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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Laikraszcziai pranesza, jog 
Amerikos randas reikalauja, 
idant kubieeziai atiduotų 
Amerikai tvirtynę Moro Cast- 
le, išpanijonų pastatytą ant 
valdymo Havanos. Turint 
amerikonams szitą tvirtynę, 
Havana ne galėtų nė pasi
krutinti, isz tvirtynės ameri
konai galėtų kanuolių szu- 
viais miestu iszgriauti. Tu
rinti -tvirtynę Moro Castle 
amerikoniszki jos komendan
tai, o terp jų net per daug 
yra negalinczių suprasti, kas 
tai yra teisybė, butų tikrais 
ponais neva iszliuosuotos Ku
bos. Nežingeidu, jeigu ku- 
biecziai, juo tuoliau, juo la
biau nekenczia savo neva isz- 
liuosuotojų ir tokios liuosy- 
bės. kokią jiems palieka ame
rikonai, ne geidžia. Papra- 
tome mes vadinti Ameriką 
liuosybės žeme, bet isztikro 
liuosybės ežia teipjau nėra 
kaip ir despotiszkuose kraaz- 
tuose: ten krasztą valdo des
potai, Amerikoj gi menkos 
doros politikieriai; despotai 
ne paiso ant teisybės, dar 
mažiau ant jos paiso politisz- 
kų partijų parsidavėliai.

Jeigu per politiku patekę į 
valdininkų eiles visokį vir- 
szininkai daro sukalbius ir 
tai bjauriausios veislės priesz 
viens kitą, viens kitą stengia
si nuskriausti, pažeminti na- 
mieje, kur jie yra po tautos 
kantrole, kaip gi jie turi elg- 
tiesi amerikonų užimtuose 
krasztuose, kur jų nieks ne 
kontroliuoja, kur skriaudžia- 
miejie ne turi kam pasiskųs
ti? Visi laikraszczių skaityto
jai žino, kad laike karės su 
Iszpanija po Santiago admi
rolas Schley paskandino isz- 
paniszką laivynę ir po tam 
tuojaus per tarpininkystę 
prancuziszko ambasadoriaus 
Iszpanija papraszė užbaigimo 
karės. Schley vienok už sa- 
.vo nuopelnus ne gavo tinka
mos dovanos, apdovanoti pre
zidento likosi niekuom neužsi
pelnę. To ne gana, vienas lai- 
vynes klerkas Maclay paraszė 
knįgą: Istoriją Suvienytų 
Valstijų laivynės; spaudinant 
knįgą. skaitė korektą admiro
las Sampson, laivynės minis- 
teris Long ir kiti admirolai, 
kurie gerai žino visą bėgį ka
rės, jie ne tik perleido knįgą, 
kurioje buvo visoki isznieki- 
nimai, melagingi perstatymai 
labiausiai karėj užsipelnusio 
Schleyo, bet dar laivynės mi- 
nisteris Long prisakė tą knį
gą vartoti kariszkoj jurinin- 
kiszkoj akademijoj. Laik- 
raszcziai tik dabar pakėlė 
riksmą ir reikalauja tiesiog 
nuo prezidento tikro ištiri - 
mo to politikierių sutverto 
purvyno. Žinoma, preziden
tas ir nenorėdamas turės 
sziek tiek isz valyti savo avi - 
nyczią. Kas gi vienok būt 
buvę, jeigu laikraszcziai butų 
tylėję? Daugiausiai užąįpel- 
nęs, bet nenorintis pats gir- 
tiesi, nė samdyti iszgirianczių 
butų ateinanezioms gentkar- 
tems už niekšą perstatytas.

Ant Filipinų salų tūluose 
apskrieziuose amerikonai bu
vo įvedę civiliszką admiųj-* 
straciją, bet dabar į tuos ap- 
skrieziua vėl grąžina karei
vi wką. Taigi turbut ameri
koniszki viršininkai pats ne 
žino nė ko jie nori, nė ko rei
kia. . Mažesni filipinieczių

ilgai, kol amerikonai nuo fi
li pini) salų su .visu ne pasi
trauks.

i
Rytini Azija.

Laikraszcziai garsina, jog 
pasitraukus isz Pekino sveti
moms kariaunoms, taukiaus 
pasitaiko užpuolimai ant uly- 
ežių, vagystos, plėszimai ir 
užmuszystos; tas pats yra ir 
kituose miestuose, isz kurių 
pasitraukė svetimos kariau
nos, į kur nugrįžo Chinų ad
ministracija. Ar isz tikro 
vienok plėszimai ir užmuszys
tos dabar taukiau pasitaiko 
negu esant svetimoms kariau
noms? Gal būt, kad tokiuose 
darbuose dabar tankiau da
lyvauja pats chiniecziai, o 
pirma plėszimuose ir užmu- 
szystose dalyvavo vien sve
timos kariaunos, bet jos, tur
but, daug daugiau papildė 
plėszimų ir užmuszystų per 
vieną sanvaitę negu chinie
cziai papildys per visus me
tus. Juk atėjus į Pekiną 
svetimoms kariaunoms ežia 
visi plėszė ir griebė ką norė
jo, jeigu kas ir stabdė, tai ne 
gindamas chinieczių savastį, 
bet vien isz pavidumo, kad 
kiti per daug ne prisisavintų; 
plėszė chiniszkas pardaviny- 
czias ne tik kareiviai ir ofi- 
cierai, bet net ambasadų mo
terys norėdamos be kaštų 
reikalingus ir geidžiamus 
daiktus turėti. Apkaltini
mai todėl chinieczių, buk 
pasitraukus svetimoms ka
riaunoms, jie užsiima plėši- 
mais, yra tik.noru savo kaltes 
užmesti ant svetimo sprando. 
Juk net Amerikos laikrasz- 
cziuose buvo žinios apie susi
organizavusius isz ameriko
nų plėszikų pulkus. Tie visi 
paskalai apie pasidauginimą 
plėszimų dabar matyt tyczia 
leidžiami tų vieszpatysczių, 
kurios norėtų ant visada pa
silikti sziądien jų kariaunų 
užimtuose Chinų krasztuose. 
Prie tokių ne norinezių nesz- 
dintiesi isz Chinų laukan 
sziądien visi priskaito Angli
ją. Ji isztikro ne tik atsėmė 
atgal prisakymą grąžinti na
mon kariauną, bet isz Indi jų 
atsiuntė dar du nauju regi- 
mentu. Anglija todėl, pasi
traukus didesnei dalei kitų 
kariaunų, dabar Chinuose tu
ri daugiausiai kareivių, nes 
10000; laike tikros karės Chi
nuose Anglija tiek kareivių 
ne turėjo. Matydama tokį 
pasielgimą anglijonų, Masko- 
lija teiposgi nesiskubina su 
ištraukimu kariaunos; jį į 
porą dienų gali isz Porto Ar- 
thuro ir Siberijos atgabenti 
daugiau negu Anglija karei
vių, Galima todėl sakyti, 
kad kaip kituose atsitikimuo
se, Anglija nusilenks priesz 
Maskoliją ir dabar, ne tęs 
nesutikimu iki karei, kadan
gi Anglija viena ne gali vesti 
karės su Maskolija, kurios 
su laivyne ne galima pasiek
ti, o žemės kariaunos Anglija 
ne turi nė ant pergalėjimo 
būrų, kurių visas skaitlius 
ne pereina deszimtos dalies 
miesto Londono gyventojų. 
Ir tarybose su Chinų randu 
Maskolija užstoja Anglijai 
kelią, stengiasi užstoti už 
Chinus, žinoma ne dykai ir 
sumažinti Anglijos reikalavi
mus, kas, žinoma, tai ne pa
tinka, bet atvirai stoti priesz 
Maskoliją ji ne drysta ir ne

ministerių ir stengiasi isz- 
naudoti Maskolijos randas.

Už užtarimą už Chinus, 
Maskolija nuo Chinų gavo 
visą sziaurinę Mongoliją iki 
miestui Urga, kurį užėmė 
jau maskoliszka kariauna ir 
rengia ežia tvirtynę. Tam 
ne priesztarauja kiti kraštai, 
o ant priesztaravimo vienos 
Anglijos, kol ji veda karę 
pietinėj Afrikoj, Maskolija 
ne paiso.

Pietinė Afrika.
Mieste PretorijoJ, Trans- 

vaaliaus sostapilėj, anglijo
nų nelaisvėj pasimirė mote
ris Transvaaliaus prezidento 
Kruegerio. Mirtis numylėtos 
dukters, rupeseziai, vargai 
tėvynės ir nelaisvė pagadino 
ir teip ne tvirtą sveikatą pre
zidentienės ir ji po trumpai 
ligai pasimirė. Kada apie 
mirtį paezios pranešė gyve- 
naneziam dabar Holandijoj 
Kruegeriui,senelis apsiverkė.

Anglijos randas pagarsino 
laikraszcziuose laiškus užsto- 
janezio iškeliavusį iš Trans
vaaliaus prezidentą Kruegerį 
Schalkburgero ir Oranijos 
prezidento Stijno. Schalk-
burger praneszė Stijnui,
jog būrų amunicija baigiasi 
ir karės ilgai vesti ne galima, 
reikia ką nors daryti, ant jos 
šiokio ar tokio užbaigimo. 
Stijn ant 
amunicijos 
nai ir būrų 
teip blogas,

to atsakė, kad 
yra dar užtekti- 
padėjimas nėra 
kad reiktų pri-

pulkai. Kad Jie ne rastų 
ant vietos maisto, K i te he nėr 
prisakė visiems baltveidžiains 
fermeriams su maisto pro
duktais ir gyvulių bandoms 
sutraukti į miestus, kur yra 
tvirti angliszki garnizonai. 
Kas to ne Užpildytų, to fer
mos bus sudegintos, gyvuliai 
sukonfiskuoti ir toki neklau
santi prisakymo kolionistai 
bus atiduoti ant nubaudimo 
kariszkiems sudams.

