiuntinių rinkimams. 
Socialistai už kandidatę ant pa
siuntinio i*z Kliipėdoa, Szilo- 
karezemos, Tilžės, Pakalnės, Ra 
painės pavieczių pastatė dvarponį 
Hoferę iaz Skaisgirių; Vėlavus, 
Lsbpavos ir kitiems paviecziams 
— Braunę isz Karaliaucziaus.

Kaime Mediszkiuoee, tvartuose 
ūkininko Vala'czio, pas rodė ug
nis, kuri greitai iszsiplatino ant 
kitų triobų. Sudegė ne tik trio- 
boe, bet visi krutanti turtai, tei- 
poegi javai ir pažaras Valaiczio. 
Nuo ugnies apsaugotos buvo vien 
triobos, krutanti turtai apsaugoti 
ne buvo; todėl Valaitis visų nuo- 
trotų ne galės nuo apsaugojimo 
draugystės atgauti.

Kaime Mažuosė Lengvėnuošė 
karczemn nkis rado prie vienoe 
grįžtanezioe in Amerikos mote- 
rUzkėa j u sugedusį lavonėlį 7 
mė«ies:ų kūdikio.

Lsike paskutinio kiaulių tur
gaus už kiaules mokėjo Tilžėj: 
už porą parszų 4-6 sanvsiczių 
po 1^9 - 25 Mrk., už senesnius iki 
34 Mk.; už kiaules iki 60 Mrk., 
o už penėt is po 45 Mk. už cent
nerį svarumo.

Už sziųmetimus rugius Prūsų 
Lietuvoj nuo 26 d. piutės iki 1 d. 
rugsėjo mokėjo po 4-20 - 4 50 
Mrk., už miežius po 3.80 Mk. už 
szėpelį.

Nuo tilto mažojo geležinkelio 
ties L'ixenburgu nupuolė 8 va
gonai į Angerupę. Ž nonių rods 
ne užgavo, bet vagonai susidau
žė.

Kaip kitur lietuviai,te;p ir Prū
suose mėgsta provotiesi už maž
možius. Sztai Insruczio side yra 
prova dviejų lietuviszkų ūkinin
kų isz Pilkalnio pavieczio už nu- 
piaut; szienę. Skundėjas reika- 
lauji3Mrk., o apskųst irs i<i 
sziol turėjo užmokėti 180 Markių 
kasztų,u visgi tų 3 Maraių užmo
kėti ne nori.

| Belgijos sostapilėj, mieste 
Bruxellej, atsibūva dabir terp- 
tautiszkas jūrininkystės kongre
sas. Susirinkę ant kongreso viso 
civ lizuoto svieto de'egatai nutarė, 
kad nukloti ant jūrių dugno tele
grafai, laike karės, nors jungtų 
vedanezius karę krasztus, bet jei
gu bėga per ncutraliszkua vande
nis, ne gali būt nupiauti ir isz
ardyti nė vienos isz kariaujanezių 
pusių. Pagal terpiaut'szkas tie 
saa,tik jūrių dalis iki 3 mylių nuo 
kranto priguli tam krasztui, prie 
kurio krantų prieina, tolesni jū
rių plotai yra neutraliszki, nie
kam ne prigulinti ir tuose neu 
traliszkuose vandenyse su te'egra- 
fais vedanti karę ne turi tiesos 
elgties1, kaip jiems patinka. Te
legrafai neutraliszkų Krauzių lai
ke karės no gali būt sunaudoja
mi ant gelbėjimo vienos isz ka
riaujanezių pusių, ne gali vedan
ti kares vadovai naudotiesi isz te
legrafų ueutraliszkų krasztų ant 
persiuntimo prisakymų savo ka
reiviams, nors tas butų neitbuti- 
nti j ems reikalingu.

| Besilankanti Europoj būrų 
vadovai: Botha, Devvett ir De
ls re y iszleido atsiliepimę į visas 
civilizuotas tautas, melsdami pi- 
gelbos per karę teip daug nuken- 
tejusiems būrams. Anglijonai, 
užėmę būrų tėvynę, nesirūpina a- 
pie užlaikymę baduojanezių būrų, 
kurių turtus laike karės isznaiki
no. Minėti bnrų vadovai sten
gėsi nuo Anglijos iszderėti dides
nę paszelpę, bet tas ne pisisekė; 
todėl jie ataiszaukia į tautas Eu 
ropos ir Amerikos, melsdami pa- 
gelbos badę keneziantiems savo 
vientaueziams. Laike karės isz 
degino anglijonai 30000 farmų, 
iszskerdė visus galvijus teip, kad 
farmų savininkams, apart tuez- 
czių isznaikintų laukų, nieko ne 
liko. Turtingas amerikonas 
Ph pps, ant paszelpos baduojan- 
tiems būrams paskyrė 100000 
dul. Phipps yra vienas isz di
rektorių Carnegie* plieno dirbtu
vių.

| Vokietijoj,mieste Kolionijoj, 
ataibuva dabar terptauliszkas 
kongresas gelbėjimo darbininkų 
ir pi gal tiesas saugojimo jų nuo 
skriaudų. Sus*rinkę nutarė pa
rengti terptautisz-ię darbininkų 
biurę, reikalauti pagerinimo pa
dėjimo moterų darbininkių, Vis 
tai gersi, bet kę darys biuras, jei
gu jo reikalavimo ne pakbusys; 
paveikslun, mažiausiai doros tu- 
r n i, labiausiai skriaudžianti dar 
bininkus Amerikos pralobėliai? 
Kad biuras atgabentų naudę, jis 
turi turėti ga’ę priversti nenonn 
ežius pes:duoti jo reikalavimams 
kapitalistus, kuriuos nė joki mo- 
raliszki motyvai ne padarys nuo
lankiais, kadangi jie nė jokių mo- 
ralrizkų principų ne gedoja; juos 
gali priversti i*zpildyti tei-ingus 
keno nors reikalavimus tik drūta 
kumazezia. Amerikoj kapita
listams kumszczioe ir randas ne 
drysta parodyti, bet jiems vien 
tarnauja.

| Ant salos Sicilijos 28 d. rug
sėjo antrę syk užkilo baisi vėtra, 
kuri iszstumė jūrių vandeuie ant 
kranto ir pagimdė tvanus ant di
delių pakranezių plotų. Mena, 
buk vien mieste Mondine 200 
žmonių pražuvo. Tvanai ir vėtra 
iszgiiovė kaim'ę Sertino, kur pra
žuvo 43 ypatos. Bažnyczioj 
vandens buvo ant 12 pėdų gi
liai. Blėdį vėtrų ir tvanų pada
rytu apskrityj Santa Maria skaito 
ant $2500000. Vėtros siautė ir 
Catanaaip apskrityj ir kaip mena, 
ir czia ne mažai žmonių pražuvo, 
bet kad telegrafų vielos likosi 
nutraukytos, tai isz czia nė jokios 
žinios ne ateina.

Isz visur.

| Vokie'ijoj laukinszjmetrando 
įėjimuose nepritekliaus ant milži- 
ni-zkos sumos 150 milijonų mar
kių. Nore ciecorius reikalauja vis 
didesnių kreditų aut kariumenėa 
ir kariszkos Livynės, bet atseis to 
užsižadėti, kadangi ne bus isz 
kur imti. Gyventojai didesnių 
moketczių mokėti ne gali; todėl 
abeis ne didinti, bet mažinti isz- 
le dimus aat drutinimo kar szkų 
pajiegų. Gali parlamentas ir už 
girti didesnius iszleidimus ant ka
riumenės, bet ne husz kuom už
dengti tuos padidintus kredi
tus.

| Vienas lenkiszkas grafas, gy
venantis netoli Van-zavoa, parsi
gabeno isz užrubežių automobilių, 
o už vežėją arba maszinistą paė
mė negrą. Pamatę tokį vežimą 
aplinkiniai kaimiecziai, nusiuntė 
pas grafą deputac ją, prarydami 
praszalinti tokį vežimą, a it kurio 
velnias važinėja, kadangi tas at
gabena nelaimes ir negerą orą. 
Na, o kunįgai per 4z<mtmeczĖų 
eiles valdė protą žmonių ir tiek 
įstengė jų supratimą p įkelti, kad 
XX szimtmetyj laiko negrą už, 
velnią, o automobilių už prietaisą 
atgabenanezią nelaimę.

i Pietinėj Amerikoj, apskrityj 
Acre, snt rubežiaus Br*z lijos ir 
Bolivijos, užgimė revoliucija 
Acre apskriezio gyventoj «i nori 
pasiliuosuoti nuo Bolivijoj ir su
tverti atskirą republiką. Boli- 
viszkas to apskriezio komendan
tas likosi revoliucijonierių sm-zan- 
dytas. Ar tik prie sukėlimo re
voliucijos ne bus czia rankaa pri
dėję amenkoniszki kapit diskai. 
Mat jie buvo pt’S'samdę visas tvią 
augancziasguminių medžių girias 
bet Bolivijos randas ne suliko, 
kad Acre apskritys patektų ame- 
rikoniszkai kompanijai. Todėl 
kompanijos ageut.i ir sukėlė le 
abejonės maisztus.

Į| V okiszka Kolionizaciji s 
draugystė Hamburge užmano nu
kreipti vokieczių i-zeivy.-tę į Pie
tinę Ameriką, į Patagoniją. kur 
oras yia toks jau kaip ir Vokie 
tijoj ir vokiecziai czia gali už
laikyti savo tautystę geriau neg* 
kur nors kitur. Palagonijn turi 
žemę vaisingą, užima tokį plotą 
kaip visa Vokieti]*, o ballvedžių 
gyvera ten tik 1500. Indijonai 
nyks'a, todėl vukiszka kolionisz- 
cijos draugystė nori czia sutverti 
antrą Vokietiją, siųsdama vokisz- 
kus iszeiv.u*.

I Mmų kunįgai, kaip įmano, 
kad ir su melo pigelba, niekui 
ir denuncijuoja socialistus, o lan
das katalikiszkai - klerikal azkrn 
Bavarijos,laike socialistų kongra- 
so,atidavė vi» ną geležinkelio ala 
cjjoj Balioną Muenchene kongreso 
delegatams ir pati stacija buvo 
pa pu os z ta raudonoms gh Ii n 
doms. Bavar*joj mat nes b jo 
srcialistų, vien mu*ų kunįgai jų 
ne kerezia, kadangi jie kunįaų 
ne laiko ui savo ponus, proto ir 
dvasios valdytojus.

| Visose augsztesnėse M Ško
tijos mokeliszkose įiaisose įvedu 
specialiszkus Rudus isz 5 profeso
rių. Sūdai toki taikįs nesutin
ka nczius profe orius su studen
tais, turės tiesą baubti lygisi p»o- 
ft sol ii s kaip ir studentus už viso
kius nusidėjimus. Tokiu bvdn 
profesoriai ir studentai tieks pa- 
liuoauoti nuo atsakymo presų 
vieszpatyttės sudus.
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| Rytiniame Turkestane, K an
garo apskrity}, buvę nuo 22 piu* 
tės iki 3 d. rugsėjo žemės drebė
jimai labai daug blėdies ir nelai
mių pridirbo. Mie-te Kaszgar 
laike tų žemės drebėjimų pražu
vo 100 žmonių, kaime-Aslyn 400, 
kaime Jongi 20,o miestas Aksuk- 
sicze su visu išgriautas. Kaszgar 
turi 50000 gyventojų ir jis yra 
ant kelio terp Chijų, Maskolijos 
ir Iūdiju. Isz viso laike žemės 
drebėjimų pražuvo su virszum 
1000 žmonių.

| Prancūzijos 8< atapilėj Pary
žiuj yra 8851)7 namai, kuriame 
tai skait'iuje 84882 gyvenami na
mai, 1316 fabrikų, 2389 vieszų 
triobų. Bandos namų savinin
kai gauni 879 milijonus frankų 
ant metų, o gryno pelno turi 653 
milijonus frankų. Jeigu priimti 
pelnę 5% ruo įdėto kapitalo, 
tai iezpuls, kad namai Paryžiuj 
verti yra 13 milijardų frankų; 
t ii vidutinė vertė namų yra po 
150000 frankų. t

| Greicziausię ant svitto gar 
laivį turi Anglijos kar szka laivy- 
oė: yraUi torpedų naikintojas 
**Ulex”,kuris padaro 33į mazgus 
ant valandos; antię vietę užima 
toks jau švediškas kariszkas lai
vai “Mode”, kuris į valandą nu
plaukia 32 niHZgu.. Saitas pasku
tinis vienog tuom yra gensnis už 
angliszkpji.kad ne supa teip labai 
ant vandens.

| Ant Filipinų salų cholera 
aiauczia pasibaisėtinai, ypacz ant 
salos Samar; iš le'ių miestų iš
nyko su visu gyventojai: vieni 
iszmirė, kiti ifzbėgiojo. Ant lau
ko voliojasi numirėlių kūnai, o 
nėra kam juos užkasti. Skaitlių 
pasimirusių nuo choleros žmonių 
ant Filipinų salų paduoda dabar 
mažiausiai ant 100000, o dar epi
demija nes liauja.

| Chicagcs galvijų piovinyczių 
savininkai rengiasi Meksike,mies
te Urumpam, sztete Micocoanan, 
parengti tokias jau piovinyczias, 
kok ios yra ir Chicagot. Gyvulių 
Meksike ne trūksta. Mat Chica- 
gos piovinyczių savininkai sten
giasi paimti į savo rankas vis? 
aut musų žemės mė?os prekys
tę

| Netoli Maskvos, kaime Ver
ba, apie 400 aplinkinių ūkininkų 
susirinko ant vestuvių. Tuom 
tarpu vienas isz pasigėrusių sve- 
czių užkrėtė ugnį. Gaisras apė
mė vi*? triobę, kur atsibuvo ves
tuvės. Isz susirinkusių 100 ne 
spėjo iszsigelbėti, jie arba už 
troško nuo durnų ir smalkių, ar
ba sudegė.

| Vienas isz būrų vadovų, 
Schiel, pagarsino vokiškuose 
laikrarzcziuose, jog laike darymo 
sandaros t aktato kariaujanczių 
būrų ne buvo daugiau kaip 6000 
ir tam mažam skaitliui kaliau 
janczių anglijonai ne galėjo nieko 
padaryti; pasidavė jie tik dėl ne 
pritekliaus maisto.

| Pietinėj Italijoj, ypacz
salos Sicilijos, s autė i-matkus sū
kuriai,kurie ypacz miestuose Ca- 
tanijoj ir Me coj.daug blėdirs pri
dirbo . Kalba, buk prie to ir a 
pie 400 žmonių pražuvo, o dar 
daugiau yra sužeistų. Ant salos 
Sicilijos vulkanas Etna pradėjo 
mestį ugnį.

| Pietinės Afrikos angliškų 
kolionijų valdžios padavė ant už
tvirtinimo pasinntnių buto nau 
jas tiesas apie pardavinėjimu svai- 
ginanczių gėrymų: pagal rando 
užmanytas tiesas, prekėjams to 
kių gėrymų po didelėms baus
mėms uždrausta turi būt parda
vinėti gėrymus juodveidžiams.

to salų pakrantes. Prie to teipcs 
gi daug žmonių pražuvo.

8 Netoli Vindobonos, Austri
joj, upėj Dunajuj rado kunę bu
vusio kasieriaus Austrijos žemisz- 
ko banko, Edmundo Jelinek, ku
ris matomai pats pasiskandi
no. Jelinek iszmėtė ant tųivo a- 
8kbitukų reikalų 11150000 banko 
pinigų.

B Vengrijoj, laike medžionės 
piriose grafo Zichy, dalyvaujan
tis medžionėj vienas isz masko- 
liszkų didžiųjų kunįgnikszczių 
paszovė pavojingai ketuiis vari
klis. Turbūt vietoj į žvėris,szau- 
dė jis į žmon a!

U Viename isz didžiausių fAus- 
trijos bankų, Vindobonos Žemisz- 
kame banke, pasirodė nepriteklius 
net 11150000. Pinįgus tuos pa
sisavino nesilaikanti dores banko 
urėdninkai. Banko kas erius, žy
das Jelinek, prapuolė; gal į A- 
merikę iszdumė.

B Italijoj visos masonų ložės 
nutarė rinkti aukas ant naudos 
badę kenezianezių būrų. Kasžin 
kiek ant to surinko niekinanti 
masonus katalikiszki kunįgai? 
Kodėl jie geruose daibuose |apsi 
leidi a tiems, kuriuos niekina?