16 angliszkų Capo valdybų 
būrų, kurie likosi už pasikė
limą nuspręsti ant pakorimo, 
Kitchener numažino bausmę 
apmainydamas kartuves ant 
kalėjimo per visą amžį.

Pereitą sanvaitę ant karės 
lauko didesnių susimuszimų 
ne buvo, mažesnių buvo vie
nok diktai lygiai Oranijos 
republikoj, kaip ir anglisž- 
kose valdybose. Visi maži 
susirėmimai ne daug sveria 
ant tolesnio karės bėgio.

Isz atsiųstų į Afriką isz 
Anglijos 250000 kareivių, 
100000 baigiasi laikas tar
nystes. Jie turės būt sugrą
žinti namon, kadangi i>asi- 
samdyti ant ilgiaus ne nori, 
o su prievarta palaikyti juo® 
butų pavojinga, vertimas ga
lėtų pagimdyti buntą karei
vių. Vietoj pabaigusių tar
nystę reiks isz Anglijos siųs
ti naujų mažiausiai 75 tuka- 
tanezius, bet dabar trūksta 
norinezių pasisamdyti. Reiki

ri isz ko džiaugtiesi, kadangi 
viskas pasilieka po senovei. 
Neva naujos tiescv • yra tos 
paezios, kokios buvo ir se
niau, sutrumpinti vien, ter
minai persergėjimų. Caras 
mat lyg ant Juoko palaikė 
laikrasztininkus ir jų praszy- 
mus.,

vaiszcziuje skaito ant 30000 rub.; 
užgriebė jie laukus kelių kaimų 
ir kituose valazcziuose, bet ežia 
jie jau ne pridirbo teip daug blė- 
diės. Ledai buvo rieszutų didu
mo, bet terp jų buvo ir stambes
ni, galima buvo rasti szmotus 
visatos kiaušinių didumo.

Per sanvaitę nuo 2—9 d. ber
želio Vilniaus gubernijoj maru 
apsirgo naminių galvijų: pavie- 
cziuose Vilniaus ir Szventenų ap
sirgo 106 raguoti galvijai .ir 15 
avių. Dianos pav. apsirgo 4 
jaueziai, 2 pat-tipo; Trakų pav. 
apsirgo 11, pastipo 2. Dianos 
pavietyj maru apsirgo 7 kiaulės, 
3 pastipo. Trakuose plautu ap
sirgo vienas arklys, kurį reikėjo 
užmuszti.

Turkija.
Albanijoj vėl užgimė maisz- 

tai, y pa et smarkus Jie ant 
Serbijos rubežių. Albanie- 
cziai ir turkai užpuldinėja 
ant serbiškų kaimų. Iš 
daugelio kaimų gyventojai, 
bijodami užpuolimų, su viąu 
išsikraustė szalyn, liko tik
ne apgyventos kaimų vietos. sziųmetų į Petebargo uni-

Albaniecziai organizuojasi versitet? priims vien baigusius 
ir rengiasi pasikelti priesz[gimnazijas Peterburgo ir Vii 
Turkiją ant iškovojimo ne moksliniame apskrityj. 
prigulmystės. Jie nori su
tverti su visu neprigulmingą 
Albanijos vieszpatystę.

Isz Lietuvok
Isz Vilniaus.

Vilniaus katalikišk? dvasiš- 
k? seminarij? pabaigė šįmet 18 
klierikų, 20 klierikų įšventino į 
subdiakonus.

Nuo senelio 73 m. Vladislavo 
Boruwko, atkakusio į Vilnių isz 
Pos tavų vahzcziaus užmokėti 
ūkininkų užveizdos biuruose mo- 
keaczįus, miesto vagiliai išvilio
jo visus pinįgus. Pamatę, kad 
žmogus negali surasti užveizdos

pulkeliai vis pasiduoda ame
rikonams, bet yra dar diktai 
besiprieazinanezių. Anglijos 
laikraszcziai, užstojus lytų 
laikui, pranaszauja pasikėli
mą isz naujo ir teip busę teip

gal. Užtenka Maskolijai 
ant vieno regimento padau
ginti kariauną ant Afgani
stano rubežių, o galingi ir 
žiaurus Anglijos ministeriai 
pasidaro nuolankus, gatavi 
net perprašyti šiaurės mesz- 
kiną. Tą baugumą Anglijos

imti jeib išlygas. Girdi,dar 
galima sulaukti įsikišimo 
svetimų vieszpatysczių. An
gliškas randas pagarsino 
tuos laiszkus ant parodymo 
Anglijos gyventojams, Jog 
būrams nusibodo karė ir jie 
Jos ilgai vesti ne gal. Iš
tikto vienok laiškai tie nie
ko ne reiškia. Matyt iš jų 
vien, kad Transvaaliaus bū
rai isz tikro mažiaus turi vil
ties ant pergalėjimo anglijo
nų negu Oranijos būrai, bet 
Jeigu ir transvaaliecziai iki 
sziol neužmezgė tarybų 
ant pasidavimo, tai matyt, 
kad
Stijn įkvėpė daugiau drą
sos.

tik dar labiaus padidįs karės 
kaštus ir tai nežinia ar rasis 
norinezių kariauti.

vėl

caro Miką 
vienok tie 
liberaliszki 
vien fanta-

ir . jiems prezidentas

Jeigu būrai isz tikro 
gali dar kokius du metu tęsti 
karę, tai Jie gali turėti viltį 
ne tik apginti liuosybę savo 
republikų, bet ir atkerszyti 
Anglijai, nustumti Ją į ban- 
krutystę, kadangi kiekvienas 
metas karės Anglijai kaš
tuoja apie 1 milijardą dolia- 
rų, taigi po tiek, kiek Pran
cūzija užmokėjo Vokietijai 
1871 m. karės kasztų. Sko
los Anglijos iždo teip užaug
tų, kad jos iždas ne įstengtų 
mokėti palukų, ne pritektų 
pinįgų ant palaikymo ant te 
paties laipsnio kariškos lai
vynės, per kurią vien Angli
ja laikosi eilėse didžiųjų 
vieszpatysczių; Jeigu Ji duo
tųsi ir ant tos dirvos pra
lenkti kitiems, tuojaus atsi
rastų ant tokio jau antros 
eilės vieszpatysczių laipsnio 
kaip Iszpanija arba Szvedija. 
Jeigu Angliją pralenktų ko
kia kita vieszpatystė su lai
vynės .tvirtumu, per tai už
kenktų ir Anglijos prekystai 
ir prekystoj Ji taptų nustum
ta į eilės mažesnių vieszpatys- 
czių. Jeigu todėl būrai gali 
dar porą metų palaikyti ka
rę, Jie ne tik gali pasilikti 
ne prigulmingais, bet gali 
dar Anglijai atkerszyti už 
neteisingai pradėtą karę ir 
visus Jos karės vedėjų bjau
rius darbus, nustumdami ją į 
eilės silpnų, skolose pasken
dusių vieszpatysczių tokių 
kaip Turkija.

Angliškose valdybose Na
tai atsirado teiposgi būrų

Maskolija.
Vokiszki laikraszcziai 

pranešta apie apsireiškimus 
didesnio teisingumo ir libe- 
raliszkesnių norų 
tojaus. Isz tikro 
caro Mikalojaus 
norai yra, turbut,
zijos laikrasztininku; dabar
tinis caras, kaip ir jo tėvas, 
yra garbintoju reakcijos, my- 
niotoju teisybės, kurios visai 
ne supranta. Tą jauezia la
biausiai ant i»avo sprando 
finlandiecziai, lietuviai ir ki
tokį ne maskoliszkos kilmės 
Maskolijos pavaldiniai. Tiems 
caro Mikalojaus valdymas ne 
tik nieko gero ne atgabeno, 
bet atgabeno vien naujus 
prispaudimus ir persekioji
mus. Dabar vėl vokiszki 
laikraszcziai paduoda istoriją 
palijiosavimų laikraszcziams, 
bet ir tame caro padavadyji- 
me isz tikro nė Jokio paliuo- 
savįmo laikraszcziams ne ma
tytį Deputacija laikraszti- 
ninkiį, nepaisant ant priesz- 
taravimo ministerių, nusida
vė pas carą melsti tiesų laik
raszcziams, kad Jie ant galo 
butų iszliuosuoti nuo savva- 
lios nrėdninkų. Caras paža
dėjo deputacijos praszymą 
išpildyti. Isz tikro paskui 
likosi iszduotos šitos gana 
juokingoj tiesos: kad pirmas 
persergėjimas suteiktas laik- 
raszcziui už per drąsią kritiką 
vidurinių prietikių turi vertę 
tik per vienus metus, antras 
per du, o treczias, po kuriam 
paprastai visai ant tūlo laiko 
sustabdydavo laikrasztį, turi 
vertę per tris metus. Tose 
tiesose vienok isztikro nė Jo
kio paliuosavimo nėra, kaip 
laikraszcziai ne turėjo tiesos 
kritikuoti kvailus ministerių 
ir kitų administracijų savva- 
liszkus padavadyjimus, teip 
Jie ne turės tiesos tą daryti 
ir toliaus. ‘ Isz tekių neva 
paliuosavimų gali džiaugtiesi 
vien Vokietijos laikraszcziai, 
kurių kvailumas caro tarnų!

ję, pažadėjo jį nuvesti, kur rei
kti. Vadžiojo jį po visokius už
kaborius ir ant galo, nuvedę ant 
priemiesezio Šnipiškių, pareika
lavo parodyti adree? sekretoriaus 
-jžveizdos. Žmogus, nieko pikto 
ne tikėdamas, padavė via? pund? 
popierų, jame buvo įvynioti ir 
pinįgai, k? patėmvję vagiliai, įsi
traukė iš rankų, iszėmė iš pun
do pinįgus, o popieras atgal su 
gręžino. Borovko tik paskui pa- 
tėmyjo, kad isa pundelio, iszimti 
pinįgai, o jų vietoj įdėtas tusz- 
czias konvertas su 10 kapeikų va
riniais pinįgais.