B Vietoj pasimirusio neseniai 
Berlyno universiteto profesoriaus, 
garsaus mokslincziaus Rudolfo 
Virchovo, likosi paskirtas teipos- 
gi moksliszkais svarbiais darbais 
pagarsėjęs,Goettingos universite
to profesorius Jonas Orth.

B 21 d. rugsėjo Paryžiuj pasi 
mirė garsus prancuziszkas raszli
niukas, Ernille Zola. Užlroszko 
jis nuo smalkių, priėjusių isz pe- 
cziaus į kambarį; moterį jo, tei- 
posgi smalkių apsvaigmtę, dakta
rai tikisi iszgelbėti.

B Pagal surinktas Maskolijos 
žemdarbystės ministerijos žinias, 
szįmet Maskojįjoj surinko nuo 
laukų: 810000000 pūdų kvieczių, 
1325000000 pūdų rugių, 750000- 
000 pūdų avižų ir 375000000 pū
dų miežių.

B Vokietijoj vis kyla mėsos 
prekės. Gyventojai reikalauja 
nuėmimo muitų nuo atgabena
mos isz svetur mėsos ir daleidimo 
įgabenti isz svetur gyvas kiaules 
ir kitokius gyvulius, kas dabar 
uždrausta.

| Iš Paryžiaus iszvijo net k e 
liolikę turtingų amerikonų ir a- 
merikoniszkų jokeyų už prigavys 
tęs laike atliktų lenktynių.

Į| Japonijos pakrantėse kiautė 
baisus tiifunas, kuris paskandino 
daug žvejų laivelių; skaitl ų pri
gėrusių žmon ų paduoda ant 500.

B Vokietijos sziaucziai palėmy- 
jo, jog vokietaiezių kojos auga 
vis didyn; tęgimdo žemos ir pla- 
ežios czeverykų kurkos.

B Netoli Vindobonos. Aust rijoj, 
ant upės Dunajaus paskendo pa- 
sažierinis garlaivy?. Prie to 
prigėrė 14 žmonių.

B Prancūzijoj, netoli Arleux, 
susidaužė greitasis trūkis. Prie 
to 26 pasažieriai likosi užmuszti, 
sužeistų yra daug.

J Iszpauijoj. provincijoj Mur- 
cie, kastynėse Mazarron, 30 kal
nakasių užtroško nuo pris rinku
sių į olę dujų.

B Visi prancūziški kalnakasiai 
nutarė reikalauti 8 valandų darbo 
dienos, priskaiczius prie to ir pie
tų laikę.

ant

| Netoli miesto Salonica, pie
tinėj Turkijoj, turkiška kariume- 
nė apstojo 300 macedoniszkų 
puikėlėlių. Apstotiems vienog 
pasisekė po smarkiam musziui 
prasimuši ii per turkų eib's. Isz 
abiejų pusių prie to daug žmrnių 
tapo užmusztų.

| Isz Kijevo (Maekolijoj) ka
lėjimo isztruko 11 poiibszkų nu
sidėjėlių. Iszvesti isz s-ivo kam
barių pMsivaikszezioti ant kiemo, 
užmetė sargui ant galvos paklodę 
ir jį suriszo, o pats, su pagelba 
virvės, perlipo per kiemo mur? ir 
prapuolė. Surasti pabėgėlių ne 
pasisekė.

| Gilberto salų pakrantėse 
f Australijoj), laike smarkios vė
tros paskendo vokiškas laivas 
**AeolusM; 9 ant jo buvę žmonės 
prigėrė. Laike tų vėtrų jūrių 
vilnys užliejo Marshallo ir Gilber

" Paryžiaus laikrasztis “Figa
ro” pranusza, jog pereit? sanvaitę 
pasimirė Korėjos karalius. Kiti 
laikraszcziai vienog to ne patvir
tina, todėl nežinia kiek teisybės 
yra ‘ Figaro” paleistame paska
ta.

|| Turtai didžiausių Europos 
didžturezių R.tschildų berželio 
mėnesyj szių metų riekė 11116 
594672 franku ir L2 centimų. 
Tiek dar ne turi nė vienas Ame
rikos milijonierius.

| Vengrijoj komitete Badade- 
ny užgimė ūkininkų maišt ii. Pa
šauki! kareiviai pradėjo šaudy
ti į pulkus beginklių kaimnozių. 
Prie to 4 ūkininkai likoti užmuš
ti, o daug tipo s ižeibtų.

| Maskoliškas caras buvo 
paliuosavęr dalį studentų išsiųs
tų į Si beri j?, bet jie ats sakė nau- 
dotiesi isz caio malonės. Tas 
airzkiai rodo, kaip myli carę ja 
valdžių nubausti studentai

| Londone likosi suaresztuotas 
buchhalieris Carnegies Steel Co. 
Londono dalies, Greig. Jis mat 
paleido į avietę netikrų, jo paties 
padiibtų czekių už 90J00 dol.

| Turkes ane (maskiJ'a/ka val
dyba vidurinėj Azijoj)žemės dre
bėjimai iszgriovė su vien miestę 
Artosh. Laike to žemės drebėji
mo pražuvo 660 žmonių.

B Netoli Charkovo, miestelyj 
Merefe siautė didelis gasras, ku 
ris, apart prakėjų namų, isznaiki- 
no 114 ūkių su visais šiųmeti 
niais javais.

| Mieste Gecevoj, Szveicari- 
joj, tarnaujanti ant ulyczinių ka
rų pakėlė štraikę. Buvo ežia 
keli susimuszimai sztraik erių su 
policija.

| Vindobonoj likosi atidaryta 
v'sosvietinė žvejonės ir žuvių 
auginimo paroda. Parį d<»j da
lyvauja ir Vilniaus Žuvininkystės 
draugystė. z

| Aplinkinėse Salma Cruz, 
Meksike, nuo pereitos sanvaitės 
aiauczia žemės drebėjimai.

Isz Amerikos.
Kaip danguj, teip ir ant žemes.

Negalėti < m i susitaikyti au dva- 
siszkais vadovais, pirmiausiai sa
vo tautiszkose organizacijose len
kai turėjo pasidalinti į du skyrių, 
nuo kunįgų prispaudimo atsisky
rė v si ge džianti didesnės lai-vės 
savo darbuose, norinti užsiimti 
tik tautiškais darbais, kurie ne
turi didelio pritarimo dvatiški- 
jos, jeigu su tokiais reikalais ne
sujungti bažnytiniai ir tikėjimisz- 
ki reikalai, žinoma kaip juos 
dvasiškiejie supranta. Tas pat- 
ir dėl tų paežių priežasezių,atsiti
ko ir tvireziausioj lietuviškoj or
ganizacijoj. Dabar tas pats atsi
tiko katalikų choi vatų tautiškoj 
organizicjoj. tuiinczioj 15000 są
narių. Nesutinkanti kreipėai jau 
į sudę su reikalavimu, kad jis už
draus'ų dabartiniems varšinin 
kams iszduoti kokius nors pini
gus iš organizacijos kasos. Vi
sur mat tuos paežius vaisius iš
duoda kunįgų de-tpotizmas; 
jeigu ne jie, broliai su broliais ga 
lėtų sutikime ir vienybėj gy
venti. Ap.e tikėjimę tegul rūpi
nasi tikėjimiszkos organizacijos, o 
tautiškos tegul užsiima vien tau
tiškais reikalais, ięsyk isznyk-* 
viena isz svarbiai šių vaidų prie-* 
žai-tH. Musų kunįgai fo supr«s 
ti ne nori ir |>er tai jų besietengi- 
mai paimti viskę po savo priežiu 
ra teip apverktinus išduoda vai 
sius.

Vyskupas apie Pennsylvantjos 
kalnakasius.

Peoiijos katalikiškas vysku
pas Spalding, kalbėdamas apie 
dabartinius Penn-ylvanijcs kaina 
kasių sztraikus, terp kitko paš 
kė: jog prietikiai kalnakasių 
PenneyIvanijos kautynėse apeina 
visę tautę. Jis tiki, kad isz da
bai tinių sziraikų užgims geresnės 
sanlygt s darbininkams, prispaus 
tiems musų broliams. Na, o mu
sų tūli kunįgai drysta siundyti 
ant darbininkų. Mums rodosi, 
kad vyskupas Spalding ir proto 
ir doros visgi daugiau turi už 
daugelį musų darbininkų prakai
tu nupenėtų kunįgų, kuiie siun- 
dymais ir melagingoms denuncija 
cijoms atsimoka savo penėlojams.

Trūksta pinigu
Amerikos laikraszcziai neseniai 

garsino, jog Suvienytų Va'stijų 
iždo krautuvėse yra tiek auk-o ir 
auksinių pinįgų, kiek jų ne tuii 
nė viena kita vicszpatystė. Tuom 
tarpu Amerikos bankuose jųttuks 
ta , o gyventojai pinįgus semia 
i-z bankų, o ne isz rando krautu
vių. Szitame viep mėpesyj Euio- 
pos bankai, ant gelbėjimo Nea 
Yorko bankų, atsiuntė apie 200 
milijonų doliirių pinįgų., Jeigu 
Amerikoj truk-ta pinįgų, tai ma 
tyt, kad susidraugavę Amerikos 
didžturcziai juos tyczia pas savę 
laiko, kad žmonėms pritruktų 
pinįgų.

Suėmė užniuszeja.
Dzkby, Conn. Likosi suaresz

tuotas William Hooper Young, 
sūnūs vieno isz mormonų prana
šų, kurį laiko už užmušėję mo
teries kriaueziaus Pulitzero. Jis 
apreiškė, kad Pulitzerienę už
mušė koksai Eiling, bet ir jis 
nesigina, kad kelis kartus dūrė 
minėtai motenszkei su peiliu, bet 
tę daręs fęsyk, kada ji buvo jau 
ne gyva. Youngę išgabeno į 
New York?, kadangi mat ten jis 
žmogžudystę papildė.

Prezidentas turėjo sugrįžti na
mon. ,

Indianopolis, Ind. Atkako 
ežia prezidentas Roosevelt, agi- 
tu< damas už savo partijos reik a 
lūs, bet toliau važiuoti ne galėjo. 
Pasirodė pasekmės apsikulimo 
Pitufielde, kur prezidentas,apart 
perpiovimo veido, apsikulė ir ko 
ję; isztino jam kelias. Czia rei
kėjo prezidentui padaryti opera 
ciję, kę atliko daktarai Szv. Vin
cento ligonbuczio. Jie rodyjo, 
kad prezidentas giįžtų namon, 
kadangi važinėti, kol koja neiš- 
gis, yra pavojinga, galėtų užgim
ti uždegimas zelio sąnarių.

Degtines vaisiai.
New York. Angliški laik- 

raszcziai paduoda, buk 24 d. rug
sėjo, į* gyvenimę Juozapo Atrovs- 
kio paszaukė poiiciję. Atėję po- 
1 cijantai rado Atrovskį su pei 
liu supiauitytę.gulin'į kraujų ba
loj. J a papasakojo, jog jį teip 
eupiauatė jo pati, kuri norėjo pa
plauti ir duktei į, o paskui atsigu
lė į lovę ir užmigo. Kada poli- 
cistai ję prikėlė ir liepė rengtiesi 
ir Važiuoti drauge ant policijos 
rticijcs, ji pagriebė britvę ir per
plovė sau kaklę. Kaip daktarai 
“piendžia, nė Atrovs'ds, nė jo 
pati negal išgyti.

Studentu siausmas.
Bekkeley, Cal. 500 studentų 

Santa Baibara universiteto, pa
baigę mėtymę belės, užsimanė 
kitaip pisilinkiminti.' Užpuolė 
jie visu pulku ant vietinio gele
žinkelio trūkio. Įsiveržė į vago
nus ir viakę juose sudaužė, o pas
kui norėjo su trukiu važiuoti pa
sivažinėti, Vienas isz studentų, 
Winfield Red, likosi suaresztuo
tas. Jo sandraugai bandė jį isz 
liuosuoti, bet tas ne pasisekė. U 
n verslieto prezidentas pažadėjo 
surasti ir kitus kalius rtudentus 
ir juos atiduoti valdžioms ant nė 
baudimo už tokį ne gražų dar- 
bę.

Numirėliu kunti vagiliai.
Indianopcus, Ind. Likosi czia 

suartsztuoti 7 negrai; apskų-ti jie 
už tai, buk jie ant czianykszcių 
kapinių atkasinėjo numirėlių kū
nus ir juos pardavinėjo tuelisz 
koms mokykloms ir privalias- 
kiemi daktarams. Vienas iš su
areštuotų negrų apreiškė, jog 
vogti kunus isz kapų pasamdė 
juos vien is isz czianykszc ų dak
tarų ir pats buvo ant kapinių prie 
atkasinėjamo numirėlių. Kaip 
siko policija, suareštuoti nuo 
Mount Jack-on kapinių per tris 
paskutinius mėnesius pavogė no 
mailių 100 numirėlių.

Kente to vaisiai.
Wa‘Hington, D. C. Vienas 

*sz ap-istojusių. czianykszcziame 
Golden Eagle hole'y j, ant New 
Jersey avė., sveczių, Frank Mc 
Ke\ pametė d nunito bombę, 
kuri< s expliozija nume'ė su v su 
hiteliostogę ir luitas, 20 sveczių 
išmetė iš lovų. Tę padaręs 
Mc Kee, pats pisk ui nusišovė. 
Fatiudjs mat susipyko už kę ten 
su batelio savininku ir tokiu hu- 
du jam atker-zy jo. Pats h Helio 
savininkas ir jo m< teris likot-1 
sunkiai <xpli<>zijos suže sti.-

Skaitlius patentu ant Išradimu.
Wathingtono patentų biuras 

ežiuose meluose iszdavė isz viso 
51258 patentui ant išradimų vi
sokiems išradėjams, arba ant 
3183 daugiau negu pernai. 
Klausymas tik, kiek bus terp 
tos daugybės iszradimų kam 
nors vertų? Terp amerikoniškų 
išradimų kam nors vertų bus 
daugiausiai 10%; terp svetimų, 
žinoma, nuoszimtia gerų bus 
daug didesnis.

Už barzda reikalaula lOOOO dol.
New York. Giesmininkas 

czianyl szczios žydiszkos sinago
gos, S i in o n Kuitz, apskundė uly
czinių kaių kompaniję, reikalau
damas 10000 dol. už b rzdę. 
Kurtz mat nupuolė nuo karo ir 
teip sugadino baizdę, kad reikėjo 
ję nuskusti; užtai nuo karų kom
panijos reikalauji teip didelio at 
yginimo.

Telegrafas 1 Havai IrFllipinua.
KaipI ikraszcziai pramsza,nau

ja amerikoniška pajūrinio tele
grafo lm ja nuo San Francisco į 
80 dienų bus gatava iki Honolulu 
ant Hivai salų. Ateinan- 
cziuose metuose bus nuklotos ant 
jūrių dugno vielos iki Manillės, 
ant Filipinų salų.

Kruvinos musztynes.
Spaki oee, Ind. Ter. Užgimė 

czia kruvinos muštynėm terp nuo 
šernai net-ikenczisnczių Brookso 
ir Niddle szeimynų. Muštynė
se keturios ypatos likosi užmuez- 
tos, o kelios pašautos.

Praazallno nuo vietos.
New York. Vienas isz galin 

glausiu ateivių užveizdos urėdnin- 
kų, rodosi žydas, Lederhilger, 
likosi nuo vietos prassalintis. Ant 
jo yra 18 skundų. Jo vietę užė
mė Eppler. Szitaa teiposgi mo
ka daug kalbų, bet <sęs teisinges 
nis už Lederhilgerį.

Kūnas be gaivu*.
New York. Kelnorėj namų 

pn. 38 W. 29 str. rado jau page
dus} nuogę kunę jauno vyriškio 
be galvos. Galvę rado paskui 
pecziuie kaimyniszkų namų. Ku- 
rėję pecziaus ir dar keturias ypa- 
tas suaresztavo.

KoHSUtho paminklas.
Cleveland, Oh. Czianyksz- 

cziai magyarai (valdanti tauta 
Vengrijoj), iš aukų surinktų A 
merikoj ir Vengrijoj pastatė pa
rniūki? savo patriotui Ludvikui 
Koksui h ui. Paminklas likosi 
at dengtas pereitos nedėlios dienę; 
prie atidengimo dalyvavo 50000 
žmonių.