Ant vasaros Vilniuje likosi pa
rengti specijaliszki pedagogiški 
kursai mokintojams stacziatikisz- 
kų cerkvinių mokyklų Lietuvoj. 
Kursai trauksis iki 12 dienai pju- 
tės mėnesio. Ar tie kursai isz 
mokys ko gero tokias maakolys- 
tės azaezlavas, kokioms yra mokin
tojai cerkvinių mokyklų, apie tai 
galima, abejot'. Priežodis juk 
sako: įr Paryžiuj ne padarys isz 
avižų ryžių.

Vilniaus laikraštis * Severo 
Zapadnoje Stovo" paduoda, jog 
įstatai prekėjų rengiamos Lietu
vos sostapilėj prekyttos moky
klos likosi ministerijos užtvirtinti. 
Jeigu teip, tai gal dar šiuose 
metuose bus parengta ežia tokia 
mokykla.

Į Vilniaus merginų institutę 
prasidės norinezių pastot egzami
nai nuo 23 d. pjutės. Vietų yra 
visose kliasese, išėmus 2 ir 3. 
Į pradines kliasas vietų yra 82, į 
ketvirtę 5, 
20,’į 7 dar 
priims.

Į Vilnių
Kauno gimnazijos po vadovyste 
mokintojų. Jie atlankys Vil
niaus inuzejų. Isz Vilniaus gim 
nazistai keliaus į Trakus.

I niaus moksliniame apskrityj. 
Vietų naujai pastojautiems yra 
ant tieidarystos fakultetu 700 ir 
tiek jau ant matematikos ir gam
toj.

Per sanvaitę nuo 20-27 d. ber
želio Vilniaus gub. buvo apsirgi- 
mų visokioms limpamezioms li
goms: Vilniuje: szlaknotomsszil- 
tinėrns 3, pilvinėms 6, rože 16, 
tymais 2, kraujine 2, rauplėms 3. 
Paviecziouse gi apsirgimų brvo*

Sz lakuotom s šiltinėms: Vil
niaus pav..kaime Pustei n ėj 6, kai
me Juznianesiuoee 2, numirė 1.

Pilvinėms šiltinėmsVilniaus 
pav., kaime Zavidove apsirgo 5, 
kaime Meraicziuose 14, Pakelnėj 
2; bzveatėaų pav., kaime Baliu- 
liuoae 12, Aszmenų pav., kaime 
Czebajuose 4.

•• ~w|i ;im -- • -.
Rauplėms: Lydos pav., kaime 

SzeibakuoM apsirgo 2, Rudoj 11, 
numirė 1; Vilniaus pav., kaime 
Mariampol apsirgo 2, numirė 1.

Kraujinėms: Aszmėnų pav., 
kaime Gumuiaze apsirgo 15; Ly
dos pav., kaime Olževe 18, numi
rė 2. .

Tymais: Vilniaus pav., kaime 
Buciškiuoee apsirgo 9, numi
rė 2.

16 d. gegužio ledai išmušė 
laukus kelių kaimų Wilkalotų 
valšcziuje,Wileikos pav.BIėdį le
dų padaryt? apskaito ant 6000 
rubl.

5 d. berželio ledai iszmuszė lau
kus kaimo Mitlianų, Lydos pav. 
Blėdį ledų padaryt? laukams skai
to ant 1000 rubl.

Isz Pasvalio, (Kauno rėd.)
Yra ežia klebonas kn. pan Bt 

nieviez. Asz atsimenu, kaip jis, 
būdamas Pasvalyje kamendoriu, 
pravardę turėjo Bany?, o ne Ba- 
nievicz. Man navatna rodosi, 
kaip tas ys, galėjo persimainyt 
anlEvioz!

—Dyvai! — suszuks skaityto 
jas.

—Sztai kame dalykas! Mat 
kol buvo kunigėlis kamendoriu, 
buvo gera ir kamiszka pravardė 
—Banys; bet dabar jis neb ka
na e n dori ua, jau klebonas—ponas, 
tai būtinai reikia, kad ir pravar
dė butų poniaska — o Banievicz 
juk poniška!

Banievicz ponas, na tai turbut 
labai mokytas ir gerai supranta 
vertę mokslo, nės leidžia savo 
brolio seselę į Mintaujos gimnazi- 
j?. Banievicz ponas, už tai visk? 
ponisskai ir daro. Q k? toki po
nai isz Lietuvos daro? Pirma- 
cziausiai reikia lenkiškai svebel- 
zuot! Kunigėlis teip ir daro, 
seselė gimnazistė pas lenkus gyve
na, kur vien lik lenkiszka dvasia 
kvėpuoja.— Kadangi reikia dau
giau musų “katalikams lenkiazko 
tikėjimo”? Da reikia mokėt 
dantis rodyt, šaipytis, kraipytis, 
szokinėt! Ir tokius mokslus isz
eis Banieviczio sesuo, Ot bus 
mokslinczius! Ot bus gudri, 
bus partrijotė!.

—l^am leidi savo dukterį į 
moksl?, kur ji dėsęs iszsimokinus? 
nė daktaru, nė kunigu negalės 
būti, mužikėma mokslas visai 

o ..... ...................... • ne reikalingas—prikalbinėja pan
lies ir pjauti ne galima, kadangi Banievicz vien? tėv? Pasvalyj, 

kurio duktė teipgi Mintaujos 
gimnazijoj.

į penkt? 4, į szešt? 
nežinia tikra*, kiek

atkako mokintiniai

Isz Vilniaus gubernijos.
26 d. berželio tūluose kraš

tuose Vilniaus pavieczio siautė 
Mnrrkios audros su ledais; ledai 
pridirbo daug blėdies laukams. 
Solecznikų vaiszcziuje ledai iešmu- 
šė žieminių javų ant ploto 305 
deeiatinų, vasarojų ant 448 desiz- 
tinų, o pievų ant 150 desiatinų. 
Žemesnes pievas vanduo užneša? 
dumblu ir pagadino žolę. Ledų 
iezmuaztus javus pjauja ant pa 
szaro galvijams, bet didesnės da>

ledai įmušė sziaudus į žemę. 
| Blėdį jų padaryt? Solecznikų

kymus, ir apart to rado vežim? 
kele*? kilų daiktų. Bernui ui 
pagelh? davę* 7 rubl.

Puipis katalikas; kožn? ryt? 
vakar? poterius kalbėjo; į bažny- 
czi? vaikszcziodavo, mišias už- 
pirkdavo; pasninkus užlaikyda
vo.... vienu žodžiu—buvo geras 
katalikas, pildė visus bažnyczios 
prisakymus.

Kasžin ar ne geriau butų pa
daręs gavėnioj su mėsa valgyda
mas, t et ir szisudelio svetimo ne 
paėmęs?!....

Kunįgai pervis? savo gyveni
ni? per pamokslus kuolabiausiai 
rūpinasi įkalt žmogui į gal v? 
vien prisiriazim? prie bažnyczios 
prisakymų ir formų, ant kiekvie
no žingsnio prižiūri ir liepia visus 
mažiausius bažnyczios paliepimus 
pildyti. Tędėl mės nuolat gyve
nime ir matome, kad musų žmo 
nės “švencziausiai” pildo bažny
czios apeigas, o Dievo didžiausių 
prisakymų ne pildo; o nuolat 
keikia kunįgai tuos, kurie kuoge- 
riausiai ir gražiausiai gyvena, bet 
retai į bažnyczi? ateina, mažai 
mišių te užperka, gavėnioj su 
mėsa valgo. Jie tuos kuodi- 
džiausiai keikia,“bedieviais" pra
vardžiuodami, o tuos, kurie la
biausiai savo artim? skriaudžia ir 
visaip jį žudo, tų jie nekliudo, 
bet da-gi tankiausiai priima pas 
savę į klebonij?, vynu juos vai
šina ir kortelėms palošia.

Tai mat kaip tai ant svieto de
dasi !

Jau gal teip Dievas prisakė? 
. - ■ B. Keleivis.