Gaisrai.
Marshall, Mich. Sudegė 

czia depirtamentališkos parda- 
viny ežios Leveridge ir Bald wino. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
150000 dol. Laike gesinimo net 
keliolikas ugnages ų atsitikusios 
pardavinycziose expliozijos tapo 
sužeistų.

Birminoham, Ala. Sudegė 
czia didelės drabužių krautuvės 
Louiso Sachso, ant kertės First 
avė. ir 19 str. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 2o0000 dol.

Stackton, Cal. 29 d. rugsėjo 
siautė czia didelis gaisras, kuris 
isznaikino du namų bloku. Blė
dį ugnies padaryt? skaito »n\ 
12500000.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Mercer, Pa. Netoli nuo czia 

susimuszė du tavi rmiai trukiai 
Bessemer geležinkelio. Prie 
to keturios ypatos likosi 
užmusztos o trys pavojingai a|> 
kultos.

Rowlin*, Wto. Netoli nuo 
czia susidaužė geležinkelio trū
kis. Prie to 6 ypates likosi už- 
mušloe.

Ezpliozljoa
Fairmont, W.Va. Sufford 

kastynėse atsitiko smarki dujų 
expliozija, kurios 4 darbininkai 
Lko»i užmušti.

McKeesport, Pa. Dirbtuvėse 
Carnegies Co. Duųuesne, tarpini- 
mo dalyj atsitiko smarki explio 
rija, kurio* 8 dari iniukai likosi 
sunkiai sužei-ti. Iš jų penki, 
nugabenti į ligonbuiį, ten pasi
ni rė.

Isz darbo lanko.
1 Kalnakasių organizacijos 

viršininkas Mitchell pagaisino 
laikiašeziuose, jog ka-tymų sa 
viuinkai ly czia leidžia per la k 
rsszczius melagingus paskatas a 
pie darbininkų mmsztus, kadangi 
mat su pagelba jų jie ne gali 
psliikyti sziraikų apimtuose ap- 
skriezmote sutrsuktę miliciję,ku 
ri isztikro visai ne re kalinga, ka
dangi sztratkieriai ir dabir užsi
laiko teip ramiai, kaip pradžioj 
sziraikų. Toliau Mitchel pridu
ria, kad skaitlius sutrauktų prie 
darbo scalieų kas dienę mažinasi, 
kadangi daugel s jų pristoja prie 
sziraikuojanczių sandraugų. 
Sziraikuojanti darbininkai laikosi 
tvirtai ir iki šiol ne mstjt nėjo 
kio ženklo, kad jie, nieko ne pel 
nę, norėtų pasiduoti ant darlida- 
vių ma oiičh.

Lebanon.Pa. Czianykszczio 
se American Iron & Steel Mfg- 
dirbtuvėse jau nuo 5 mėnesių 
triukiai-i štiaikai. Gubernato
rius Stone prisakė jenerolui G> 
bin eiųsti czia, ant laikymo tvar
kos, 1 batabjonę milicijos,kadan
gi mat laukia maisztų Sztrai
ksi užgimė czia 5 d. gegu
žio. Darbininkai reikalavo |4.50 
už tonę,kompanija siūlė tik 4 25, 
ant ko darbininkai ne sutiko. 
Pnesz štraikę jie gaudavo tik 4 
dol. Vietoj suštraikavusių dar
bininkų kompanija parsitraukė 
seabsus, daugiausiai negrus.

Shenandoah, Pa. Atsilan
kė czia iš Chicagos pratesiomsz- 
kas vyskupas Fallovrs. Atlankė 
jis Hazletonę, Tamaųua, Msha- 
noy ir kitus mažesnius mieste
lius. Fallovrs sako, kad leidžia
mi paskalai apie darbininkų maiš 
tus neva czia buvusiusjyczia kas- 
tymų savininkų yra didinami.ku
rie iš mažo atsitikimo stengiasi 
didelį padaryti. Kautynių savi
ninkai mat pei mvo samdininkus 
stengiasi apjuodinti darbininkus,

perstatyti juos už niekszu8,ne ver
tus gerų žmonių simpatijos

5 Minneapolib, M N. Czia- 
nykszczių malūnų darbininkai 
nutarė ne kelti štraiko, kadangi 
malūnų savininkai nuo 1S d. (-pa
lių įveda 8 vai. darbo dienę vie
toj 12 vai. kaip buvo iki dabar 
Užmokesnį jie gaus nuo darbo 
valandos. Nors darbininkai dirbs 
ant 4 vai. mažia beta užmokesnis 
iszpuola mažesnis tik ant vie
nos valandos ir tai ne visai.

Chicago, III. Darbai Ar- 
mouio piovinycziose pasiliovė, 
kadangi 150 daibininkų pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja už 9 dar
bo valandas po |1 60, taigi ant 
10 centų daugiau, bet kompanija 
ant to ne sutiko. Užtai sz t rai
kai darbininkų Svifto pio- 
vmyczio-e pasibaigė, kadangi 
kompanija iazpildė darbininkų 
reikalavimus.

5 Lebaoon, Pa. Savininkai 
American Iron & Steel Co. dirb
tuvių pažadėjo mietto majorui 
prašalinti nuo darbo priimtus 
vietoj sztraikuojanczių darbi
ninkų negrus, bet pažadėjimo ne 
’szpildė. Tas pagimdė dideles 
szaudynes terp štraikierių ir dir- 
banezių seabeų. Ant įvedimo 
tvarkos atsiuntė kareivius, kurie 
suaresztavo 30 ypatų, žinoma, 
daugiausiai štraikierių.

^1 Minneapolis, Minn. Savi
ninkai malūnų atsakė, ant reika
lavimo darbininkų 8 vai. darbo 
dienos prie seno uiinokesnio, kud 
jie to padaryti ne gali, bet užma
nė priimti užmokesnį pagal dar
bo valandas. Jeigu darbininkai 
ant to nesutinka, tai malūnų sa
vininkai žada paimti tokius dar- 
bin'nkui*, kurie ant siūlomų iszly- 
gų sutiks.

Chicago, III. Piitardamon 
šlakuojantiems vyriszkiems 
darbimnkan b Sefton M’faętunng 
Co. dirbtuvėse, pr. 241 Jeffer>on 
st., pakėlė sztraikę ir 400 mer
ginų, kadangi-jo* nenori dirbti tu 
priimtais vietoj štra kuojanezių 
seabsais.

New Orleanb, La. Tar
naujanti ant ezianykšezių sztiit- 
kaiių . padsvė kompanijai t-avo 
reikalavimus. Jeigu kompanija 
ne ] r ims tų reikalavimų dar szi? 
sanvaitę, tarnaujanti nutarė 
szt raibuoti.

Harrisbvrg, Pa. Kauty
nėse Williamstowne vėl pradėjo 
dirbti bu seabsais. Sztraikieriai 
nesikiša į tarpę; nuo pereitos 
sanvaitės pėtnyczioe pradėjo dirb
ti Lybėm kautynėse teiposgi su 
seabsais.

*1 Chawnee, Okla. 400 ma 
š niMų. katilioiių, kalv ų ir dai
lidžių vaisintuose Choct-tw, Ok 
h>hom u & Golf geležiu kilio pakė
lė slraikę, kadangi kompanija į 
paskirt? laikę ne ulmoka jiems 
algų.

Wilke barre, Pa. Sztrai- 
kieris Jonai Gilu, pašautas pe
reit? m dėlios dienę detektjvo 
Sveeney, pantu i rė ligoubtftyj. 
Sweeney sėdi kalėjime, liet be a- 
bejunės iszliuosuos jį kastynių ,-a- 
viuinkai.

St Paul, Min. Susitvėrė 
Czia mergiLų draugystė, kurios 
sanaiės pas žadi netekėti už 
neprigulmcz'ų piie organizacijų 
vyriškių. Kanžiu tik ar ilgai 
visos tviitii pildys pnžadėjimę.

1 Olyphant, Pa. 25 sc«bsai, 
dirbę kastynėse Delaware& Hud- 
so n Co. metė dar h?; tę patį pa 
darė 21 darbininkas Ontario & 
Western Co. k-istynėse.

New York. Czianykšczio- 
se pianų dirbtuvėse 700 darbi
ninkų pakėlė sztraikę. Darbi 
mukai reikalauja pakėlimo algų 
ant 10% ir 9 valandų dardo die
ni s.

*8 Anakonda, Mont. Darbai 
eina czia plastai. Dėl stokis 
darbo darbininkai kraustosi iš 
czia kitur darbo /ieškodami.

Loukville, Ky. Czianykfz- 
cziai kiiaucsiai pakėlė sztraikę, 
kadangi daibdaviai ne nori pri 
imli unijos užmokesnio ta be lės.

1 Chicago, III. Armouro pio- 
vinycziose prasidėjo vėl darbai, 
400 galvijų piovėjų vėl sugrįžo 
prie darbo.

se pokilio ne kėlė. Tūli draugai 
norėjo jaunavedžiams duoti dova- 
n- s, bet V. Kaunas atisakė ja« 
priimti, kalbino tę, kę nori jam 
duot', paaukauti ant tautiškų 
reikalų, kaip antai ant musų 
kankintinių,ištremtų isz tėvynės. 
Ant to užmanymo visi sutiko. 
Jaunavedys pats paaukavo 1 dol. 
tiek jau jo moteris, o kiti po ma
žiau; surinko iš viio 15.90 ant 
kankintinių naudos. Mat ir 
draugams kasztavo kur kas ma
žiau, negu kad butų jaunave 
džiams dovanas dėję. Jeigu visi 
lietuviai tokia* vestuves keltų, 
susirinktų ant tautiszkų darbų 
diktai pinįgų ir tis veselninkams 
ir jaunavedžiams daug mažiau 
kasztaotų, negu girtuokliaujant 
per keltas dienas. Ir šlraikie- 
riai turėtų paszelpę, jeigu nors 
atsivedanti apie.jų vargus ats1 
minti norėtų.

“ŽAaigidė” bando gsrsįti czia- 
nyksztę Vitauto Dr-tę už prigu- 
linczię prie kuniginio Susivieny- 
jimo. Tas yra ne tiesa: lygiai 
Vitauto, kaip ir Szvento Kuzi 
miero draugystės priguli prie 
Tautiško Suaivienyjimo; prie 
kunįg nio Sis vienvjimo priguli 
tik ne sentai suritvėrusi, mažai 
►anarių turinti Szv. Petro ir Po
vilo Dr-tė. Apie neva pintoj i m? 
VitiutoDrtčs prie Kuniginio 
Suaivienyjimo melagingai a p.-kul
bė “Žvaigždėj” p. Mtaolauckš; 
jis vienog už melagystes, skelbia
mas “Žvaigždėj, likosi isz drau
gystės iszmesta^.

“Žvaigždė” garsina, jog musų 
naujai pastatyta bažnyczia yra 
neprigulminga. Tas teiposgi y- 
ra begėdiszkaa melas. Mui-ų 
bažn) ežioj dar dievmaldystos ne 
buvo, todėl nieks ne gal sakyt', 
kad ji tokia, ar kitokia. Bažny- 
cz a kaštavo 42000 dol.; ant jos 
nėra nė cento skolos. Mes kaip 
laukėme iki szio't galime laužti 
ir toliaua, kol dvasiškos valdžios 
gedamas ne sumažės. Griciaus 
v enog į musų bažnyczię niekada 
neįsileisime.

Tautu t s.

Czia ir toliau renka aukas ant 
aztraikierių naudos p. Putras 
Draugelis. Jis vaikszczioja po 
lietuviszkus ir svetimus biznierius. 
Iš lietuvių, rodosi, daugiausiai 
paaukavo ant szlraikieiių p, 
Brundzi, iszndėjas vaikių ant »t- 
želdinimo nuslinkusių plaukų: jM 
paaukavo 10 dol. ant sztrnikie- 
rių.

Balcziunas.

ISZ 
Lietu viszkn dirvų.
Isz So. Boston, Mass.

20 d. rugsėjo atsibuvo So. Bos
tone pirmos lietuviezkos vestu
vės be gėrymų. Apsivedė musų 
tautieiis, 1 V. Kaunas su Agota 
Btltrunaicziute. Kunįgę pasi
kvietė ant korto ir savo namuo

Isz Brooklyno, N. Y.
Atkako czia isz Shenandoah, 

Pa. lictuviszki muzikantai. Atsi 
lankė jie czia,rinkdami aukas ant 
naudes sztraikuojanczių Pennsyl- 
vi-njoS anglekasių; 12 d. rugsėjo 
parengė balių ant naudosPenn-^yl- 
van'j<« štraikierių. Balius buvo 
parengtas be jokių - pagarsinimų 
pėtnyczioa vakaio. Daugelis 
abejojo apie paaisekimę baliaus, 
tikėjo,kad mažai kas ent jo ateis; 
išpuolė vienog visai prieningai,. 
negu tikėjo: žmonių suairinko 
te p daug, kaip ne visada būva 
nedėlioms ant balių,parengtų vie
tinių dr.iugy-czių. Mat Brookly
no lietuviai, kad padėti štrai- 
kuojantiems broliams, atidėjo į 
szalį as*bi.-zku3 ir partiszkus ne
sutikimus; priderėtų, norint nu
veikti kę svarbemio, visur mesti 
į šalį visokius nesikentimus, o 
lęiyk daug daugiau galėtume nu
vedi t .

Mmų kunįgas Varnagyris 
sziu< m kartu isziik’io pasirodė 
vytu, darbininkų draugu.' Ne 
tik už atspaudinimę apgarsinimų 
ne ėmė užmokesnio, bet pribuvo 
pati ant baliaus, atsivedė dar vie- 
nę kunįjrę draugę. Laikė pra
kalbę, kalbindamas susirinkuaius 
prie aukų ant naudos kovojanezių 
už švo iksas darbininkų. Pats 
kunįgas Varnagyris, pabaigęs 
kalbę, išsiėmė isz kiszeniaus 5 
dol., o jo draugas 3 dol. ir pada 
vė vienam isz muzikantų ant nau
dos Pennsylvanijos sztraikie- 
rių.

Ant baliaus dainavo parapijos 
choras lietuviszhas dainas ant 4 
balsų. Žmonės dėkavojo da i no
riam* gausiais delnų plojimais. 
Nuo b.liaus surinko pelno 90dol. 
ant aztraikierių naudos.

14 d. rugsėjo buvo excursija knt 
vandens, musų kunįgo parengta, 
kuris pažadėjo uždarbį nuo jos 
apversti aut štraikierių naudos. 
Nors oras buvo gana, vėsus, bet 
susiiinko ko ne visi Brooklyno 
lietuviai. Žmonių priėjo pilnas 
laivas. Nors ant excursijos buvo 
žirninės visokių paitijų, bet visi 
linksminosi gražiai, ne buvo nė 
mažiausių vaidų. Kiek isz excur 
sijos pelnys štraikieriai, kiek su 
rinkta pinįgų. aš nežinau, bet 
rodosi, kad pelnas galėjo būt pu
sėtinas. Jeigu visame ir visur 
kunįgai teip darytų, kaip sziuom 
kaitų p»s elgė kunįgas Varnagy
ris, isznyktų pas mus vaidai ir 
nesutikimai, cegirdėtume nuola
tinių kaltinimų kunįgų. Reikia 
tik pabandyti, o pamatysime, kad 
norinti visada ras pamatus ant 
susitaikymo, ant dirbimo krūvoj, 
veikiant k? nors svarbesnio.

Isz Union City, Conn.
D rbii eini czia labai getai, 

vis* darbininkai turi derlię, tas 
vien ne dirba, kas dirbti ne nuri. 
Geležies dirbtuvės likoei padidin
ti s, reiks czia mažiausiai 300 dar
bininkų. todėl ir isz kitur atkakę 
galė.i gHutdarbę.

Sutikimo terp czianykszczių 
lietuvių nėra, nesutikimus dar la- 
btau pakėlė laidojimas he kunįgo 
kūno musų tMutieczio Gnesz'aus. 
Vieni velionį niekina: sako, kad 
jis buvo sočiai stu, prieszinosi 
bafnycziai ir stengėsi ję is?gi Lu
ti. Toks mat musų brolių supi a 
t mas! Griesz'us numirė, spręs 
apie jo darbus, nuo| ei nūs ir kal
tes augaztesnis sudžis negu mut,ų 
menkapraczh i fanat kai ir ant nu
sprendimo jis nemiklaus rodos 
musų fanatikų, nė jų dy kinlojų. 
Ne niekinkie kito, mokino Chris- 
tus, ne busi ir pats niekintas! To 
vienog mu-ų Ln įtikai suprasti 
ne gali, ne turėdami kę ve kti, 
niekina gyvus ir numirusiu?. To
kius mat vaisius išduoda keiks
mui, kokius žmonelės girdi baž
nyčiose! Musų kunįgams rodos1, 
kad Dievas jiems suteikė neapru- 
bežiuotę tiesę niekinti visus, baž- 
nyczias paversti į keiksmo vietę; 
uždrausta vien niekinti kunįgų 
netikusius pasielgimus, tokius 
reikia garb'Bti.ksd ir su melo pa- 
gelbi ke'ti į padanges. Bet kę 
jie gero padarė? Nors jie male- 
rijališkai geiiausiai aprūpinti, 
bet kur jų aukos ant musų viso
kių reikalų?

Czianyksztis Politiszkas L:etu- 
viszkas Kliubas isz savo iždo pa
aukavo 25 dol. ant vargę ken-'* 
czianezių Pennsylvanijos kalna
kasių, o kur aukos musų kunįgų 
ir po jų įtekme esanezių draugjs- 
czių? Kaip gi mat ptsiliuosavę 
isz po kunįgų verguvės jų keikia
mi ir niekinami žmonės ir doriš
kai augšeziau f to vi ir geriau si- 
vo žmogiškas pareigas supranta 
už nešaneziu* kunįgų neteięinpę 
jungę. Pt nnsylvaniet s

Isz Kevvanees, III.
Darbai eina cz;a gerai, tas tik 

nedirbi, kas diib i ne nori, no
rinti dirbti, darhę lengvai gau
na.

Lietuviszkų szeimynų y r». czia 
apie 40, o pavienių apie 2U0, bet 
a| s vedę skuudž asi, kad gyv< ni- 
mų ne ga^i gaut paūsamdyt, o 
nevedę ne randa v.etų, kur ant 
boardo norėtų juos pnimti.Truks- 
ta czia littav szkų merginų. *sz 
viso yra tik 5 davadnios lietu
vaitės; jų ant teip didelio lietu
vių tkaitliaus per mažai.

Kaip ir visur, teip ir pa» mus 
ne trūksta neramių, ne gražiai 
besielgi nezių ypaty • Peie ios 
subatos dienę, bekazyruodami i-z 
pinigu* lietuviški boardingieiiai 
susipešė. Pašauktas policit-Us 
be-ipeszanczius ir k tus nekaltus 
boardingierius nugabeno į szalta- 
ję. Panedėlyj buvo prova. G«s- 
padoriai sude pasinė, ktd visi 
lygiai kalti, tai audžia uždėjo 
bausmę po 17.50. Jie už tokį 
liudyjimę iszėmė varantę ant gas- 
pndi riaub ir tokiu budu traukiasi 
tęsynės po sudus, kurios ant iš
juokimo ' svetimtauezių pa
stato visus lietuvius.

Boardingieriai skundžias*, kad 
gero boardo ne gali gaut. Gas- 
padoriai aut boardo priėmę»pulkę 
žmonių, duoda vien duonę ir ka- 
vę, mėsę patiems boardingieriams 
reikia pirkti ir užtai reikia mokė
ti po 6 dol. ant mėnesio.

G. J.

Isz Bellows Falls, Vt
Darbai czianykšcziose popieros 

dirbtuvėse eina labii gerai, dabar 
dirba per dienas ir naktis be p r- 
stojimo. Buvo czia cxinil»i,bet 
juos darbininkai laimėjo: dabar 
j e gauna po 15c. už darbo valan
ti?, vietoj 13.

1 d. rugsėjo, kaip visur ir ežia 
darbininkai apvaikszcziojo darbo 
d.enę. Parodoj dalyvavo vit-i or
ganizuoti darbininkai. Atkako 
czia ir piezident<s Roosevelt ir 
laikė kalbę, kurioje pasirodė pn- 
jauezianeziu darbininkams (o vie
nog iki sziol nieko jiems gero ne 
padarė. Rd>

Lietuvių czia ne daug yra. Vai
dų tebp jų nėra. Nevienas norė
tų apsivesti, bet czia lietuviszkų 
merginų nėra.

W. Johson.
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LIETUVA

Isz Elizabeth, N. J.
Į trumpą ’r tai dėl girtuo 

į|iHriiiių ir isztvirkimo, kel>s 
ezianykszciiu? lietuvius patiko 
nei įimta.

15 d. rūgėjo vienas isz pagar- 
frėjusių ežia pesztukų ir giriuo
si ų, kuris jau’ne veną su pe liu 
x įpiau^tė, su savo draugu tykojo 
mit iez karczenios tuiinczio paiei- 
V -u savo boardmgba-iu, Jono 
Dt-gucsio. Kada Degutis eusily- 
gino su tykojancziais, vienas tes
iu. Domi nikas Tarut 8, drožė su 
blanką Deguczui kelis kartus, nu
laužė koj? ir galv? suskaldė. 
Sumusztj nugabeno j ligonbutį, 
bėt daktarai mažai turi vilties, 
k d gilėtų iszgyti; užpuoliku gi 
n gabeno į lakupe. Jeigu su- 
n. -ztasis numiitų, užpuolikui 
jt-eis kelis arba keliolikai metų 
au^sztalanjij tupėti.

Kita nelaimė atsitiko 21d. rug- 
jo. Viename saliune i-ztvirkė 

liai susirinko naktyj ir kazyravo 
>z pinjgų. težinta kas prane 

-zė poliCjti. 12 polici tų apsto
jo -ai un? ir suėmė 21 loszik?; 
v i.-u- nugabeno ant policijos eta- 
c j >, o ant rytojaus nugabeno 
nt korto, kur vi.-i turėjo užsimo

kėti po |7.8O. Mat ant ko eina 
I etuvių piuįgai! Mokanti pioį 
gu- suduose nieko ne aukauja ant 
taut'szkų reikalų, nesza jie juos 
-udžioms ir polio jai.

Pas mus dabar priviso tiek kar- 
vze.-nų, kiek jų ežia niekada ne 
buvo, beveik kiekvienuose na 
muose yra saliunas ir t? jų dau
ginę užlaiko labiausiai musų bro
liai. Žmonės, neturėdami kur 
dingti, ūdroms ne noroms, eina į 
salimi?.

L etuv ų'gyven i czia'gana dide
lis skaitlius. Priderėtų parengti 
nors kartas nuo karto kokius nors 
doresnių* pas>lmk-mini ims ant 
įsitrauki no nors geresnių lietu- 
v ų isz saliunų globos, bet nėra 
kam tuom užsiimti, toki užmany
mai ne randa didelio pritarimo 
nė dmzių piemens/ Jam, turbut, 
rodosi, kad juo žmonės doiisz- 
kai žemiau nupuls, juo lengviau 
juos bus isznaudoti, juo lengviais 
padaryti spaugais įnagiais,palen- 
gvinaneziais atsiekti dorus ir ne 
dorus jomierius. Doriszkai nu- 
puo'ęs juk ne gali atskirti doro 
nuo ue doro darbo.

Laikraszczius ir knįgas skaitan 
cz ų yra mažai, per tai ir stovi
me teip žemai. Angliszkmse 
laikraszcziucse gana tankiai pa
tinki straipsnius iszn ekinanczius 
I etjvius už negražius jų pasielgi 
mus ir darbus.

Dai bildukas.

Isz So. Omaha, Nebr.
Omaha* lietuviai jau treczia* 

nie’as tveria lietuviszk? parapiją, 
o dar ir sziędien v <isių to darbo 
ne matyt; su dvas szkais reikalais 
vis turi kreiptieji prie lenkų ga
liui jonų.

Paskutinę dienę ppreito mene 
šio pas vien? lietuvį lenkbernį 
atsibuvo krikszrynos. ant kurių 
atsilankė ir lenkų .kunįgas, kurį, 
žinoma, priėmė su didele paguo- 
done. Įsiszneko kunįgas apie 
visokius reikalus ir pradėjo, terp 
kitko, peikti lietuvius, kad jie, 
turėdami pa-istalę teip puikius na
mus, teip mažai pinįgų aukauja 
ant galicijonų statomos lenkiš
kos bažnyczios. Atsindo ežia 
daugiau lenkberuių, kurie, ant 
p; 8’gerinimo lenkiszkam prab sz- 
cziui, pradėjo jam brukti į deln?, 
kas po ’b, kas po 10 dol. Dabar 
lenkberniai vaikszczioja po lietu- 
v ų namus ir kalbina neezti pinį- 
gus lenkų kunįgui. Mat ežia 
lenkų yra vos 200, tai jiems sun
ku patiems pasistatyti bažnyczi? 
ir užlaikyti kunįgp; lietuvių gi 
yra apie 400, tai lenkeliai ir jų 
tirnai musų lenkberniai ir sten
giasi lietuvius į lenkų tink)? su 
varytj. Kadangi lietuviai rengiasi 
savo locn? bažnyczi? pasistatyti, 
tai lenkai skubina savuj? statyti, 
kad galėtų ir nuo lietuvių pasi
pelnyti, kadangi pasistaezius lie
tuviams savo bažnyczi?, jie ant 
lenzitzkOB nieko ne duos.

Daugelis lietuvių turi pasisam
dė -ėdynes lenkų bažnyczioj; ne- 
turinezius sėdynių, jeigu įeina į 
bažnyczi?, lenkai skubinasi paso- 
dyti į sėdynę, kadangi užtai rei 
kia mokėti po 10 c.; , užtai pats 
lenkeliai stovi, kur pasieniuse,kad 
jiems patiems daimės ne reiktų 
mokėti. Katngi mums lenkams 
donį mokėti!. Mus yra daugiau, 
tai mes pats ir be lenkų galime 
locn? bažnyczi? pas statyti, nėra 
mums reikalo neszli donį lenkams 
ir jiems vergauti. Neužmirszki 
me, kad iki sziol lenkai niekur 
musų draugais nepasirodė: Euro
poj dar ir szi?dien jie stabdo 
musų tautiszkua darbus, Ameri

koj, spausti ne galėdami, vilioja 
pinįgus ant savo bažnyczių.

Omahietis./•

Isz G ra nd Rnpids, Mich.
Grand Rapidso lietuvių supra

timas kyla vis augsztyn. Viena 
lietuvių dsFs stengiasi uždėti ežia 
lietuviszk? draugystę, prie kurios 
galėtų prisiraszyli kiekvienas do
rai besielgiantis lietuvis ir tas gal 
isztikro pasiseks. Dieve duok, 
kad tas įsikūnytų kuo greieziau- 
siai, kadangi tokia draugystė ežia 
labai reikalinga.

Kita dalis stengiasi atsiskirti 
nuo lenkų ir pastatyti savo Iccn? 
bažnyczi?. Ant to rinko pinįgus, 
bet kaip kitur teip ir ežia lietu
viai užeitikėjo kunįgui ir jam į 
davė surinktus pinįgus. Kada 
susirinko tiek pinįgų, kad gali
ma buvo pirkti liotus, kunįgas 
nupirko liotus.... lenkams už 
2000 dol, lietuvių sudėtus; liotai 
tie yra ant Mirthy ir Guatry ui. 
Apie tai apratzė 4 d. rugsėjo 
l»ikft-aszti,“The Morning Herald”. 
Lietuviai, apie tai dažinoję, pa 
reikalavo iszsitei*inimd, k? ne 
sunku buvo padaryti: kunįgas 
užsigynė ir atlikta. Laikrasztis 
vienog to* žinios turbut, isz pirai- 
to ne iszcziuPiė, tik isz hypote- 
kosknįuų., Kunigas reikalauja, 
kad lietuviai ir toliau tik dėtų 
pinįgus, o jau jis padary*,kas rei
kia. Kad tik užsitikėjusiems pas
kui ne reiktų gailėtiesi.

13 d. rugsėjo musų kunįgas 
suszaukė visas* motelis ir prisakė 
joms ne laikyt' ant boardo tų, kas 
skaito ne kunįgų ’szleidžiamus 
laikraszczius ir knįgas, kadangi 
mat t e prakeikti iaikraszczcziai 
ne užtyli nė apie kunįgų nusidė
jimu*. Jeigu katra pts savę lai 
kytų tokius bosrdingierius, tai 
tokiai ž. d^jo prie iszpažinties ne 
duoti iszri-zimo, o tokios tik nuo 
popiežiaus galės,girdi,gaut isznszi 
m? Nėra baimės. Szuus balsas re 
pasiekia dangaus, sako iszminlin 
gas priežodis!

Szv.

Isz New Britai n, Conn.
Terp czianykszczių lietuvių su

pratimas kyle, k? geriausiai ma
tyt,'kad kartas nuo karto jie pa
remia gerus užmanymus. Isz 
dtaugysczių, ant pagyrimo užsi
pelno 1 (blausiai “Nepriguimin- 
gas Ukėi-ų Kliubas. Ant pasku
tinio susirinkimo jis paskyrė isz 
savo iždo 10 dol., ant 
sztraikierių iszrinko du vy
ru, kuiie pereis cz'anykszczių lie
tuvių gyveninius. K? surinks tas 
drauge su Kiiubo.paskirtai! 10 
d< I. bus nūs ųsta, kur reikia, ant 
naudos sziraikuojancz ų angleka
sių. Butų gerai, kad ir kitos be 
tuviszkos draugystės, ne paisyda 
mos aut drausmių dvasi-zkų va
dovų,ant jų pliovomų, pasirody
tų su savo aukoms. Ir musų 
dvasiszkas piemuo ke ios sanvai- 
tės atgal visaip keikė ir niekino 
dalyvaujanczius sztraikuose dar
bininkus, apszaukė juos laisvama 
niais, szliup arniais, bedieviais 
(sztraikai su dievuotumu nieko 
bendro ne turi, todėl nesinori ti
kėt', kad kunįgas norėtų juos ko
kiu nors budu riszti su dieyuotu- 
mu ar bedievyste. Rd). Prisakė 
ne pi imti ant boardo, jeigu at
kaktų ežia koki sztraikienai.

Berželis.

Isz Pottsvilles, Pa.
1 d. rugsėjo atsidarė krimina- 

li-zkas sudus. Pirmoje dienose 
likosi nuspręstas ant 15 metų į 
pa'aisymo namus lietuvis, Pranas 
Jonikis už nuszovim? Andriejaus 
Stumbraucko. Tas atsitiko3 mė
nesiai atgal Mahanoy Cityj. Mat 
Jonikis,sulaukęs sūnų.kėlė kriksz- 
tynas, ant kurių už*ipraszė pa
žįstamus; degtinės ne truko, to
dėl visi dalyvaujanti krikaztyno^e 
greitai apsvaigino prot? ir pradė
jo musztiesi. Besimuszdami, isz- 
sigrudo ant ulyczios ir ten Joni- 
kis paleido kelis szuvius, o v e- 
n a s sužeidė teip sunkiai Stum- 
brauskę, kad tas į por? valandų 
pasimirė.

Jonikis dar jaunas, turi vos 30 
metų; vos metai kaip apsivedė. 
Pati su mxžu vaikų liko be penė- 
tojaus. Mat kokius vaisius isz- 
duoda degtinė!

Pottsvilietis.

ti, jeigu jie elgtųsi doriau. Kas
tynių savininkai prie darbo į kau
tynes priėmė dvigubai daugiau 
darbininkų negu reikia, per tai 
visi dirba ne piln? la'kę. Teip 
daibdaviai padarė su apsirokavi- 
mu, kadangi ėsant daugiau dar
bininkų, negu reikia, gali jiems 
mekėti po tiek, po kiek nori. 
Užgimus sztraikams, isz didesnio 
skaitliaus juk ir scab*ų gali su 
rinkti daugiau.