Pinįgai, pinįgai ir pinįgai! K? 
tu žmogus uždirbt, visk? atiduok 
kunigui, carui ir jo tarnąma^J^ 
k-ii,, u lies** į - S!aaišiaMaMĮa«HNiMM^ neturi pinigų, kuiųgas neaitatt 
tavęs prieš mielaširding? Die 
v?,—neįeisi į dangaus karalystę, 
o caras Maskolijos, toksai pat 
mielaszirdingas, įkiez į kalėjim?. 
Pinįgai, pinįgai ir pinįgai! Ne- 

Iapsakoma jų spėka! Lietuvos 
kunigėliai nemažai laužo 
savo gudrias galvas, kol išgalvo
ja kokiu budu galima sukraut 
tukstanezius rublių. K? jie darys 
negalvoję, nusibosta be darbo per 
dienas. , Ot pagalvot, sziek tiek 
pasibovyt, visgi greieziau laikas 
pereina. Per flg? laik? visgi pa
siseka nekaltiemk-kuBigėliams k? 
nors iazgalvot. Bus jau poras ar 
trėjatas metų, kaip pas mus atkė
lė klebon? Živatkausk?. Visai ta
da buvo nuplikęs. O dabar? Ži- 
vatkauskas užsimanė nuo parapi- 
jonų rinkt pinįgus Dievai. Bet 
kokiu budu? Išrado puikų bu
dę, - iamislyjo “sudėtines mi- 
szias". Parapijonai, kiek kas 
iszsigali, turi duot ant sudėtinių 
miežių. Jei kas rublį ar daugiau 
aukauja, tas nesza pinkus ant di
džiojo altoriaus ir padeda, o kas 
mažiau te iszgali, tas deda ant 
mažųjų altorių. Živatkauskas, 
aiszkindamas apie “sudėtines* 
pasakė: “Mieli parapijonai, juo 
daugiau sudėsitė pinigų,juo dides
nė bus garbė musų Viešpaczūii^ 
Dievui!” Visi parapijonai, kiek 
iszgali, tiek nesza. Nemažai 
sudeda skatiko. živatkauskas, 
sugrudęs pinįgus į savo kišenių, 
su linksma szirdžia atlaiko vienas 
mišias už duszias kenėzianCni«a_ 
Turbut tie. kurie duoda daugiau, 
tų gimines greieziau iszeis iš 
šviestainio (czyecziaus), tie, ku
rie duoda mažiaus, ilgiau degs 
liepsnose. Gerai turtingiems, 
blogai betureziams! Sudėtinių 
mišių ant metų gali būt daugy
bė, žiūrint kiek parapijonai sude
da pinįgų. Garsus Živatkauskat! 
Kaip jis mielaszirdingai apsieina 
su mvo parapijonais! Malonu!
Prieš Kalėdas viena grintelninkė 
atleidžia į bažnyczi? savo numy- 
rusi? dukrelę 12 metų. Nori j? 
įnešt į bažnyczi?. o klebonas pa
statė prie bažnyczios darių žmo
nes, kad neleistų įnešti lavono į 
vidų. Klebonas szaukia:“lai bo-

v n . ai > » P*man at°esza rublį, tada leisiu
Isz I aszvintinlo. 1 aneve- lavon? įnešt į bažnyczi?!” Naš-

. žio pavieto 1
Mišeikių sodžiaus 

Puipis su savo bern 
vis vaginėjo tai szį t 
liskės dvaro latvio 
dabar tik pavasaryj

O aut pamokslo k? da jis pa
sako:

—Kam jus, mužikai, leidžiat 
savo vaikus į mokai??* Jus,.be- 
leisdami savo vaikus į mokai?, 
ant savęs Dievo bausmę užaitrau
kiai! Mokyt vaikus-—“smertel- 
nasgriekas”! Va tai ta,u! Jei 
teip, tai patsai klebonaę^ęsmertel- 
nai grieszyja’’, leiadatEits f-avo se
selę į gimnaiij?. A* gi ne teisy
be, skaitytojau?! Kam gi pats 
mokinosi?

—O ar žinot,kam jis teip kei
kia mokytus žmonis? Mat,.kaip 
daugiau atsiras apszviestesnių 
žmonių, kunigams ir prikirs uo- 
deg?, nebegalės jie apgaudinėt 
mužikų, nebegalės ponavot, kaip 
dabar! Už tai jie, drebėdami, 
ir keikia tokius apszviestunus.

Man da teko nuo vieno prasto 
žmogėlio girdėt teip kalbant apie 
Bsnieviczių.

—Jei asz nueinu su tuszcziu 
kiszenium pas klebon?, jis manęs1 
nė į vidų neįsileidžia, liepia eil 
laukan.o jei mano kiszeniuje yra 
keletas rublių, laižydamas! įve 
d? į puikiausi? kambarį, pasodina 
ant mjnksztos kėdės!

Jėzuitas.

Isz Mintaujos.
Mintaujos mokintinių kapelio

nas Volovicz turi gaujas ilgalie- I 
ii u vi ų sznipukų, nės jis visk? ži- i 
no, kas pas k? ateina, kas k? da- i 
ro, kas kuom užsiima ir tt. Isz- 
rinktiemsiems Dievo ir savo drau- < 
gama pasako, kad tas ir tas be
dievis, kad jis visai pasileidęs... 
Vien? mokintinių būt? (kvatier?) 
kunigėlis skaito už namus baisiau
sių bedievių, teip kad draugams

issti kr uju tokie baisus bedieviai 
gyvena tame bute? Matote ka
me t? bedievystė. Nutupėk kož- 
n? dien? J^inyczioj, netikėk vi
soms pasakoms kunigėlio, ot ir 
užtenka, jau ir bedievis!

—Ar asz nežinau, kad pernai 
(tai yra 1900m.) davėte viens ki
tam žodį nevažiuot į siminarij?— 
dūsaudamas ir ruszcziai sako ka
pelionas. Tesybė, pernai tik vie
nas tenuvažiavo į siminanj?. Bet 
jau tas kur nuvažiavo, ant kiek 
asz jį pažįstų — noprigulėjo prie 
protingesniųjų. Szįmetgal ir ne
daugiau tevažiuos, kaip vienas 
ar du. Kunįgaa.

Mergai ežių gimnazijoj mo
kinasi apie 150 latvėlių. 
Jos beveik visos ūkininkų - sodie- 
csių dukterys. Vaikszczicja gim- 
nazijon vien tik dėl mokslo: joms 
ne rupi, kaip daugumui kitų pinį- 
guoezių dukterų, pasipuoezimas, 
visokį kvėpalai ir patikimas jau- 

Į nikaieziams; joms rupi, kad pas 
kui, pabaigus moksl?, savystoviai 
galėtų gyvent ir nežiūrėt isz ki
tų rankų. Daugumas isz jų lyg 
aziol vilkėdavo namų darbo rū
bais. Gimnazijos virszininkei tas 
jau ir seniau nepatikdavo, o dar 
padr?sinta vyrų gimnazijos direk
toriaus, eta ežiai ėmė persekioti 
mergaites. Nepraeina dienos, 
kad nepiisikabintų prie kurios 
norą, tai, sako, tavo rūbai negra
žus, tai plaukai negerai stovi, tai 
kodėl, klausia, kasų nesusipini, 
—nors mergaitė ir butų su trum
pai nukirptais plaukais. Bet tai 
dar viskas nieko butų, jeigu tuom 
užsiimtų viena tik gimnazijos vy
resnybė. Atsiranda tarp drau
gių tokios, kurios lekcijų tarpe 
užeina (žinoma užkviestos) pas 
direktorę ir savo ilga liežuvėliu 
peiszneka ant savo draugių viso 
kių niekų, dėlko paskui gimnazi- 
jon atsikraustė net žandarai. Ap
gailėtinas daiktas, kad viena iš 
tokių denuncijanczių yra daugelio 
guodojama lietuvaitė, kuri kuo 
meiliausia, kaip lapė, prisikalbė
dama ir isztirdama savo draugių 
gyvenimo smulkmenas — pildo 
SZNIPUKO PEREIGAS.

Sziurpis.

žiem?

' lė pradėjo verkt, puolė prie klebo
no Živatkaueko, rankas bueziuo- 

[ja, praszu, kad leistų įneezt duk
relės lavon? į Dievo namus. Kle
bonas šaukia. “ Posmo l, atneszk 
rublį!" Nuėjo vargdienė į mies
telį: prie vieno puola, prie kito,



susigraibė rublį. Atnesza teisin
gam klebonui. Klebono szirdis 
tuojaus suminksztėjo! Pasidarė 
mielaszirdingas! Liepė neszt 
lavonę į bažnyczię. Puikiai pasi-, 
elge Žtvatkauskas su vargdiene! 
O “Tėvynes Sargas” keikia to
kius, neva bedievius, kurie sako, 
kad kunįgai maukia žmonės rau
donai.

Artojo vaikas.

Isz Minsko gub.
Iszeivystė kaimieczių isz Mins

ko gub. pernai buvo lyg apsisto
jusi, szįmet vienok vėl pasididi
no. Keliauja žmonelės daugiau
siai į Siberiję, kur, žinoma, tei- 
posgt laimės neras. Yra guberni
joj czieli valszcziai, isz kurių isz- 
sikraustė jau treczdalys gyvento
jų. Kraustytiesi jie priversti,ka
dangi ant vietos uždarbių nėra, o 
nusipirkti žemės ir ant jos apsigy
venti bežemiai ne gali, kadangi 
dėl brangumo žemės ne gali jos 
nusipirkti: prekė neiszdirbtos 
žemės kasztuoja czia 300 rubl. 
už deeiatinę, o už iszdirbtę ant 
sodybų reikia mokėti ir po 2000 
rubl. už desiatinę. Žinoma, kad 
tiek pinįgų bežemiai darbininkai 
ne turi. Žemės gi dalys ūkinin
kams atiduotos po iszliuosavimui 
nuo baudžiavos teip susmulkėjo, 
kad ūkės 2-3 de-iatinų ant szei- 
mynos isz 10 ypatų skaitosi už vi 
dutines. Žinoma, kad ant teip 
mažo žemės ploto tiek žmonių 
ne gali iszmisti. Siberijoj tei- 
posgi laimė jų ne laukia. Sztai 
besirengiant vieniems keliauti į 
palaimintę Siberiję, isz ten sugrį- 

V'Žo pulkas apdriskusių, užbadėju- 
šių, kurie pirma ten buvo iszke- 
liavę laimės jieszkoti, bet jos ne
rado. Sugrįžę sako, kad duota 
jiems žemė niekai, ant jos ne ga 
Įima iszmisti. Szalcziai kenkia 
teiposgi ne mažai žmonėms ir pa
sėtiems javams.