Kastynių savininkų tarnai er 
zina tyczia darbininkus, kad jene- 
rolui Gubinui suteikti prog? isz 
bandyti taikum? kareivių szuvių 
ant darbininkų; kadangi tas ne 
pasiseka, tai tyczia,per jie ns tar- 
naujanezius laikraszczius leidžia 
visokius melus apie darbininkų 
ne ramų užsilaikymę. Mat savo 
paežių kaltes stengiasi sukrauti 
ant darbininkų sprando. Ir Us 
vienog ne pasiseka. Rods val
džios remia vis kapitalistus, bet 
užtai doresnių ir sumanesnių gy
ventojų simpatijos yra darbinin
kų pusėj, kadangi darbininkų rei
kalavimai yra teisingi. Prie žmo 
nių simpatijų, ar randas nori, 
ar ne nori, turi taikytiesi. Dėl 
sztraikų juk ir ne imantiems 
juose dulyvutno reikia neszti pa
sekmes sztraiko, re>kia už anglis 
mokėti trigubę, ar dar didesnę 
prekę. Nors Morgan ir k»sžin 
kaip szauktų, kad nėra ant svieto 
galybės, kuri priveistų anglių 
kastynių savininku* nusilenkti 
prie*z darb įlinkis, bet Amerikos 
gyventojų reikalavimas gali pri
versti rand? daryti k? nois ant 
suvaldymo Morgano ir jo draugų. 
Iki sziol reikalavimų buvo mažai, 
todėl randas tyli ir nieko ne (Įs
ra

Bo-tone susitvėrė ukėsų komi
tetas po vadovyste laikraszczių 
iszleistojų, kuris atshzmkė į si- 
d? su reikalavimu, kad jis paskir 
tų rando administraciją kauty
nėms, iszriszių klaueym? reiki- 
laujamų sztraikuojanczių daibi
onikų algų ir normuotų anglių 
prekes, Kadangi dabir, dėl užsi
spyrimo kapitališkų, visi Ameri
kos ukėsai turi kęsti. Komitetas 
rando administracijos reikalauja 
czielo tuzino kompanijų kasti
nėms. Kol reikalavimų yra ne 
daug, ant jų ne paisys nė sūdai 
tarnaujanti kapitalistams, nė ran
das, bet jeigu reikalautų įsikiszi- 
mo vaidžių norą ketvirta daba 
gyventojų,randas turėtų įsikiszti; 
tęsyk kapitabatai tuojau* prada
rytų nui lankiais.

Ar Suvalkiecziai kalti?
Nr.37“Lietuvos” Kore*ponden- 

dencijoj i*z Londono, apie prie 
žastį užvadmimo Poli-h Clubo 
Silvertowne p. Augrztaitis nszo: 
‘•Daugelis mena,jog lietuviai savo 
Khub? užvadino lenkiazku per 
nesupratim?. Aš apie tai vie
nog kitaip jnanau; man rodosi, 
kad S lvertownieczi?i savo Kliu- 
b? teip užvardyjo dėlto, kad ežia- 
nykrzcziai lietuviai paeina isz Su
valkų gubernijos, o ji yra Lenki
joj.” Kuomi suvalkieczini yra 
niekesni už lietuvius kitų guber 
nijų (Puventame įsrsitarime 
Suvalkų lietuviai nėra niekinami, 
nė žemiau statomi už kinus. Rd)? 
Kliub? užvardyjo lenkiszku ne 
suvalkiecziai, bet keli sulenkėję 
lietuviai tam su n ai, užtai ne gali 
ma kaltinti Suvalau gubernijos 
lietuvių (p. Augsztaiiia jų nė ne 
kalt na. Rd ). Juk ir kitų guber
nijų 1 etuviai ne liuosi nuo kl.-idų. 
Kauno ir Vilniaus lietuviai teipos
gi nesuprantu skirtumo terp lenkų 
ir lietuvių, priguli net į lenkisz- 
kas draugyshs Už kėlėt? su
lenkėjusių kunįgo tarnų ne gali
ma žeminti vbų S ivalkų guber- 
nij< s li« tuvių.

Juozas Janu'evicz a.

Nauji iszradimai.
Londono laikrsszczcziai pra- 

nesza, būk koksai John VVillsisz 
rado cauj? aparat? laivų varymui, 
su kurio pugelba, ant perplauki
me Atlanti.-zko oceano, taigi ant 
atlikimo kelionės isz Europos į 
Amerikę, užteks tr jų dienų.

Didysis anglekasių sz t rai
tas.

Anglekasių sztraikai traukiasi 
dar vis ir dar ne žinia, kaip jie ir 
kada pasibaigs. Abidvi pusės 
laikosi, ne nori pasiluoti; darbi
ninkams sunku pasiduoti, kadan
gi jų uždarbis teip mažas, kad jo 
ne užtenka ant hzmaitinimo szei- 
mynos ir jų reikalavimus gali len
gvai kastynių savininkai iszpildy-

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios d ienę, na

muose pn. 262 W. Polk str.,liko
si persiautas 26 metų Tamoszius 
VVaid; perszovė gi jį jo lomas 
brolis Mikola. Mat perszautasis 
atėjo su savo paezia pas brolį.kur 
buvo ir daugiau sviiczių. Susi
rinkę gėlė ir žinoma, gėrymai 
apsvaiginu jų protę. Pasigėrę 
pradėjo bartis, laike barnių gas- 
padorius iszsitraukė revolverį ir 
paleido szuvį, kuris jo broliui 
Tamosziui pataikė į galvę.

— Saliune pn. .3729 S. Morgan 
str. rado negyv? galiūno savinin
ką Karolių Ilanpel. Krūtinė jo 
buvo kulkos permušta. Pasiro
dė, kad į saliu n? atsilankė plėszi- 
kai ir jie saliunink? perszovė; jis 
nuo to ir pasimirė. Vienas isz 
žmogžudžių, James Cm-hing, gy
venantis pn. 3721 Morgan st.,li
kosi suaretztuotas, kitas gi, su- 
aresztuoto brolis, pasislėpė teip, 
kad jo iki sziol ne gali surasti.

— Pereitos nedėlios dien? po
licija rado saliune McGovern, pn. 
8 S. Clark str.,kun? buvusio poli- 
cisto,60 metų Edvardo Langono. 
Saliuninkas ir jo bartendens tvir
tina, jog Langon pats nusiszovė, 
bet policija ne nori tikėli, ji pri»i- 
laiko nuomonės, kad saliuno savi
ninkas arba bai tenderis galėjo 
ežia patarnauti.

— Pn. 50,Edgemont avė- su
griuvo mūrinė sena trioba ir už
bėrė tris vaikus. Ant gelbėjimo 
užgriuvusių reikėjo ezaukti ugna- 
gesius, kurie visus tris vaikus isz 
po griuvėsių isztraukė d*r gyvus, 
nors gana sunkiai apkultus.

— Isz rytinių sztetų vis dau
giau darhin nkų lietuvių krausto
si į vakarinius sztetus. Pereit? 
sanvaitę teiposgi keli lietuviai 
pervažiavo per Chicag?; jie ke
liauja j VVashingtono sztel?.

NAUJAS 1SZRADIMA8.
t Kai p prisiųsta per tomaiti, toip ir atapaudinta)

Kaip kolnas pala iaz musų tino, 
kadvSjaa, užgavęs vidurį arba gilumu 
parasoliaus, apreiszkia tikrą savo pa- 
jiegą. Atidavusi teisingą darbą ta klo- 
tis.kad galėtųleugvesniai pasikelti priesz 
atspirą tekėjimo sutinkamo antroj sza- 
lyj volo, prisiartinant lyg alspyro tekėji
mo ta klotis surenka kaip į lygią lentą 
visus savo gilumus ir aptvarus, perslver- 
czia ir pasikabinus ant savoaszies, kybo 
kaip “vėjo flugeris“ ir slepiasi už tos 
aszies patol, pakol daeis priesz atspirą 
tekėjimą, lig vietos, kur pradės dirbti. 
— teip dirbant kožna klotis sparno per 
stverezia isz darbo kloties į lentą ,,fluge- 
ro” ir isz tos lentos į dirbanezią klotį.

Didumas jų pajiegos bus pagal smar
kumą tekėjimo vandenio arba vėjo; di
delius tokius motorus galės būdavot! fa
brikai ant upių slenksczių. nors ant 
kraszto slenkscrio pastatytas motoras, be 
jokio iszdavimo pinigų, galės gerai už
dirbti, kitas gi'fabrikantas ant tokio pat 
darbo iszduos szimtus liikstAnezių dolia- 
rų prie dirbimo su pajiega ugnies. Moto
rai tie nereikalauja atsilsiu, dirba nors ir 
kiek metų, kol aptur tekėjimą: žmogus 
gal apstabdyti, kuomet tik nori.

Kožnas tekėjimas vandens duos darbą, 
statant motorus vieną užpakalyj, kitą 
nuo pradžios lyg isztekėjima upės J ma
res, arba statant saiuos motorus greta 
vienas kito ant visų krantų marių, tekė
jimas upės ir vilnys (bangos) marių pri
vers visus tuos motorus dirbti darbą.

Statymui motoro varomo pajiega vėjo 
nereikia jieszkoti kalno. Terp rūmų 
miesto arba sodžiaus, iazkiszus ant stogn 
volą ir ant to volo prikabinus mano 
iszradimo sparnus, kokio nors didumo ir 
tokiu budu savotrioboj gali viską dirbti 
ir tą pajiegą motoro galima pritaisyti 
priekokioa nors maszlnoa: ar tai kūli
mui javų, ar malimui grudų, ar pakėli
mui vandens namų reikalams, arba pa- 
laistymui daržų ir javų.ar fabrikų reika
lui.

Suprantamas daigias, jog tie „eurrent 
motorai“, iszsiplatinę terp žmonių, priu- 
kvatija žmogų imtis kokio nors amato, 
nes jie turi dideles pajiegas ir nekurle 
užves mažus fabrikus, pertad atsiras 
daugelis žmonių, kurie isz darbininkų 
fabrikuose, patys liks gaspadoriais. 
stengsis užimti __ žemę, duodamą 
vyresnybės, užves savofarmąir kas kar
tas eis vis į lobį (turtą), nes su pagelba 
motoro sausos laike galės aplieti aavo 
lauką ir daržą. 8u ta pat pajiega pasi
dirbs sau elektriką, su kuria apozvies ir 
suszildys savo namus, vietoje ugnies.

Ant smarkaus tekėjimo arba ant 
slenksczio upės pabudavotaa fabrikas nu- 
maiįs skaitlių fabrikų, varomų ugnies 
pajiega, o pertad užezėdys nuo sudegini
mo ugnies materijolus, kurių užteks 
pakalentomsbusenezioms po musųsmer- 
cziai, o žmonės to laiko, žinodami būdą 
užezėdyjimo ugnies materipolo ir jie 
stengsis tedaryti ir užezėdys kuo ant to- 
lymiausio laiko. Turime visi tą atminti, 
jog žmogus gyvens žmonįszkai, pakol tu
rės materijolo ant sukūrimo savo namuo
se ugnies; kaip tiktai nebus to materijo
lo, staiga pasidarys netikėta permaina: 
visi musų szio laiko mgkslai, paredkai 
ir iszradimai mandrybių'— iszeis ant 
uiekų. Atsiras nauji suvis kitokį parėd- 
kai: tuo kartu nebus nė ponų nė urnų, 
visi žmonės bus lygiai neturtėliais (bied- 
nais), kožnas turės sau valgio jieszkoti, 
nieks neturės savo locnasties.

Žinoma, ir indas, isz kurio tiktai iszsii- 
ma, o niekas nepripildo, ant galo pasilie
ka tuszczias. Tas pats ir su ugnies mate- 
riJotais, — nes anglys, durpos, kerosinas 
ir kiti visi neataugantiejle turės isznykti. 
Nor medis ir atauga miszkuose, bet jam 
augti nebus vietos, nė laiko. Žmonija 
platinasi ir kas kartas vis placziau isza- 
ria žemę savo maistui. Kožnas žmogus 
tą supras ir pripažįs, jog ateis laikas, kad 
nebeliks jau ką benaikinti. o tą supras 
ižž to, jeigu atmins sau tą vietą, kurio
je vaiku būdamas bėgiojo, neberadęs jau 
teu buvusių miszkų, nė medžių ar dur- 
pų, ar anglių. Tie daigtai isanyks ir jau 
nebegrįž, todėl tos vietos gyventojai tu
rės dabar jieszkoti gauti isz kitų vietų 
reikalingų ugnies malerijolų, o gauti a- 
nų bus kas kartas sunkiau ir ant galo ne
begalės gauti, tuomet reikės, gyventi be 
ugnies. Kaip vienoje vietoje, teip pat 
dedasi ir ant viso svieto, visur mažinėsi 
užezėdyjimai ugnies materijolų.

(Toliau* bus).

Draugyscziu Reikalai

3. Undertbe double Eagle. — J.F. 
VVsgner, Ezcelsior musical Quiutet.

4. Girioj. — Čigonu ChoAs isz ope
ros Preciosa.—C.M.v.Webor—S.D.mai- 
szytas choras.

5. Selection. — Violln solo, per M r. 
Ilerman Derenthal su M tas. Joeie Rei- 
nert.

0. Berniuk* ir rože. — H. Veroer, 
suprano solo, per Miss. Zygmunda Žycz- 
kauckiute.

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

Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
užkvieczia. Komitetas.

Chicago. Dr-te Panų S* Marijos P. 
Ražanczevos turės savo dideli balių ne 
delioj, 5 Spaliu, Pulaskio suleje, 800 8. 
Ashland avė., terp 17 ir 18 ui. Prasidės 
6: 30 vakare. Inženga vyrui su motere 
25c. Visus lietuvius ir lietuvaites szir
dingai kvleczia atsilankyti. Komitetas.

CHICAGO. Nedelioj 5 d. Spaliu 1902. 
Dr-te Situano Daukanto turės savo 
priesz-metini susirinkimą,popiet pusiau 
pirmą vai. K. Liaudanskio saleje po num. 
3301 K. Morgan St.kerte 33 ezos gatves.

Visi sąnariai privalo pribūti, l'ž nepri- 
buvimą bausmie pagal Dr-tės instatus.

A. Čijanskas; Prez. 3327 Auburnave. 
M. J. Damijonaiti*; Sek. 924 - 33rd St.

00 DYK A Ik*11 Isalcszli ant Jaunu 
0U.VV D * ArtiAnleriku* Lietuviu Pa
silinksminimo Kliubo baliaus, parengto 
nedelioj. 19 d Spaliu, Freiheit Turner 
saleje, 3417-21 So. Halsted St., priesz 34 
u). Prasidės 4 vai. po pietų. Grajys 
puikiausia muzika po direkcija pagar- 
sejusioprof. Fr. Kiefer. Inženga 25c. 
ypalai. Kiekvienas ineinantis ant mu
su baliaus gaus dykai tikielaant loszimo 
5 auksiniu dol. ir galės juos laimetie. 
Viskas bus pirmos kliasos, geriausia 
tvarka, patarnavimas greitas. Kožnas 
busszirdiugai priimtas ir užtikrinam 
linksma laika. Bus lai vienas isz dai
liausiu lietuviKzku balių Chicagoje. Su
sirinks visos dailinusios lietuviszkos mer- 
gincakdeltogi vaikinai turės proga su jom 
susipažinlie ir iszsirinklie sau nuori 
lėtinis.Nežiūrėk,Ii* ar snigs.szi.sarszals, 
ateik ant szio baliaus, ne* tai bus viena* 
isz linksmiausiu vakaru. KOMITETAS.

Chicago. Dr-te Li uosy be* laikys savo 
mėnesini susirinkimą nedelioj, 5 Spaliu, 
1 vai. dienos, J. Petrosziaus saleje, 168 
W. 18-th Si., ant kurio visus sąnarius 
kvicciia susirinkti ir naujus prisiraszy- 
ti. Naujiems instojimas tik S1.0U.

DR TE L1UOSYBE8.
Baltimore, Md. Tėvynės Mylėtoju 

Dr-tes Kuopa laikys susirinkimą s u bato* 
vakare, 4 spaliu, V. Nemuro saleje, 215 
H. SharpSt., ant kurio kvieczia visus 
lietuvius ir lietuvaites skaitlingai susi
rinkti. Bus laikytos prakalbos per ge
resnius kalbėtojus reikale Dr-tes Ir rei
kale anglekasių sztraikierių.

V. Kvedera*,
622 S. Sharp St., Baltimore, Md.

Chicago. Dr-te Motiejaus Valanczaus- 
ko.Žema cziu Vyskupo turės savo priesz- 
metini susirinkimą nedelioj. 12 Spaliu, 
8a. Jurgio parap., saleje, 3Xcsia ui. ir 
Auburn avė. Prasidės tuojau* po 1 vai. 
po pietų. Visi sąnariai ant szio susi
rinkimo privalo pribūti nes yra svarbus 
reikalai.

Minėta Dr-te gana žymiai ann, szian- 
dien jau skaito 180 sąnariu. Instojimas 
tik 61.00, bei nuo metinio susirinkimo 
bus pakeltas pagal konstitucija. Todėl 
norinti prisiraszyti pasiskubinkite )>akol 
instojimas pigu*. Dr-te graži, tiki, są
nariai jauni, tvarka kuogražiausia, mi
tingai yra laikomi antra nedelia kiekvie
no menesio,

Adomas Jaukantas, prez.
33U1 8. Morgan Si-

8. Szlepaviczia, sekr.
809 33-rd Si.

Pituburg, Pa. Dr-teKareiviuVitau- 
to turės savo balių vtarninke, 14 Spaliu, 
Arion saleje. ant Chartiers St.. Alleghe- 
ny. Pa. Prasidės 7 vai. vakare. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankyti ir drauge su mumis pa
silinksminti. , komitetas.

Pagirtina* daiktai.
Chicagtije susitvėrė grynai lietuviszka 

kompanija, P. Dauksza ir A. Kuczin*- 
kis, kuri perstato krutanezius paveikslus 
su elektro-stereoptiszka maszina teip 
gerai, kad geriau* ne galima būtie. Tas 
perstatymas yra dideles vertes kiekvie
nam senam ar jaunam, vyrams, mote
rims ir vaikams. Paveikslu didelis su
rinkimas ir parodo-teip naturaliszkais 
kaip yra esybej: miestus, žmonis, gyvu
lius, geležinkelius su begiojancziais tru
kiais, laivus plaukianczius aut vandens, 
maszinerija ir u t. Tiktai gaila kadtnu- 
su tautiecziu mažai telanko tokius per
statymus. J. JOVAlSZAS.

Atiko* ant Kankintlniu.
J. Mockeviczia So. Boston.-Mas*, pri

siuntė aukas surinktas ant Kauno v (Mei
lios.......................   .65.00

Buvo........jj5 11
Sykiu .... 61T01

Reikalauja geru operatorių prie 
andaroku darbo. Augszcziausia mokes
tis Udarbas ant ilgo laiko.

Dernburg M fg. Co.
(10—10) 220 Adams St. Chicago
Reikalauja 20 geru operatorių ir flni- 

sheriu ant brangiu “Jackelu“ darbo. 
Gera mokestis ir darbas ant visados.

Danziger Bros.
Room 410. Central Union Blosk

98 Market St., Chicago, Iii.

Sunki praeito
Jonas Nowy tsz Bridgeport, 

Conn. 75 Jefferson ui. rasto apie 
8tvo liūdna praeite sziaip: “Ken
tėjau sunkia liga, kulia du dak
tarai per 4 menesius gydė, bet jo
kio pagerinimo nesijaucziau. Bu
vau didiiausiame susigriautime, o 
sveikata negryita. Ant patari
mo mano draugu pradėjau gerti 
Trinerio Amerikoni-zka EI xiia 
Kartojo Vyno ir po keliu dienu 
paejutan pagerejima mano svei
katos. Po išgėrimui 8 boti k u ta
pau vi«i*zkai sveiku.” Trinerio 
AmerikoniszkRS Elixiras Karto
jo Vyno yra tikrai geriausiu ant 
sutuisymo ilebeziojimo organu, 
Budrutina pilvą ir tarnas, legu- 
liuoją Hebcziojima, atnaujina ner
vus ir smegenis ir visiems musku
lams priduoda stiprybe. Ant par 
dhvimo vimise aptiekose kaip ir 
pts pati fabrikanta, Juozapa Tri* 
neri, 799 S. Ash'and avė.,

Chicago, III.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Habtrlarvltą.

Maskolius.

Maskoliška moteriškė.

Maskoliška mergina.

Teatru ir Koncertas.
Brooklyn, N. Y. , Si mano Daukanto 

Teatralmka ir Giedojimo Dr-te duos 
teatre ir koncertą nedelioj, S Spaliu. Pa- 
lace saleje, 03 Grand St., Brooklyne. 
Prasidės 0:30 vai. vakare. Inženga pa
prasta.

PB DORAM AS:
TEATRAS “Svaras Juoku“.

KORCBBTAS:
1. Overture — Orchestra.
2. Lai gyvuoj Lietuva— Kari Bau- 

man. — 8.D. maissytas choras.

TU 1 Kotnai nssantii rel-P lunksnos.
.......... _ ...... rsMyul plunksna* 

katr<«Mvy)a'ūžia'lko’)u<>dylB: »ykl pripilta trau
ma paraityti keliolika lalaiku. Padirbta 14 k. 
aakao. Fovstais Psn vardas -Mos arėk'*. 
Ralio labai laasval ir sraSial, nekarini ant ko
kios popieros Parduodam su pnsuntlmu tik ut 
• 1 .idAc.; pinigai siuncsiasi prr "Money Or- 
dar" arba registruotam lalsske. Telpsl tarime 
visokio gatunko d ru kuoja m u Maasiaukia ir ki
tokiu dalgiu. Rasodami apie prekes, indeklts 
ui fe. markia. Adresas mus:

The PAGODA,
kili So. HalstsdBt., CH1CAOO. tLL. 

rr- Taipgi mes turim Ir brangesniu plunksna.

Baltgudė arba baltrusė.

Maskoliškas randas baltrusiams ir mažru- 
siams, teip kaip ir lietuviams, uždraudę net 
išleidinėti knįgas ir laikraščius prigimtoj kal
boj. Iš kitų slaviškų tautų turi ne prigulmin-

kelias geutes, kurios kalbiškai teip toli 
atsitolino nuo tikrų maskolių, kad tūlas tos 
giminės gentes galima laikyti už atskiras tau
tas. Valdanti Maskolijoj tauta yra didžru-

Urališkas kazokas.

šiai, paeinanti iš susimaišymo slavų su mon
goliškoms tautoms; arčiausiai jų stovi kazo
kai, kurie dalinasi į: doniškus, kubaniškus, 
urališkus ir siberiškus kazokus. Kitos mas
koliško kelmo gentėsteip atsitolino nuo didž- 
rusių, kad juos galima laikyti už visai atski
rą tautą, teip kaip antai holandiečius nie
kam nė ant mislies ne užeis laikyti už vokie; 
čius, nors vieni ir kiti yra vienos kilmės ir 
vokiška ir holandiška kalba stovi teip arti 
viena kitos, kad holandieps, nors su vargu, 
bet visgi gali susikalbėti su vokiečiu. Erie 
tokių tautų reikia prfekaityti baltgudžius 
arba baltrusius,gyvenančius į rytus nuo lietu 
vių, o tulose gubernijose gyvenanezius ir 
drauge su lietuviais. Skaitlingiausi ir be-

Bzltgudis arba baltrusis.

veik turtingiausi iš rusiškų genčių yra maž- 
rusiai, seniau ir kultūriškai augščiau stovėję 
už dabartinius valdančius Maskolijoj didžru- 
sius, bet patekę po paskutinių jungu,nupuo
lė kultūriškai, ne randa atsakančių sanly- 
gų tolesniam tautiškam išsilavinimui, kadan
gi Maskolijoj randas stabdo kiekvieną jų 
tautišką žengimą pryšakin, o Galicijoj len
kiški ponai ir ne geriau su rusinais elgiasi.

Mažrusis arba rusinąs.

Mažrusė arba rūšinė.

gas savo viešpatystes tik serbai ir montene 
grinai arba Černogorai, bet serbai ir černo- 
gorai yra tai viena ir ta pati tauta. Kitos 
slaviškos tautos šiądien neša svetimą jungą. 
Iš tų esančių po svetimu jungu slaviškų 
tautų agščiausiai spėjo pasikelti č^Kai. Nore 
buvo laikai, kada čekai buvo jau arti išny-. 
kimo, bet jie įstengė atsigriebti ir dabar ar
tinasi jau laikai, kada jie pats bus ponais sa
vo apgyventų kraštų, taigi Čekijos ir Mora
vijos, iš kur ilgai viešpatatę vokiečiai turės 
išsinešdinti. Čekai ne kalbėjo daug, bet 
mokinosi visko naudingo nuo savo prispaudė
jų vokiečių ir dirbo. Viską, ką šiądien turi, 
iškovojo jie savo vien psrjiegoms. Šiądien 
čekai turi viską, ko reikia ne prigulmingai 
tautai: turi savo pirklius, pramoninkus, ama
tininkus, mokslinčius, daildarius; turi viso
kias tautiškas institucijas,užlaikomas ne ran
do, bet pačios tautos.

Antrą vietą terp tokių nužudžiusių ne- 
prigulmystę slaviški) tautų užima lenkai. 
Rods terp lenkų yra pagarsėję daildariai, 
raštininkai, net mokslinčiai, bet trūksta ge
rų amatininkų, pramoninkų, pirklių; terp 
lenkų ne išsidirbo vidutinė luomą: yra teip

Lenku.

sakant, aristokratija mėtanti svetur namieje 
surinktus pinįgus ir tamsybėse paskendę, 
nuvargę ūkininkai. Pramonė ir prekysta 
Lenkijoj ne lenkų rankose ir tame tai yra 
didžiausias silpnumas lenkų.

Čigonu.

(Tolians bus.)



LIETUVA

Pajieszkojimal.
Pajieszkau Jono Atkoctaiczio, Kauno 

gub., Raseinių pav„ Nemakszcziu (par., 
kaimo Libiszkiu Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Peter Banis,
(3—10) Box 336, Export, Pa.
Pajieszkau tarnystos^prie sztoro ar 

saliuno. Moku kalbas: lietuviszza, len- 
kiszka ir angliszkai galiu susikalbėti. 
Raszta ir rokundas gerai moku. Reika
laujanti tokio tarno teiksis adresuoi: 

Juozapas Vaivada, 
(3—10) Bolbury Stav Conn.

Pajieszkau darbo prie Grasernes, jau 
keli metai kaip ta darbe dirbu. Reika
laujanti adresuokite:

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

(17—10)
Jieva Jurkiuniene, po tėvais Lukosze- 

vieziute, pajieszkosavo vyro Vinco Jur- 
kiuno, Suvalkų gub. ir pav., Punsko pa- 
rap,, kaimo Žvikelių, 15 metu Amerikoj 
Asz dabar ežia atkeliavusi norecz'au su 

/-juom susižinoti. Jis pats ar kas? kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jieva Jurkiuniene, 
26Broad8L, New Brilain Conn.jį
Pajieszkau Kazimiero Misevicziaus. 

Laukuvos pa ra p. ir Antano Bagocziaus 
Seaaplles ptrap. Jie pilys ar kas-Jkitas 
teiksis duoti žine ant adreso. 

Kaz. Rumbutis, 
Box 344, Westville,Ill.

Pajieszkau Jono Žvirbluko. isz kaimo 
Kibeikiu, Kaupiszkio gm. Vilkaviszkio 
pa v., Suvalkų gub. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos. Bmter,
Rox591, įEdwardsdale, Pa.
Pajieszkau Martino Niderstro, gyve

nusio Hermi nee, Pa. Jispatsarkas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

John Vivores,
Co. G. 21 St. U. S. Infantry,

Fort Sneliing, Mina.
Pajieszkau savo pusbrolio. Aleksandro 

Szalengos Szalengos,isz k limo Vidioniu, 
Boleslovo ir A-iono Ulbinu isz kaimo 
Ciboniu, visi Vilniaus gub. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Silva Malinauskas,
45 HighSt., Nashua, N. H.
Pajieszkau Nikodemo Virbalo. Kauno 

gub., Panevėžio pav., gyvenusio \Vest- 
ville, III. Jispatsarkas kitas teiksis 
duoti žine aot adreso:

Selvestras Matulis.
Box 371, Virden,.lll.

Pajieszkau savo brolio, Antano JM-tr- 
cinkevicziaus, Kauno gub., Raseinių 
pav.. Žvingių p trap., kaim o Bikovecu. 
Jis pats ar kas kitas teiksisj duoti ^žine 
ant adreso: O » - _^|
t—1 Jonas Marcinkeviczia.^

4639 S. Ashland avė.. Chicago, IH.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

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

Atminimai už motinos dunia. Apsa
kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje ZeKvijos atsibūva............. -5c.

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

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

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
Uždavinėjo savo brolius ant suszau- 
dytno kitusisztremimoS.beriJon. ..5c. 

Kas iss ko gyvena. Iszleido L. S. D. P.
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nau h darbininku reikalus............. 10c.

Kur musu iszgany mas? Knygele isto- 
riszkai-poiitiszka — didele* verte*. Jo* 
turinys: Latviu judėjimas; Poiitiszko* 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir Jo* siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausima* Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; 8ta- 
tistisski bruožai kiek kas turi žeme*, 
žeme* naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1.................... ......25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas Para
sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszyto* ir paveikslais parody
tus visos daly* žmagaus kūno kaip jo* 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jo* turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi a| raszymas tulu ligų. 
Knygele yra gero* moksliszkos ver
tes......................................................30c

Kaip apaireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 

I žmogaus kūno kokiu budu Jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme.... 15e.

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

"Ne Gadai" arba baisus sapnas.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių 

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

kinti tekorystes amato tegul 
ka *zta knygele, o joje ras gerus 
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ........7..............................15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasaka........ 50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz p> s pa u 
dos. Preke..................j.....
Gražia'* drūtais apdarais..........

MIBTUVOS REDAKCIJOJ DAR YRA < 
Los IR SEKANCZIO8 KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite 
Mužikėlis... . ...................................
Vaiszes Kristaus pas popiežių... 
Vienakis.,,... ..................... .....
Basliai i ty of Russian Czardom.. 
Auszra 1884 metu..................... . .
Auszra 1885 metu...........................
Kalendorius 1893 metu...............
Programas Liet. Sočiai. Partijo*

5c.

gyveni- 
........10c. 
........25c. 
......... 5c. 
....... 15c. 
iszsi mo- 
nusiper- 

pe-

...«l.50
...12-00
OAUKA-

...25c. 
..10c. 
...5c. 

.....5c.
...5c.
• 1.00.
• 1.00. 
..15c.

30c.

< Knygos sawos spaliuos.
xkyw! Apsireiazkimal Sviete, ant kuriu amo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupraata; 
•u 7 abcoseliais. Naudiagiause knygele ant 
skieto dssižinojimui isz ko darosi žai 
bai. griausmai, liūtu* ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko ji* taikosi.............. 3Oc

A.riti»etika. Kniga Iszs mokinimuirokundu.
Preke.............................................................. 95c

HYGIENA. Dak arisrka knyga arba mokslas 
api* užlaikymą ssreikatos. isz kurios ga i te 
pageltKM daktaro iszaigydytl nuo daugybes 
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvi—

GrandjOpenings.
Atidaręs nauja saliuna darau jo inkų 

tuviu balių subatoj ir nedalioj, 4 ir 5 
Spaliu, ant kurto grijys gera muzika ir 

linkimi n i su.' rink utį ui sve'ziut. l ] To
dėl visus aplinkinius ir pavystam us kvie- 
cziu atsilankyti ir mano naujos □ vietos 
pamatyti.

Jonas Marcinkeviczia,
4639S. Ashland avė., Chicago. III. 

terp 46 ir 47 ulieziu.
Atidarias nsujasAliuaa po t>r. 

5-th avė. kerte 46-tos ui. darau 
jo inkurtuviu subatoj ir nedelioj
Spaliu, ant kurio grajys gera muzika dt- 
deleje’sa.leje kur svecziai susirinkę ga
lės gerai pasiszokli ir gerai pasilinksmin
ti. Todėl visus aplinkinius ir pažysta
mus kviecziu ant szio baliaus atsilanky
ti. Julijonas E id i m tas,

4601 5-lh avė., Chicago, III.

takiu Ilgu, potaižy* uilaikytie-ielybe)e*awo 
•veikatg. pailginti *awo atūži ir mokės užau
gi ati *weikai» ir tsvirtaiv a**o (valkelio*.
Preke..............................................  H5c

4101 
balių

Naujas Sali tinas.
Atidariau nauja saliuos pn. 70 W. 25- 

thSt., kerte Hoyne avė., kur užlaikau 
geriausius gerymus. kvepenezius ciga
rus, gera Lunch ir viską ’kuogeriausiai. 
Taigi kviecziu visus pažystamus ir ap
linkinius atsilankyti o busite G k negra
žiausiai priimti.