Isz Kauno-
Kunįgas Pilsudzki ir rotmeisteris 
buvusios lenkiškos kariaunos 
Kontrim, mirdami, užraszė ga
na didelius pinįgus ant parengi
mo prie Kauno vyriškos gimna
zijos konvikto gyvenimui mokin
tinių. Kapitalas paliktas kun. 
Pilsudzkio yra 31636 rubl., o 
Kontrimo 3070 rubl. Kadangi

tų rengti ne galima, tai Kauno 
gimnazijos užveizda nusprendė 
nuoszimczius nuo abiejų užraszų 
apversti ant stipendijų besimoki
nantiems Kauno gimnazijoj; isz 
užraszo kun. Pilsudzkio bus 20 
stipendijų po 40 rubl. ant metų. 
Stipendijas galės gauti vaikai 

* Pilsudzkio giminių ir paszaliniai 
vaikai ne turtingų bajorų. Isz 
nuoszimczių isz užraszo Kontri
mo bus trys stipendijos po 50 
rubl ant metų. Szitss stipendi^, 
jas galės gauti vaikai Kontrimo 
giminių ir tos paczios pravardės, 
o jeigu tokių ne butų, tai pasza
liniai vaikai ne turtingų bajorų. 
Rekomenduoti stipendijatus gim
nazijos užveizdai turi tiesę Tade- 
uszas ir Veronika Rimgailos.

Isz Grodno gub.
Grodno gubernijoj szjmet 

ankszcziau kaip kitais metais pra
dėjo szienę pjauti: szįmet szien- 
pjute prasidėjo nuo 1 d. liepos. 
Žolė visur sužėlė užganėdinan- 
cziai, nors yra jos mažiau negu 
pernai. Džiovinimę vienok ir 
suvežimę sulaikė tankus lytus, 
kurie beveik kas dienę būva.

Isz Prūsų Lietuvos.
Gentaro turtingiausi Europoj 

rinkių Beckero Karaliaucziuje 
nupirko Prūsų randas už 300000 
markių. Rinkius tas priskirtas 
prie Karaliaucziaus universiteto 
muzėjaus. Visi daiktai Beckero 
likoflLyrrrinotl universitetui.

Vietoj pasi m irusio lietu visiko 
parlamento pasiuntinio Smalakio, 
Klaipėdos ir Szilokarczemos pav. 
atsibuvo rinkimai. Visos parti
jos pastatė savo kandidatus. Vi
si tikėjo,kad lietuviszkas kandida
tas Maczulis lengvai pereis, bet 
jis ne gavo užtektinai balsų. 
Reiks dabar rinkti terp Maczulio 
ir socijaliitų kandidato Brauno. 
Katra pusė laimės, ne galima dar 
įspėti. Paskutiniuose metuose į- 
tekmė socijalistų Prūsų Lietuvoj 
žymiai pakilo.

Isz Londono.
Kaip isz virszaus galimaKaip isz virszaus galima buvo 

spręsti, jog rinkimas pinigų ant 
statymo geležinės bašnyczios ne
atneš jokios naudos kun. Szla- 
mui, teip ir atsitiko: žmonės ne- 
tik-kęperstojoaukovęant to “sta
tymo”, bet — už nežmoniszkę 
plėszimę sunkiai uždirbtų pinįgų, 
parapijonai ant kun. Szlamo teip 

įpyko, kad perstojo visai lankyti 
bažnyczię. 16 d. berželio kun. 
Szlamas dar sykį bandė per pa
mokėlę užmyti apie svarbumę į- 

. rengimo Londone savo bažny- 
czios. Nors tuos, kurie neaukau- 
ja ir iszvadino “šiaudiniais kata
likais”, bet tas jojo naujas pravar
džiavimas padarė ant klausytojų 
tokį pat įspūdį, kaip ir iszvadini- 
mas “bedieviais”, “socialistais”, 
“parmazonais” ir tt

Jeigu Szlamas butų sziek-tiek 
buvęs praktiszkae, tai geruoju, ir 
be prievartos prie aukavimo,butų 
nuo vargdienių žmonelių daug 
daugiau prisilupęs ant savo baž- 
nyczios. Bet dabar iszėjo kas 
kita: susirinko sau apie £60. ir 
—amen, nieks netik daugiau ne 
duoda, bet ir ne mislyja duoti. 
Ir ne stebuklai. Kada kun. Szla
mas pradėjo rinkimę ant “geleži
nės” bažnyczios pinigėlių, tai da
rydavo maž-daug teip: kiekvie
nas turėdavo aukauti mažiausiai 
—10 szil., o esant menkam už
darbiui, kits, negalėdamas rasti 
savo kiszeniuj ne mažiausios da
lies reikalaujamų pinigų, turėda
vo, įpatingai tam dalykui paskir
toje knygutėje, pasiraszyti, kad 
kuoveikiausiame laike iszmokės 
kun. Szlamui 10 szil.

Žinoma, jeigu Londone apsigy
venę lietuviai butų turtingesni, 
□e kaip jie yra ir dar mažumę 
kvailesni, kaip jie dabar yra, tai 
tuomsyk kun. Szlamas būt galė
jęs surinkti rasi ir daugiaus, 
kaip dabar, o rasi jau ir bažny* 
czię savo butų pastatęs. Dabar 
tas “statymas” jau užsivilks, ka
dangi žmonės nė tik-kę ant to 
“geležinio” dalyko perstojo davę, 
bet nė reikalaujamos kolektos ant 
apmokėjimo kunigėliui 5 svarų ir 
30 szil. už bažnyczię ant sanvai- 
tės nesudeda.— Kaip girdėti, tai 
kolektoriai vos 4 svarus te sureu- 
kę per sanvaitę.

Mat knnįgėlis mandravo. Ka
da vyskupas, užtvirtindamas kun. 
Szlamę, pripažino jam algos tik 2 
svaru persanvaitę temokėti, tai 
komitetas, kad kunigėliui pasige
rinti, ketino jam ant pirmo susi
rinkimo algę ant 1 svaro per san
vaitę pakelti, nės tikėjosi, kad 
prižadėdamas tai, uuramįs kuni
gėliui szirdį ir užbaiga visus atei- 
tėj galinezius kilti terp parapijos 

ne teip apie tai mislyjo kun. Sala
mas. Jisai netiktai su geru no
ru komiteto nesutiko, bet bijoda
mas būti žmonių kontroliuotas, 
stengėsi visokiais budais parapi 
jos komite’ę, kaipo “netikusį”, 
praszalmti ir būdamas absoliu- 
tiszku ponu,viskę į savo keszenių 
susigriebti. Nors visi jo geri no
rai ir neiszsipildė, nors pinigų 
daugiaus, .kaip komitetas jam 
prižadėjo ir nesurenka, bet vis-gi 
stengiasi kaip tik įmanydamas ant 
savo pastatyti: nor ir plikiu, bet 
—ponu pasilikti.

Kaip jam jo ta ponystė nusi- 
duos, dar tikrai negalima pasaky
ti, o tik galima abejoti, bet viens 
dalykas, apie kurį galima iszvirsz 
tvirtai spręsti yra tas,kad mus ger
biamas duszių ganytojas, negalė
damas susirinkt užtektinai pinigė
lių, turės sutikti ant algos, arba 
turės isz Londono bėgti. Vienok 
komitetas “Parapijos Draugystės 
Szv. Petro” ne snaudžia ir rūpi
nasi, kiek galėdamas, isztrukimui 
kun. B. Szlamo užstoti kelię, kad 
kartais neprisieitų vėl su vyskupu 
apie tai rokuotis. Žingsniai jau 
yra daromi ir be abejonės tas dar
bas nenueis ant niekų, 
tam tikslui priežastis, 
lis mat, kad įbauginti 
ketino—jeigu nesudėsę 
—pasinaudoti isz pinigų, surink
tų ant statymo “geležinės” baž- 
nyczioa.

Kuo szits dalykas užsil ags — 
pranesziu vėliaus.

K. Perkunas.

nės yra. 
Kunigė- 
žmonės, 
kolektos

Konkursas-
Draugystė “Želmuo” Paryžiu

je, 6 d. gugužės szių metų, ant 
susirinkimu, sutarė iszleisti len
kiškoj ir lietuviszkoj kalboj 
“Trumpę Metodę” išsi
mokinimui lietuviszkos kalbos ir 
dėlto ketiua apgarsinti konkursę 
ant paraszymo to i Motodos. Už 
geriausię Metodę yra paskirta do
vana — 150 frankų. Apie reika
lavimus konkurso bus apgarsinta 
ne užilgio.

Sekretorius Draugystės “Žel
muo”. M.P.

Adresas: 91 rue de Seine a Pa
ris (France).

Preke pinigų
Ruskasrublis po...............
Prūsiškos markės po..,.

. 58c
.24<C

i/^kiekwieno pinigų siuntinio Blėdį ugmee padarytę skaito ant lė sztraikę. 
/ pridėti 30c.ant paczto k asz.

Isz Amerikos

Vakari niuo-

Chlnleczlai ir Japoniecziai Ame
rikoj.

Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Suvienytose Valstijose 
buvo 87800 chinieczių (1890 m. 
buvo jų 107475), isz to skaitliaus 
67700 gyveno vakariniuose szte- 
tuose (1890m. būva jų tuose szte- 
tuse 96844). 1890m. Kalifornijoj 
buvo 72472 chiniecziai, pereituo
se metuose tik 45753. 
Skaitlius mat chinieczių Suvieny
tose Valstijose sumažėjo, užtai 
skaitlius japonieczių žymiai pasi
daugino. 1890m. buvo^uvieny- 
tose Valstijose isz viso tik 2039 
japoniecziai, pernai gi skaitlius 
jų siekė jau 24300.
se sztetuokė gyveno 23360 japo
nieczių. Ant Havai salų 1890m. 
gyveno 13120 japonieczių, pernai 
gi jų buvo jau 61111 (chinieczių 
czia buvo 25767), tai gi beveik 
j gyventojų Havai salų suside
da isz japonieczių ir chinieczių, 
amerikonų ant tų Suv. Valstijų 
valdybų yra labai mažai.

Sausmetis.
Karszcziai dar vis nesiliauja A. 

merikoj. Karszcziai ir stoka ly
taus užkenkė laukams teip, kad 
szįmet užderėjimas bus ant trecz- 
dalio mažesnis negu pernai. Pe 
reitos nedėlios dienę visuose ry
tiniuose ir viduriniuose sztetuose 
visokių tikėjimų bažnycziose bu 
vo dievmaldystos ant iszpratzy 
mo lytaus ir iszliuoeavimo 
to nuo 
ežių.

krasz-
nepakencziamų

Nauja sala.
Citt, Mo. Upė Mi8- 

py*'-
Kansas 

souri iszardė apsaugojimo 
mus, jos vandens apleido senę lo
vį, užliejo didelius laukų plotus 
ir subėgo į Plutt upę. Ant upės 
pasidarė nauja sala turinti 5 my
lias ilgio ir 2 myli ploczio. Jei
gu ne galima bus upės sugręžin- 
ti į senę lovį, tai pasidariusię salę 
pasidalįs pusiau eztetai Missouri 
ir Kansas.

Užmuszė perkunas.
Arthvr, III. Trys jauni vy- 

riszkiai, ne toli nuo czia, nuo ly
taus pasislėpė į stovincaię prie 
kelio pasziurę. Tuom tarpu tren
kė perkunas ir visus tris pasziu- 
rėj pasislėpusius užmuszė.

atveža 
vaisiai 
yra ne

netoli Pincha anglių kastynių 
trenkė perkūnas į vienę tuszczię 
triobę, kur nuo lytaus pasislėpė 
grįžtanti nuo darbo keli kalnaka
siai. Prie to du darbininkai liko
si ant vietos užmuszti, o du ap
svaiginti. Perkūnas paskui tren
kė į namus italijonų apgyventus, 
du italijonų užmuszė ant vietos, o 
daug pavojingai sužeidė.

Brang-ta valgio* produktai.
MilwaQzee, Wh. Prekės val

gio produktų ir visokių vaisių 
žymiai pasikėlė nuo 1 d. liepos, 
kada pasirodė, kad daugely j 
Amerikos sztetų bus menkas uf- 
derėjimas. Visokių produktų ir 
vaisių žmonės reikalauja tiek jau 
kaip |»ernai, o fanneriai 
ant treczdalio mažiau; 
szįmet ne kam tikę ir tų 
daug.

Įteikėjo bėgt Įsa Meksiko.
El. Paso, Tkx. Amerikonų 

vedamas trūkis Meksikoniszko 
Central geležinkelio pervažiavo 
vienę meksikonę. Kad ieztrukti 
nuo sūdo, amerikoniszki trūkio 
tarnai paėmė pervažiuoto kunę, 
įmetė į peczių ii sudegino. Da- 
žinoję apie tokį darbę meksiko- 
na i, norėjo amerikonus lynczuoti. 
Tik su dideliu vargu jiems pasi
sekė isztrukti nuo vejanezių įpy
kusių meksikonų ir su trukiu 
persigriebti perrubežių.

Raudonas Juriu vanduo.
Los Angelob, Cal. Kaliforni

jos pakrantėse buvo gano smar
kus žemės drebėjimai. Po jų tuo
jaus persikeitė prie pakranezių 
jūrių vandens parva isz gražios 
žalios į raudonę kaip kraujas. 
Žuvys isz ploto su raudonu vande
niu jiersikėlė toliaus, kur yra ža
lias jūrių vanduo. Persikeitė ir 
sūrūs jūrių vanduo į prėskę.

Paskendo laiv ai.
New Haven, Conn. Netoli 

Sands Point, prie New Yorko ru- 
bežiaus, paskendo laivas Benitza 
isz Philadelphios. Prie to 5 žmo
nės prigėrė.

Milwaltkee, Wis. Netoli Mar* 
rinette, Wis. laike smarkios au
dros trenkė perkunas į didelį lai
vę plaukiantį ant Michigan ežero 
ir laivę uždegė. Kol spėjo atsiųs
ti pagelbę, laivas paskendo ir visi 
ęnt jo buvę žmonės prigėrė.

Gatarai.
Gband Rapidb, Mich. Sudegė j 5 Washington, D. C. 

czia įtaiMjs Michigan Barrel Co. stalatoriai elektriszkų įtaisų pakė- 
_. Jie reikalauja užmo- 

keenio po 13.50 ant dienos.

In-

100000 dol.

Petusky, Mich. Sudegė czia 
dirbtuvės Foreman . Co. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 500000 
dol., užasekuruota gi viskas buvo 
vos ant 56000 dol.

Osage, Pa. Beveik su visu 
iszdegė miestelis Reaville, turin
tis 1000 gyventojų. Neiszliko 
visame miestelyj nė viena parda-' 
vinyczia.

Netaimea ant gele*lnkellu.
We*t Union, W. Va. Netoli 

nuo czia susimuazė darbininkiaz 
kas geležinkelio tiukis su tavori- 
niu. Prie to vienas trūkio vedė
jas ir 5 darbininkai likosi pa
vojingai apkulti.'

Evansville, Ind. Prieazais 
NortonvHle, ant Louisville & 
Nashville geležinkelio susimuszė 
du trukiai. Prie to du trūkio 
tarnai likosi užmuszti, du mirti
nai ir du no mirtinai apkulti.

Kansas Citt, Mc. Netoli 
Gawer, ant St. Joseph & Grand 
Island geležinkelio susimuszė du 
trukiai. Prie to du žmonės liko
si ant vietos užmuszti; sužeistų 
ir tai sunkiai, yra 15 žmonių.

Isz darbo lanko.
1 Hazleton, Pa. Darbai pra

deda eiti niekyn. Pasiliovė dar
bai Lattimero kastynėse ir per tai 
800 darbininkų ne teko darbo. 
Ketina teipoegi uždaryti ir Hazle 
kastynės, kuriose dirba 1200 dar- 
b>nįnkų. Tegul nieks czia dabar 
ne keliauja darbo jieszkodamas. 
Matyt, kad kastynių savininkai 
jieszko priekabių ant numažinimo 
po paskutinių sztraikų padi
dinto už darbę užmokesnio.

Stackton kastynės teipoegi sto
vi jau nuo tūlo laiko.

5 PittsBL’RG, Pa. Sitraikas 
organizuotų darbininkų Irusio 
plieno dirbtuvių jau prasidėjo. 
Trustas stengiasi sztraikierių vie
tas atiduoti neprigulintiems į 
organizacijas. Žida pradėti su 
acabsais darbus dirbtuvėse Well»- 
ville, Oh. ir McKeesport, Pa. Ne 
žinia tik, ar ras tiek, kiek reikia 
scabsųi

RocheoTER, N. Y. Darbi
ninkai dirbanti prie triobų staty
mo nusprendė užbaigti sztraikę 
ir grįžti prie darbo. 9 kontrak- 
toriai sutiko ant darbininkų rei
kalavimų, prieszinasi dardu kou- 
traktoriai. Darbininkai iškovo
jo 8 vai. darbo dienę ir po 20 e. 
už darbo valandę.

Scranton, Pa. Peczkuriai 
Delaware & Hudson. Erie <& On- 
tirio ir Western Railroad Co. pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja 8 
darbo valandų ant dienos prie se
no užmokesnio. Per lai atsėjo 
uždaryti apie 20 kastynių, per kę 
12000 kalnakasių ne teko darbo.

*| Wilke8Barre, Pa. Dėl 
sztraiko peczkurių atsėjo uždary
ti szito apskriezio kastynės. Dar
bininkai Kingston Coal Co. kas
tynių pakėlė sztraikę dėl to, kad 
jiems numažino užmokesnp

5 Reading, Pa. Maszinų dir
bėjai Philadelphia & Reading ge
ležinkelio pakėlė sztraikę. Jie 
rerkalauja 9 darbo valandų ir 
ant 12j% didesnio už darbę už
mokesnio.

5 Pereitę sanvaitę ant viso Su
vienytų Valstijų ploto buvo 208 
nusibanKrutinimai lįanvaitę priesz 
tai buvo jų 199; pereituose me
tuose per tę paczię sanvaitę bu
vo 202 nuaibankrutinimai.

1 Chioago, 111. Sztraikas gi- 
8erių, rodosi, neužilgio pasibaigs. 
Iki aziol 12 dirbtuvių sutiko ant 
darbininkų reikalavimų; yra vil
tis, kad ir likusios dirbtuvės su-

•[ Shamokin, Pa. 100 per
kuriu anglių kastynių terp .Sha
mokin ir MtCarmel pakėlė sztrai- 
kę. Per tai isz 18 kastynių 7 sei
kėjo uždaryti ir 4000 kalnakasių 
ne teko darbo.

1 Omaha, Nebr. South Oma- 
hos maszinistai nutarė sztraikę 
pabaigti ir sugrįžti prie darbo. 
Maszinistai Armouro ir Cudahy 
pjovinyczių sugrįžo jau prie dar 
bo. Dirbs jie po 10 vaL ant die
nos ir gaus po 32c. už darbo va- 
landę.

5 Niw Orleans, La. Iszė- 
mus dviejų, visos czianykszczios 
alaus laidinyczios sustabdė dar
bus dėl užgimusių darbininkų 
sztraikų.*

U Wellsville, Oh. Darbi
ninkai czianykszczių plieno dirb
tuvių paliovė dirbę.

Scranton, Pa. Sztraikuo- 
janti katilioriai, maszinistai ir gi- 
seriai varstotų Delaware, Lacka- 
wmna & Westem geležinkelio 
sugrįžo prie darbo.

1 Toledo, Oh. (’zianyksz 
ciioee Republic Iron & Steel Co. 
d:rbtuvėse nuo 1 d. pjutės prasi
dės darbai. Prie darbo patilps 
400 darbininkų.

1 Wilkesbarre, Pa. Sztrai 
kuojanti peczkuriai kastynėse 
IVyoming kloniea atsiliepė prie 
ksstynių savininkų, iszreikszdami 
norę grįžti prie darbo.

1 CuNNELLBviLLe, Pa. Perei- 
t| sanvaitę szitose aplinkinėse de
gė isz viso 19882 kokso pecziai.

5 Sharon, Pa. Sharon Steel 
Co, pirko nuo Thompeono 1500 
akrų žemės su anglims ir parengs 
kelias naujus kastynės.

Aldenried, Pa. Likosi czia 
uždarytos ant atlikimo visokių pa
taisymų didelės dirbtuvės. Per 
tai 300 darbininkų ne teko darbo.

Wausan, Wia. Dėl stokos 
vandens uždaro czianykszczias 
lentų pjovinyczias. Per vasarę 
dirbs vien pjoVinyczios Alexan- 
der Stewart Lumber Co.

<[ VVarren, Oh. Sztraikas 
darbininkų prie tarpinimo peczių 
National Steel Co. pasibaigė ir 
350 darbininkų sugrįžo pno dar
bo.

W ILK E8B AKRE, Pa. Avon- 
dale kat-tynėse peczkuriai, kurie 
buvo sztraikę pakėlę, vėl sugrįžo 
prie darbo.

Vancouver, Canada. Szlrai 
kas baltveidžių lašišų žvejotųjų 
pasibaigė. Nuo dabar žvejai 
gaus po 1G-12|c. už kiekvienę su- 
žvejotę žuvį.

•Į Reading, Pa. Maszinų vars
totuose Pensylvania & Reading 
geležinkelio 150 darbininkų pa
kėlė sztraikę.

1 Plymolth, Pa. Darbai szio.- 
se aplinkinėse eina sziuom kartu 
labbi gerai; Visos kastynės dir
ba.

Port Cotfa, Cal. Tavorų 
iszkrovėjai czianykszczių krautu 
vių pakėlė azi raikę.

1 Shamokin, Pa. 500 darbi
ninkų Hickory Ridge kastynių 
pakėlė sztratkę.

• Nerv Yorke pakėlė sztraikę 
kriauezių pagelbininkai rytinėj 
miesto dilyj.

Carnegik, Pa. Stato czia 
už 150000 dol. didelę alaus leidi - 
nyczię.
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Lietu viszku dirva.

Isz Scranton, Pa.
Pabaigoj pereito mėnesio likosi 

sūdo nubausti sritie lietuviai: M. 
Petruszkevicze, kasierius draugys
tės Sz. Stanidovo, už piUi-iavini- 
mę szitos draugystės pinįgų $73. 
Sūdąs nusprendė Petruszkeviczę 
ant 3 mėnesiui kalėjimę ir ant už
mokėjimo draugystei prigulinezių 
pinįgų. Paskui sūdąs nusprendė 
Antanę Gardinę ant 2 metų į Phi 
ladelphijos kalėjimę už kreivę pri
slėgę. Gardinas mat buvo liudy
tojom ptiesz Naruszį, buk tas sze- 
8V metai atgal užmuszė žmogų, 
Jonę Mickų. Sūdąs rado Naruazį 
nekaltu,jį iszteisino ir po 9 mėne
sių sėdėjimo paleido, o užtai netei
singas liudytojas likosi sūdo ant 
kalėjimo nuspręstas. 'Žmonėspa 
sakoja, buk Gardinas baigęs 4 
kliasas gimnazijos, bet ant to ne 
iszrodo, kadangi nėra protiszkai 
iszsilavinęs. Jis dideliai isztvir- 
kęs, o drauge karsztas pildyt o jas 
bažnytinių formų: jis atlieka au
sinę kelis kartus ant metų ir tan
kiai lank<4 bažnyczię. Tas aisz 
kiai parodo, jog ant ant pastoji
mo geru žmogum ne užtenka pil
dymo bažnytinių formų, bet rei
kia ir ko daugiau, ko kunįgai 
mažai mokina.

Buvo czia užsidėjęs knįgynas 
vardo Kunįgo Daukšos. Rodosi 
vienok,kad isz tų miltų koszėane 
bus: visi mat atszalę, o keli ne
gali knįgyno užlaikyti, kadangi 
ant to reikia diktai pinįgų.

Daugiausiai czianykszczių lie
tuvių skaito “Lietuvę” ir “Vie
nybę”, knįgų mažai kas skaito; 
daugumo visas pasiskaitymo szal- 
tinis yra: Szaltinis ir pasakos 
Tukstanties ir vienos nakties.Nie- 
kas ne sako, kad tos knįgos butų 
vodingos, bet jas vien skaitant,ne 
galima proto iszlavinfi. Teisybė, 
yra ir czia keli geri tautiecziai 
mylinti apazvietimę. Tie skaito 
geresnius laikraszczius ir moks- 
liszko turinio knįgas, bet tokių 
kia ne daug.

Scrantonietis.

Isz Plttston, Pa.
CzianykSzcziai lietuviai labai 

rūpinasi apie ateitį “Susivienyji- 
mo”. Nedėlioję, 14 d. liepos, at
sibuvo net du susirinkimai. Vie 
tinės kuopos virszininkas apgarsi
no kuopos susirinkimę antrę va
ta ndę po pietų svetainėje p. Tam- 
kevicziaus, klebonas gi užsakė isz 
sakyklos, kad Rymo katalikai tu 
rėš savo susirinkimę salėje po 
bažnyczia, tuojau po dievmaldys- 
tai,persergėdamas, kad prie S. L 
A. niekas nesiraszytų, nes, girdi, 
paskui grandysią. “Gėda, sako, 
kad mes turėtume keliems pasz 
lemėkams apsileisti.” Apie sei
mo nutarimus sakė^k,ad ne tie yra 
geri, kurie buvo apsvarstyti per 
tris dienas, bet kurie į vienę va- 
landę laiko tapo gerai padaryti 
ir IL Klebonas aiszkiuo apie 
“Susivienyjimę”, tikt nežinia ar 
jo kalbos žmonės nesuprato, o 
jei ir suprato, tai atžagariai: nea 
minėtoj dienoj prie S. L. A. 7-toa 
kuopos. Iiuosoe nuo kunįgų jun
go, prisiraszė 13 naujų sąnarių, 
senų užsimokėjo 11. Reikia ži
noti, jog ant susirinkimo atėjo 
tik drąsesni, nes buvo paleistas 
paskalas, jog atsikartos laikai Di- 
lionio ir visi 7-toa kuopos S. L. 
A. sanariai, kurie eis ant susirin
kimo, bus areštuoti. Antras su 
ririnkimas kuopos S- L. A. atsi
bus 4 d. rugpjuczio. Turiu dai 
pridurti, jog minėtoj nedėlioj tu
rėjo savo paprastę susirinkimę 
Draugystė Sz. Baltramiejaus. Isz 
24 sąnarių, prigulinezių prie “Su
siv.”, 13 užsimokėjo prie S. L. A., 
5 atsisakė visai nuo prigulėjimo, 
trys buvo abejotini ir trys žadėjo 
prigulėti prie “Rymo katalikų”. 
Reikia dar pasakyti, kad dudo 
rius visur vaikszcziojo po stubas 
ir kalbino, kad lietuviai eitų ir 
raazytusi prie “Rymo katalikų”, 
bet isz viso savo darbavimosi ne
sumedžiojo nė tuzino.

J.

Isz Elizabeth, N. Y.
Nors czia lietuvių yra diktai, 

bet laikraszcziuose retai pasitaiko 
korespondencijos isz musų mies
to.

Darbai eina czia ne prastai, 
norą maszinistai dar vis sztrai kuo
ja. Dabar priviso czia daug skab- 
sų,kurie po policijos uždanga eina 
į darbę. C. R. R. pastatė didelę 
szapę,kurir daugelis musų brolių, 
privažiavusių azį pavasarį MB Lie
tuvos, gavo darbę. Prie darbo 
priima dar ir dabar kiekvienę, 
ne reikalauja,kad prigulėtų į uni- 
ję, jeigu tik moka darbę ir gali 
sziek liek suriaalbėti. Mokestis 
po 2 dol. ant dienos.