Juozapas Žilis,
70 W. 25-th]St., kerte Hoyne avė..

t Chicago, Iii,

vo vilinga lletavy*te*f P»r»»xyla ko. D*mt> 
»rlo. Inleiata kantais 8uaivieay)l=x> Ltot. 
L*i*v. Auk ST patlaplal............................15c.

kpi* turto i*zdirbiina. Para*?* Schraai vert*
S. M. Veikalo* gvildenanti* pollti«iKajg eko
nomija. Kokiai* kebai* i*iidirbo c artai 
kaip jie suaikraaoa Ir kaip atalllepia •»' 
drauėijo* gyvenimo......................................85<

filologija arba Kok*la* apie Gyvo* Daiktu*
Pagal pro t. Nuabsumą. Šutai** Siernaa Chi- 
oago, IU. IMI. Puslapiu 147.Mok*la* kokiu budu 
rado** gyvi sutvėrimai aot musu ž*m*«. kaip 
)i« vystosi prade.„a nuo mažu vabalėliu c. 
daejolki pa aksonai Boileri u ir paties žm.igau* 
Su paveiks leis..................................................4Oe

Dvyniai Vagiu. Paraižė kun. Dembaki*. Isz 
lekia Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveik in ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupo*. Knygeis patiekta reikalui pakėli
mo moteruzkės. Ji nuodo priežastis delei 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriazki ir 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo.— 125c 

Jf*ografi> arba žemes apraszyma*. Pagal Gai
ži*, Naikovski ir kitu*, autai** Sieros*. Yra 
tai naudmviausia ir. visu tuiygsnol isirju 
•in lieiuvtszku knygų. Aisekiai ir supran
tamai sprasžo visa musu lems, jo* pavidala. 
diduma ir platuma, jo* kalnu*, ju vardu*, 
augszti, vulkaeu* metaneziu* iszsave* ugnį: 
ta* kokiu žeme sluogsniu susideda, kur tr 
kiek joj* yra anglių, geležie*, aukso, dru* 
ko* U kitu gervbio; kiek mariu, ašara, uplu, 
jo vardai, ploti*, gy'ta; koki kuriuose van- 
jenyt: *urus. pruakl. saldes, ar kartu*, ko-

te*, karalyste*. knnicaik*zty*tes. re* pu H”- 
<u* ir «. 'Klek kurioje žemoje yra gyvento
ja: koki ja tikėjimai, kalbo*. paprocziat už- 
•lemimal. pramone*, uždirbtai ir tieao*; ko
ki miestai. *u kiek gyventoja, fabriku, pn 
maniu; kar koki oni: azalcziai ar karez 
i-iat. lietu* ar giedros; trr koke ilgis dleaoa 
Ir naktie*; kur vivada yra lygi diena Ir nak- 
i *» kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka Ir tt. Knyga didele 8x0 _oliu 
410 puslapiu, ant gero* standžios popieroa

Natijas^allunas.
Sziuomi prinetz i visiems kid aszj ati

dariau nauji saliuna po nr, 3324 S. 
Halsted^St., kur užlaikau geriausius ge
rymus ir kvepianezius cigaras. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti ir to viso pabandyti.
(3 10) JONAS URBA

3321 S. H ilstedSt..- i, Chicago, Iii.

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaromi* atspausti para 
ars! aat nudaro* ir *zono. Preke.. 82 50 

Uaudžtava Lietuvoje. Prruuč žm<«u*. įsileidi 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu te 
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa 

naikinta.................................................... 15c
Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 

sekancziu gražių įatsakalcėi;i: Atsisveikint 
mas; — vagis; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Paparezlo Žiedas: — Miszko sargas, 

— Signalas; — Keleivis...........................15c

“Lietuvos” agentai
ALLEGAENY, PA. 

8. Dominaitis,
So. BOSTON, 

Nikod. Gendrolis,
NEIV YORK.

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

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

8tanislowas Rinkewicziua. 73Grand st. 
K. Balcziunas, 64 6-lh st.

ELIZABETH, N. J. t 
Jurgis Orinikaitis. 75 Wall st.

ginami augmeny*? Pagal Lankeviezin, tutala* 
Saarnaa. Chicago III. 1901 m. 
8a pavelkaleleis. 9Oc

1136' Adams St.
MA89.
257 4 ih St.

koe Apruzc kaip Koliumbaa atrado Ame
rika, koki eita tada iaovtl gyventi. koki 
žmones pirmiausi.1 isz Europos pradėjo įva
žiuoti la Amerika. Kokios kares buvo, už ka 
karewo ir kokiuos-, na-tuose; kiek prezidento

' SHENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 13d S. Main si.

žemei O ant pat galo taip'naši konstitoclj* 
Suvienyt* rValstiju. kurt yra reikallngiansui 
dalyke perskaityti kiekvienam žmogui 
■zioje Amerikos žemeje #yw»uancziam. idant 
• įprastu koke* jis czia tiesas turi. kn< jam 
yra vata daryti, kas u* vale. Turi puslapis 
Š84. Preke.................................................. 8100

(~>en*o"*e. gvsMnOs* apdaruose............. 8? 3”
Istorija Cblcagos Lletavlu, Ju parapijų Irka. 

Kraucziuno prova su laikraszcsiu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,INOm. M6 puslapio 
dldelo formato, alszkaua druko. Eot*grMij*» 
yra abiejų pusiu advokatu, ka. Kraucziuno 
"Lietuvos“ isztelstojo, redaktoriaus ir paveik 
•Ja I Chicago* 8.Jurgio Hetuvlszkoa bažnyc-zlo* 
Popiero* apdarais............................. 89.<><i

Audimo kietais apdarais, auksintais 
titalals.........................................................8*ė oC

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

n eis.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir ptetcjlmsisi 
nuo pat menkiausiu pavidalu Iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., ISO pusla
piai .....................................................................HSc

taaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
preselon rasse endJthuaale suplesze kun. v. 

Dembskis.....................................  lOc

NEW BRITAIN, CONN.
Motiejus Mozei398 Elm st.

BALTIMORE. MD. /
L. Gavelis, 2018 N. VVashington st

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

“Lietuvos” aeli.tuiantl agentai. 
Jurgis Kazakevriezia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis, 
K. Labanauskas, 
V. J. Ushkuris, 
Frank Eismont.

Knr szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-tli pas juos utsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viso kės knįgas 
už tą paczią prekę kaip ir redakcijose

<atp eartaustai laidoti numirėli? Pieszlnys Dro 
L. Wshlam. Isz aagU'ėko tazguld* kun. V. 

Dembskis........................................  15c
tCrasiu Skerdjnse.Apraszo ana baisu atsitikima 

kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czlos miestelyje Kražių, musze, szaud* ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius Ir už- 
peoseUjo bažnyczia. Aiazkteustal spraszt.
ta wlsa atsitikima........................................15c

L.ietuvtszkas Lementorius su tetartais kate
kizmais tr mistranturu........................15c

Vfokstaa apie Žemg ir kitu* raistu*, jute,y ir 
pabaiga. Aproazo kas yra žeme, tas ko ji su
sideda, *nt ko taikosi ir kaip sukssi: kas 
yra *aule, ž<vuigžd**.menuli*; kaip toli yra 
in kita* žvaigžde*; ka* yra plian oa, korne
to* ir kito* retai matomo* žvaigžde*. Su 30 
Mtroaomiukn sbrosellu turinti 8Z6 pusi* 
Bu*. Yra tei vienatine knvga. i»i kurio* 

kral žmogus gali ap*l»zwlestl........... 75c
Drutooae, gražiuos* apdaruose............ 81.00
uratai tr Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Psrasse 

nagai teukiaskus istoriku* Žemkalnl*. Iš
teista ‘Tėvynė* Mylėtoju Draugystes“.—Yr* 
tai sproazyma* Lietuve* Lenkija »u»lvie- 
uyjlmoir jo pasekme*. Cata slazktai yrs ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
Oatuvo* kunigsikssczial*: Kelstucziu, Vy
lu tu ir kitais. Is> szios knygeles skaityto- 

j.-s aisskisl supras, ar tanku prteteiysto yra 
mums naudinga ar btediuga...............15<

Ljtetuviu protėviai Mažojoje Azijoj* nuo seno** 
Iki Jm pateko p> vaidila ,'ytrsu. Parasze L<* . 
turo* Mylėtojas. Kn.'gs turi 1CZ puslapio* 
ir 4 didele* mapa*. psrodanczla* viata*. kui 
rettovej* gyveno Itetoviu protėviai Apraszc 
’leteviu padejlM dar 800 metu prieis Kna- 
tatt; gimimą..........................................

: Kindsugis Lietuvo* Karalius Istociazkas pa
reikšta* penkluo** aktuo**. Lenkiukai pa
rasto Julius Slovacki, lietuvlszkal vert* 
Vincą* Kapus (Draa Kudirkai. Kayrala 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. 95o 

Olltypa. apysaka isz talko torpsaviszko* kare* 
ladijon* Amsrikos.... .........................95o

Puiki istorija aps Kantria Alaaa.kuri p*r 22 ma
rus vaikszczlodama po surista, daugyba 
uedn <tr vargu kantrai issksntajo...9Oo

Naujausi* Lietuviukas tepelnyk**, surinktas 
ir suradlt. isz daugel svetlmtautiazku sapel
nyk* ir surėdytas pagal tikra Persunksi 
Kįlptlszka sapnlnyka,—suSlOaiszkiu abro- 
zeliu.—su apraazymu planetų D paalanczlu 
kokias senove* žmones vartojo fn*p*Jimul 
ataitM.—Geriau**! iszguldo wt*okius 
sapnu*. . ...................................................5Oc
.A-pdaryta*.....................  O5c

Pamoksta! Iszmintles ir Teisybes iszguldineil 
Galvoeziu visu amžių. Czia yra patilte 188 
gražiu .juokingu ir btzmintlngu pasakaieziu 
Kas nori tureli grasiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nesiperka szif kala
itei*. o gardai*! pa»i)u- ks, žmonėse turas ką 
papusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
ke*duoti lazmintlng* atsakytu*... .-5Oc

Rankvedts gromatų raszrmuL Pamokinanti 
knygelė kaip raszjrti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
ku*. Tr į patį carą. Teipgi meilingi laiazkai 
taualkaiozių į mergina* ir merginų į jauni- 
kalelius reikale susipažinimo ir apsive- 
dlmo.  .........   .-AOc

Robinsonas Krutins, morallszka ir žlngedl apv 
saka, ve«’vesta jannumenel..............95c

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos draugą su moralissku moks
lu ant anų paremtu-V Įsiems suprastinai para 
sze prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
ks laida, su mažais prideczkaU isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulde Oras J. Szliupua. 
Su paveikslu ir biografija nuzaltaus. Yra lai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdvmu.. *1 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. 89.00
Syir“ pabaiga. Ka* nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szią knygelį. lOc 
rikyb* ar mokslasf Tyriaeji**** Ukejlmiszkl 
moksllszkl ir draugijlszkai p^utiszkl. Antra 
laida su prisdu. 211 poslapiu....... .......... 5Oe

Vanduo ant žeme*, požeme Ir viršauja žemes.
Husisrka; parašte Rubakia's. Vene Drugys. 
Isvieido T M. Dr-t*. Szi knygele, labai su
prantamoj kalte], apraišo visas vauėens 
permaina* ir veikm**: kaip ii* persikeierta 
[n irara. ky'a m virstu ir tenai tveria debe-

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................   ,52fc
Nuo 500 iknOOO rubliu, rublis po.. .52šc 
Virti 1000 rubliu, rublis po............. 52įc

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
(siotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakoila.

lt D IT V A apsaugota nuo Insipjovlmo, Ivlll 1 v A geleistuvas. mulllnyczla Ir vis
kas prie skutimo reikalingas, sūde i dailiame

PKOPLES 8UPPLY CO.
1«S Canapolrt avė., Chicago, III.

lu vandens isszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant sėmės. los kūrina buvo pa*!’! 
Czla nukritę dideliu* darbo* vaikis: •blo
ga* k rtali usdangia eialu* kaimu* ir l*ld<-

jr kavojed po žeme kur vėl veikta tą paU 
Sazbą kaip ir ant vinsaus žemes...........lOo

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius kstalikilzka maldų kny

gele. Maldo* yra ry.metine*. wakann**, prie 
•paviedne*. komuuijo* mi-ziu. miszperu Ir 
daugybe kitu; misstu maldo* *u abroielial*. 
miszparai giedami lietawisaki ir lotiniazkl 
daug lotyniasKu giesmių giedamu prie i*z*t* 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
m« ir lt. Yra S litanijos; psalmes Si. Marijos 
P. ir Karaliau* Dowido; aktai, važu neriai, 
atacijo*. karu ūką. keliolika *>ir*atu giesm.u

■ Ir lt Yrs tai naujausia Ir gražiausia knyg-le 
!*• wi*u lletuwnz.*u maldsunygiu daili, tai 
ta, *li<il popiera; ttambu*. aiszku* d ruko* 
Minr* S4*i4H coliai. Szitu knygeliu apdarai

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rastai laiszką į “Lietu 

”os” redakciją, visada paraižyk ant 
latszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adrasa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanesiam, 
paraszyti.

3) . Jeigu •iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes oe "Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaia balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paėstinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuoaas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleigtuvei d arba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrazu. Abrozehu. gražiu su pa- 
vineziavonem* gromatom* Popioru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską galt 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir ionkiszkns 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga*

Ar reikalauji uifkortes? Raozyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

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

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszcztoja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
Icolekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko lik raikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gauai ataakyma.

Adresuok.
A. OLSZEW8KI.

024 33-rd 8t. Chicago. III. 
Sub Sta. 60.

kalimo. k&o<

tais apdarais, auksintais kraštini*, ap. 
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
ble te temis su ksbute..............................75c.

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
•k u ros minksztais apdarau, apwaleis 
kampais auksinti krasstai. parasraI* ieb_i.Sk. " .

No. -4 Maža* Aakao Altorių*. francurl*z- 
ko* gluadnlo* tkurele* apdarai* ip»« 
lai* kampai*.nokilnl* kwlelk*,krySfn* ir 
krantai.................   į 1. «o

iVo K. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bei
tais slonlaua kauleliais, su 3 medellk*- 
itais. aksomo augnrs. apkaustyta kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti kraszta' .......................... 81.50

No fl Mažas Aukso Altorius, baltos *allu- 
lioidos apdarai, laskilnaios ktvbstkos, tu 
kaulį n* kabute, auksinti k ra* z tai.. .81.50

Įleido* apdarai, karietko* a* t vilto neo
no i«zkk>to* aldabru tr parln, *u dvha 
kaulinėm!* kabutėmis, aukalall kraas 
tai............................................................. ŠS OO

no* knygele* kwlelku iaammršini-

Elektros diržas ^'troaSSSU

duodamu* i» |6 00 Prisiusk mum* 5 adresu* sa
vo drangų Ir ŠI 00 o m** prisiusime viena ant 
isibandytno. Nepraleisk anuo* pro*”* nritao- 
f-riate*i« tik su ivg įtapsiu. Musu k stalius** 
visiem* dykai. PEOPLES SVPPLY CO., 1« 
Canal port A V*.. Chicago, III.

Pfma Lietnvisika Aptieki.
• Formacijos Magistro

4556 S. Ashland ne , terp 45 ir 46 oi. 
Chicago, III,

Pilna krzjavu ir amerikoniszku gy
duolių. Gyduole* yra taisomo* po ma
no paties priežiūra. Prekes mažesne* 
kaip kilu. Alsilankusiem* i*z Bridge- 
porto sugražiDu atreelKariu karatus isz 
tolinus alsilankusiem* sugražinu puse 
keliones karatu. Antftareikaiavimogy- 
duoliu siuneziame irtn kitus miestu*. 
Mano apiiekoie ordinuojn ireriausi dak
tarai: Dra.« Kaz. Butkeviczia iszMrak- 
voa specialistas moteriazku ir vaiku lipu 
priima ligonius kasdien nuo 2 iki 6 va
landa* po pietu. Toliau gyvenanti gali
te per laisskus gauti dakiariszka rodą ir 
gyduoles.

D. G1ACZA8, 
4556 A«hlantl tave., Telephone:

.Vienatine Lietuviazka Aptieka 
C'blcMKoje!

— Atkreipiame lietuvic atydąanl vie
natinės lietuvirako* aptiekus CbicaRoje, 
kurioje galima gauti visokias gydykla* 
ir žole* kokio* liktai europėjiszko*e ap
tiek©*® randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose a pliek ose. Czia galima lieiuviaz- 
kai susikalbėti ir. Jeigu reikalingu, gauti 
daklariszką rodą dykai; už rodo* davima 
mokestieauereil«*lr.nja.

Teipgį szioje aptiekoje *ga)i gauti vi
sokių lietuvi-zkn knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
tom* ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
Ir pasiųsti pinigus i krajų, ir t* visa gali
ma atlikti liėtuvišzkoje ka'boje.

Aptiekoa adresas:
167 W. 18t h at., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

1 £ 
i
1 ■

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

Kurie nort iszsigydyti ir praszalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstancz.iai ligoniu trumpame laike 
pati geibo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir lt.

Klauaenti rodos per gromatas 
suokite teip:

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

adre-

« 1 16 8 turinti 883 pusi, su 370 0- 
II * K I 1 Yfk iteozais. yra tai vienatinė 
FA I I I I I zl »ut "V1’to biblija su lotvnlA D1 Uil j(kr

U rui ar moterel; i| knyga bus

8L00. Pinigus siuskite vien registruotam latake.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikele isz Chicago* 
in Scranton, Pa. po nr,

421 -Peno, avė., Scranton, Pa.
Gydo visokias liga* be skyrtaas ir viską užtai

ko tvirtoje pa«tap<rj*. Už tai lietuviai, kario 
tiktai reikataala daktariuko, pataites. togai

savu prigimtoje kaltele gali sussa.k.ti ir gesti

Lietuviai norlntujie gauti .pageibu per gro
tas***. isz kitu miestu, tegul pilkai aprauso savo

F.PBradchulis
Attoroey and Counselor atLaw.

Chamb«r of Commerce BIdg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle & Washington sis. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Maip-8642.

Wienlntellslietuwys advrokatas, baigęs 
mokslą |urtsprudenci|oectoon Amerikoj. 
Weda praves kaip ciwil*zkaa teip ir 
kriminaliazkas irisuose suduota.
Ke*. 168 W 18tb Cor. Union 8t.

Telephone Canal 484.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lieluviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias Ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to viskd 
pabandyti. Teipoagi turiu dailiausia, 
szviesiaunia ir didžiausia Lieluviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
uakvyne. Su guodone,

Petram Nzlakia, 
3321 Aiiburu Avė. CHICAGO.

DR. A G. FREEDOM,
(LIETU V ISZ*A8 DAKTARAS.) 

Pasekmingai iszgydo tierviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
Ubai pigius.

BALT1MORK, MD

Daugiau kaip 
įr 30 actas Isiacgiatas! 

Dr. RICHTERO 
wisam swietul žiaoau 1 

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EXPELLER.

Rbeumaiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt, 

ir vltokia Rheumažžszko 
gkaudejlmu.

ns 86c. ir 60c. pa.* visus 
iptiakorius *jrb* jmm

L F. A!U Rkhter & Co., . 
Į^, 215 Peari Street, J

New York. ^igjl

WISKAS UZ $1.00
R A D pn C labai bjauriai iurodo ant renku onniUO,. pagadina ju dailumo. Atsiusk 
36i- O gausi gyduole *u kuria ta* vliisiksi nu- 
gydysi trumpam talke ir neliks jokw ženklo.
OK. už boksuk* medegoa kuri luinu ko- 

czyscstaustal visokis* plemta* lu dra-

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moterį* persimaino in vyra ir vėl atsimaino. 
Tu pat* ir tavo draugai pnsikisze žiūre* o ne 
supras kaip ta* pasidaro. Kotus* pamate* ne 
aisMIvlta Ir laužo galva kaip tas persimaino. 
Kur tik ua* pasisuka su *sltu paveikslu, tai 
kruvo* apstoja ir vtenaa per kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas 82. bet kožaam nusiusiu

MAISZA JUOKU nykatanciia baliuke. 
Atidarai *koczluliuke, parodai vi*tom jog yra 
bolluke. uždarai, atidarai o boliuke* jau nėr*. 
Galt jaatraati, kito klaaenlute arba kur tik 
nori. Teipgi gožnam gali duoti, in ranka* dėl 
peržiūrajinio, viatlek neeutok*. Labai lengva 
nuvelktla. l’reke *u aiazkiu pamokinimu JSc.

.T. RMA.IzL.WOOD, 
1297 S. Spauldmj Av. Chicago, III.

AR SLENKA PLAUKAI
d i»okt

itrpuolusiu staugiu* nauju*. Kiekvienam duosi
mo užtikrinimą, ir jeigu oepadary* to k* sakome, 
tai sugražinsime pinigus. Šutą gyduole yra kaip 
dėl vyru telp ir dėl moterų. Preke' Ol.oo bonka. 
□šiito prisiųsti pop‘*»ir.y dole»v prastoj gromatoL 
Tl.e Anlmator, MOS Auburn Av Chicago. Ih

Jei reikalauji Fotografijų,

3213 H. .MorgHii St., CHICAGO.
PirmaslletuvizzkMfologniflatM atida- 

ryz savo fotegraflizka galerija apie 5 d. 
Spaliu po viraz minėtu numeriu »u- 
naujausiomi prie taisomi kokio* tik tam 
darbui yra reikalingo*. Užkviecziu vi
lu* vyru* Ir mergina*, vesele* nore ir au 
50 ypatų, vaikus einanczlua prie pirmo* 
komunijoa, ir visut kas tik kokiu nors 
fotografijų reikalauja, ateiti pa* mane.o 
asz padarysiu kokia* ka* nore*: lietuviaz- 
kose parvoae, ar kitokiose, uuo mažiau
siu iki didžiausiu, Darba atlieku kuo- 
geriausiąl, o mano preke* pigesne* kaip 
kitu. Reikalaujate ar nereikalaujate, 
via tiek ateikite pasižiūrėti mano nau
jausio Įmaišymo. Mano dury* visiem* 
atidaryto*. Su guodone,

J P K4RHIN8KIS, 
3213 8. Morgan St., Chicago.

(10—10)

A 1 Jeigu saate silpni ant kute 
! ~ ■ ar lytlszku danu, telp jogne
talita dirbžfe ar atliktte vyro prideryseziu, jeigu 

I turite skaudejlma nugaros ar kryžiaus, po krutl- 
' ne, sunkuma aut kratines, sratgima ir skaudejl 

«»• « i rrctrinrru m* galvos, drebėjimą kūno, sąnariu skaudėjimą,n LA l NYRI 1 ’ *e|u?M' ptemta*, puvimą ar rona. gerklėj, puoll-
* ma ptadku. jetg'1 negalite miegotie, turit rupes-

Ar reikia Tani In tai Laikrodėlio? ožiu*, baime, bjauri u* sapnu*, kraujo užn< 
* ». m*, jeigu e»ate užkrėsti kakta paslaptingiJeigu taip, tai pirk pas Juozą Matuti, o j teigu ■ ‘-----* • ----- •

nežilai lesi; nes gausi pigiau, kaip kitur. tsi‘» 
Apart to, Matuli* turi didele krautuve j 
tiedu, lenciugeliu.maszineliu groma to m* 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios t n tai po* istoriazku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu grumstam* popierių au puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemia, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai priaiuakit ui 
2c. marke, o gausite kstalioga su pla- 
cziuapraazymu apie viską. Adlesąs

Joeeoh Matutis.
112 Grandai. Brooklyn, N. Y. Į jama'Ssbar per profe«orlu7vlsuo«e didžiausiuos*

i bOCIiUOSe, SU k UTi* — >'—* ---- -«—

fyjl- 
. ------------------------------- ,—,—__ .ig*.

J l*z*ln* *«kia naktyj* arpo nualazlapinlmul, 
tuojau* eikit azbn raazjrklt pn*

DR. B. M. ROS8,
KERTE MONROK8T.

vjrriaaku Hgm 
Jo ofise kuris yra Inrengtas

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Hatoted 8L

, randasi k<>nau>n*l Instrumentai ir elektrisako* 
mos* Ino* >11 kuriu pagelta įtarau t egzaminu* ant 

. *y k atranda žmogau* Ilga ir jo* pradžia. Teipgi 
i prie egaaminsvinio naudoj* X-r*y maszin* varto- 
1------- ’-ibar per profetoriu* visuos* didžiausiuos*
' llgonbucziuoto, *u kurta galima matyti* per visa 
I žmogau* kun*. Kiti daktarai netazg'vde ju* dėlto 
kad neturi atsakanczlo* praktiko* ir tam tikra 
Instrumentu dėl atradimo lig**. Daktaro* H. M. 
ROSS vartoja savo gyduole* j*irastas laike 10

•2.00
estam sugražino sveikata ant visados ir padare 
Juos linksmais ir laimingais žmonėmis.*RODĄ 

' Ktenam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas kaa- 
I lien nuo* Iki 4. Pasėdate. Keredos, Pttnycztos 
I ir tebūtos vakarui* nustiki 8:30. Nadalto** nu*

10 ryto iki 1 po ptetu.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL.

CHICAGO. ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusin, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

šyk. Tavo gromato* bus užlaikytos 
paslaptyje. Ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rąžei ir ką rašei. 
Rašyk be baimes, apsakyk visą teisy
bę apie savą, apie savo būdą, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršt!.

Ligos pilnai išgydytos tuo jaus iš m išliet 
pranyksta.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu ką galima apgailestauti tai tą. 

kurs vaikščioja diena po dienai žiuo
dams esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad Jo apaėjimai 
pasakoja Jam gėdfagą istorija jo grie- 
kų. ’

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

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančios 
viltie*, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios Rities, neturinčio* vy
riško* garbė., neturinčio* paguodonės negalėjimą, kana yra
nė meilė* nuo moterų. ' Jeigu pukl.u- klapatyjantis. neparankus, kankinan- 
sysi persergėjimo ir gero, rodos ir į ‘‘‘J 
tuojau* j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulė* šviėss vėl 
giedrai tau šviesti, noi> dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiams*.

Atminkit jog svietas mažai apstoja ' 
apie mažgale* ir nusilpučjusias y pa-i 
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per karių nervas ma
žiausia* dasilytėjimas perbėga su e- j 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis- j 
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
lima ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos. mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti i 
žmonių liga* ir jas gydyti. . Mes 
norėtume su Tamista asabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra- čiam stiprume?

Specijališkas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tave 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai

nerviško, urinariško ar lytiško silpnu
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygut pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
ryačių su linksmumo? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai k la pat i na, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir tu ju
dinančią pusią? Ar turi tankų norą 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tąi ateik peršne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau.didel{ pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

klspatyjantis, neparankus, kankinau-

nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus pa veiksle siūlų nubėgi mus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktiė ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
jšgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

Specijališkas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan-
Ar esi Ii uotas nuo

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų figas. į|

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl- 55 
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- ® 
tika ir observacija yra didelė ir pa 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- iSj 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku-( £ 
rie suteikė mums praktišką viršų ant -Kp 
privatiškų irypatiškų vyriškų ligų. aif

Mes trokštame sueit ar susirašyti un! 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- ® 
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję Sl> 
kantrybės; kurie kenčia .užsisenėju- Jį 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš- SS 
dyk ūmo, persižagimo negamtiškų ftjb 
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų. įf 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno jS> 
dalis, netinkančias apsivedimtu. a$

PirmA RaHa Dvkni Draugiszkas pasiszrekejimas ar susiraszymas nieko 1 111UU RVUa l/JKal. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 
numo, paojaus ir kaszto.

Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 
didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

State Medioal Dispensary,
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui
Itiejitnas per O O E. Vari Buren Street.

ORiiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. po plotą. Nedėlioms, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Lietuviszka Aptieks !r,'Armonikui’igiu‘irbranK"1-lxikro‘
J. LE8ZCZ1NSKI0.

315-8. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoję randasi visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros

i patentuotos medicinos, visoki guminei 
aparatai ir lt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palm e r. Dr. W41liamaon.

Dr. M. Kasaakovski, 3313 S. Halsted at. '
Telephone Yards:709.

Atsiazaukuaiems per laiazkus ir apra- 
azantienia aavo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyma I 
reikia ideti marke už du centu. 

Tblkjtonab Yards 709.

deliu, lenciugeliu, žiedu ir ezimtun 
kitokiu daiktu galite išsirinkti ir

Kelpsch S Co. U Centre St., Chicago, 111
8acc. to Kelpsch, Norrtko & Co.

Lietuvviszka Aparatu

D-ras A. L. Graiczanas, į 
167 W. 18-tb St., Chicago, 111. Į

Gydo vieokas ligas be skirtumo: vyru, j 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augazczlaus padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvarantoojam* pilna itzgydyma.

PnaekmlngtaiHlal gydau vtaoktas pašiepta* 
Ir paviršium Ilga*, kaip setai liga* szinL*. 
ptauciln. inkstu, pilvo, galvo* skaudėjimu*, 
silpna atminti, dvaslstka nusilpimą, lytlsska* 
silpnybe*, izleivuma, sutinimą, vežt, blyksite Itoa* ■■irilMPiu krantavima i* ** - — __

Pr**zalinu gumba, gydau gundymo ilga*, vl- 
•okin* inUnlmn* *tc. N'arvbzka* liga* gvdau 
•a pagalba geriausiu elektrlszku prie tabu.

I.yllanku daliu liėnn 
hzgydau per keletą dienu, kranjo už-nurnviimua ranram Ikmaa nniar'. hpyjma

das

I i bb k UfT)U. GvYtklitbrio nevartoju. NuV 
<QfBU8 litefunnnavimM ligonio u L U*»v- dVUA— tAi VFM manri

DR. LANDĖS
Szpuoliui* »peci*li»t*».

'74 E. 24-ts nL, kampas Lszinątoa avė., 
HEW YORK.

Valanda*: nuo » ryto Iki S vakar*. Kukliom* 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Nogallnti oaablazkal atillankytt. rali r»r*- bUtl“‘ reikaiaujam* pacijeato 
i n m uit? ji mo.
r fLtn<ka kBjbo*- Taria praktika

KnVue P'*1 Vmveralty HaMBMaL Y^Tlrt išima -r-

nytinems Draugystėms tszdirba:-1 
t, Amerikoaiszkas 
s, Szarpas, Juos-1Wciiawas, Szarpa 

tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

' Guodotiniems Kunigams istdif 
ba: Kapas Arnotas. Dalmati- 

[kutų A litas. Stulas irwi*usbaž- 
,nytinius parėdus. Visokį darbą at- 
'lieka artistiszkai in laiką.
i Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba gnodotini Kunigai, kad Jusu 
uwo tautetę, paureskite ji tikraidarbas butu prideraneziai atlikus ir tuom suszelpti sawo tautetę, paweskite 

lietuuraitiai, r
T. ANDRUSZEWICZ & C0.

115 W. Divlsion St-, Chicago, Iii.

LIETUWIU DAKTARAS

M AR. J A DOVY I ATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Ganai 78.
Telefonu- galima i ai kiek veleno* 

* ' aptiekoa.

. Ji* teipgi vadinamas Wd- 
to Kryžiumi, terastas Austrijo
je prie* keletą metų ir tuojau* 
tapo vartojamas i Tušuoto
Prancūzijoje, Skandinavijoje 
ir kitose Europos vteėpatvste- 

I se kaipo vaistas nuo reumatu- 
mo ir kitokių ligų.

JUS

ilunfiame

CROSSCO

Prisiųsk ll.CO per ezpres* 
paėto Money Orderi. art*** 
truotoje gromatoje. o mes 
me Deimanto Etektriiką 
DYKAI. « kryti na gauti u*

Tūkstantis* padėkaror'H f

tina gydo: reumatizmą, neit 
rW'jf. kryžiaus skaudėjimo, 
vidurių skaudėjimus. silpnu- 

“ervtekumą. nemiga kva- 
‘"'įh , P*r*l.vfių. •prffj*!)* 
apopleksiją, dusulį. trukumu 
protu, nuomirinį. užkrėtimą 
krauto, nežlebė lojimo. stoka 
apetito ir vidurių skaudėjimo/ 
.. Lengvumą pajaučia po ke-

kaklo tein k^i v/,
-a

pn*m«
NEW ORLKANK

THE DIAMOND
3 06 MILVAUKEE AVĖ., Dep’t 27; CHICAGO, ILL

Priei užsikabinimą ir po “ž*1’ 
kabinimui sykį ant dieno* reikią 
knita įmerkti į vasartdiltĮ sri» 
ant įniro* miuutų. Vaiką krysi* 
reikta merkti Į silpnesnį sėta

Prekė »k> kryžiaus 11.00. Sisr 
Ūmo kaėtu* suvienytose \ al»nj®" 
ir Kanadoje mes patys apm-<*■*• 
Gvaran tuo jame kad lis kryžius??* 
geresniu vaistu už *tektrdz» ®c 
za kurs nuo 1»—30 sykių yra ****' 
gesniz Geresnio vaisto už si s*r 
šių nėra todėl jis privalo raa“1 
kiekvienuose namuose, pas k*1 
viena žmogų, sveika ar ligs’lf

ieb_i.Sk
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