Susivienyjimo kuopa pasidalino 
į dvi dali. Prie liuoso nuo kunįgų 
jungo priguli daugiau sąnarių ne
gu prie kunįginio arba atžagariai 
kiikszczioniszko-katalikiszjto. 1d. 
liepos Neprigulmingas Kliubas 
laikė exlra mitingę, ant kurio vie
nas sąnarys užmanė, kad pristotų 
prie iszliuosuoto nuo intriguojan- 
czių despotų jungo Susivienyjimo. 
Ant to viri sutiko, tik atidėjo už- 
tvirtinimę užmanymo ant papras
to Kliubo susirinkimo, kada bus 
viri sanariai. Jeigu ptiriraszys 
Kliubas, tai per tai sustiprėtų 
Suriv., kadangi Kliubas turi su 
virszum 100 sąnarių. Dabar sa
nariai moka po 25c. ant menėsio, 
gauna jie ligoj paszelpę; prisira
šius prie Susiv., gautų ir posmer- 
tinę. Kliubas per pristojimę prie 
Susiv. isztikro iabiaus dar pasi
keltų, prie jo prairaszytų daugiau 
sąnarių dėl posmertinės.

Eliza betietis.

Isz Joint, Pa.
Darbai sziuom -kartu eina ne 

blogiausiai. 18 d. szio mėnesio 
pradėjo dirbti vienos kastynės, 
kuriose dėl taisymo buvo aprišto 
ję darbai.

Lietuviai ežia sutikime gyvena. 
Pradėjus keliems agituoti, pasise
kė sutverti lietuviszkę draugystę 
po vardu Szv. Antano. 16 d. 
szio mėnesio buvo laikytas susi
rinkimas, ant kurio pririraszė 16 
naujų Mnarių, išrinko ir vyriau- 
sybę isz sekanezių ypatų: prezi
dentu — Vladislovas Urbonas; 
raštininku—-Ant. Sarukaitis; ka- 
rierium—Motiejus Szarma.

Kaip visur teip ir ežia yra stab
dytoje!, kurie kalbina nesiraszyti 
į draugystę, bet kad yra ir su- 
prantaati naudę draugysezių, tai 
tie ne paiso ant atkalbinėjanczių 
iszgamų, kurie paprastai laikę 
praleidžia saliunuoee, ne mėgsta 
knįgų ir laikraszczių. Ant tokių 
isz tikro nėra kę paisyti, ne gali
ma nuo jų ir nieko gero reika
lauti, kadangi toki iazgamos pats 
ne atskiria blogo nuo pikio.

Sekt. Szv. Antano Dr.
A. Sarukaitis.

Isz Kensington, III.
Czianykszcziai lietuviai ne gali 

labai girtiesi kokiais nors ant mu
sų tautos labo nuveiktais darbais. 
Czia yra diktas lietuvių skaitlius, 
daugiausiai femaiezių. Rodori, 
galėtume szį tę nuveikti ant mu
sų vrių labo, ant pakėlimo musų 
vardo, bet su tokiais darbais ne 
įstengiame pasirodyti. Musų 
miesto lietuviai priguli prie tam
siausių, jie ne gali nė suprasti 
naudos isz tautiškų darbų. Laik
raszczių ir apszvieczianczių protę 
knįgų daugumas ne matė ir nieko 
ne skaito. Už tai kas subatę pa
rengia girtuokliavimus, pasigėrę 
staugia ir baubia irtais savo stau
gimais žemina visų lietu
vių vardę svetimtauezių akyse. 
Girtuokliavimais vienok ir tais 
staugimais atsižymi ne koki ten

kurie savę dievuotais vadina ir ki
tus ui velnio tarnus laiko.

lie dieviKKBiai-girtuoklūn pats 
ne žino* kuom yra. Užklausti 
prie kokios tautos priguli— atsa
ko, jog yra lenkais arba masko
liais. Gerai bent, kad svetim- 
taucziai juos už lenkus ir masko
lius laiko, už jų baubimus Balio
nuose nors nereikia geriems lietu
viams atsakyti. Laikas vienok 
butų jau- ir tiems pratrinti akis, 
apleidi girtuokliavimus ir stoti į 
eiles dirbanczių ant vi-ų lietuvių 
labo. Priderėtų ir jiems, vietoj 
girtuokli tvimų, griebtieji skaity
mo apezvieczianczių protę knįgų 
ir laikraszczių, o tas iszblaszkytų 
tamsę, kurioje skęsta.

Kensingtonietis.

Isz Baltimores.
Vienas isz czianykszczių advo

katų, koksai Andrew Robertą, tu
rintis ofisę Belinge, apgarsino 
angliškuose laikraszczi.uose, jog 
reikalauja partnerio ant uždėjimo 
didelio saliuno. Ant to apgarsi
nimo atsiszaukė lietu vys Antanas 
Franckevicze. Atėjus jam į Ro- 
bertso ofisę, tas paklausė, kiek 
lietuvys turi piuįgų. Iszgirdęs, 
jog turi 1000 dol., užsimanė tuos 
pinįgus išvilioti. Parodė vienę 
galiūnę ir restauranę, už kurį sa
vininkas reikalavo 2000 dol. Vie
ta lietuviui labai patiko, jis to
dėl nuėjo į bankę, kur turėjo su
dėtus pinįgus, paėmė 800 dol. ir 
atneszė juos pas advokatę kaipo 
savo partnerį. Robertą,paėmęs pi
nįgus, žadėjo ateiti ant rytojaus 
pas parduodamo sallnno savinin
kę, bet ne atėjo, uždarė savo ofi
sę ir su lietuvio 800 dol. iszsinesz- 
dino, nežinia kur. Matyt Franc
kevicze ne parirodavyjo sumanes
nių žmonių, nuo visų slėpėsi su 
savo mienais, per tai ir įkiszo sa
vo pinįgus prigavėjui.

G.

Isz Lietuviszkų laikrasz
czių.

Po Susivienyjimo seimui ne pri
gulinti prie kunįgų trusto laik- 
raszczišl patalpino žinias apie 
bjaurų kunįgų pasielgimę ant sei
mo. Asz isz pradžių ne norėjau 
netikėti, kad kunigai butų tiek 
bjaurumų pridirbę, nenorėjau ti
kėti, kad jie teip drystų mynioti 
teisybės pamatus, kurios savę ap- 
giuėjais ir palaikytojais garsina. 
Nenorėjau tikėti, kad jie drystų 
teip veidmainiauti, pjudyti bro
lius su broliais, platinti melę vie
toj teisybės. Bet dabar persiti
krinau, jog nekunįginiai laikrasz- 
cziai ra«zė teisybę ir tai dar visų 
peiktinų kunįgų darbų ne pami
nėjo, nes ant to laikraszczių skil- 
czių neužtektų. » Matau dabar 
aiszkiai, kad nekunįginiai laik- 
raszcziai grynę teisybę rassė apie 
kunįgų peiktinus darbus ant sei
mo, o kunįgų iszleidžiami,arba jų 
papirkti,kaip melavo pirma, teip- 
jau meluoja ir dabar. Sztai pa
lėkusi spaugam kunįgų tarnui ir 
ypatiszkam rasztininkui seimo 
protokolų “Tėvynė”, raszydama 
apie atsibuvusį Brooklyno Susiv. 
kuopos susirinkimę, be sarmatos 
meluoja. Mat korespondentas,p. 
Sąnarys, buvo siųstas už delegatę 
ant seimo, tai jis, turbut, kunįgų 
tapo hipnotizuotas arba gal kito
kiu budu kunįgai jam įkvėpė sa
vo doros principus, tai dabar tos 
doros aprietas, nors ir norėtų, ne 
gali teisybės skelbti, nes jos su- 
pratimę nužudė-

Ant minėto susirinkimo buvo 
ne 15 bet 20 sąnarių, nors kuopa 
turi 32. Bet kad prie kuopos 
priguli daugiausiai apsivedę su 
savo moterims, tai už pasilikusias 
aamieje moteris atsakė jų vyrai. 
Suaiv. reikalai buvo gana szaltai 
apsvarstomi ir net kuopos prez. 
ir kasierius, nors yra bažnytiniais, 
bet ir tie stojo apgynime teisybės 
ir jie kunįgų darbus Susiv. pava
dino visai ne gražiais. Tuos vy

rus juk ir kun. Milukas gerai pa
žįsta kaipo dievuotus. Visi są
nariai pririraszė prie tauiiszko . 
Sūri v., pripažindami p. Totorių už 
prezidentę, tik vienas, kuris dar 
ne buvo nė pilnu sąnariu, atsisa
kė visai nuo Sus!v., lygiai kunį 
ginio kaip ir tautiško. “Tėvy
nės” rasztininkas p. Sanarys,kaipo 
ėsantis po suggcstija kuniginio 
seimo vedėjų, nesiraszė ant blan- 
koe, bet ir už kuniginį Susiv. ne
užstojo, sėdėjo akis nuleidęs, lyg 
rodos pats sarmatyjosi, kad jį, ne 
turintį nė jokių principų nė su
pratimo teisybės, kuopa už dele
gatę iszri n ko. Suprato mat, kad 
jis, parduodamas savę kunįgdms, 
pardavė ir kuopos reikalus, todėl 
ant susirinkimo ne dryso lupų a- 
tidaryti ir ant galo sprūdo isz sa
lės, vienok tęsyk jau visi buvd 
pasiraszę su pritarimu tautiszkam 
Snsivienyjimui. 13 d. liepos bu
vo antras kvartalinis susirinki
mas, visi sanariai sudėjo kvartali
nį mokestį ir pinįgai nusiųsti tau
tiško Susiv. kasieriui Pauksz- 
cziui, o ne kunįgų įnagiui. Da- 
bar persitikrinau, jpg tautiška
sis Susiv. stoja už teisybę, linkiu 
jam kuo geriausios.kloties ir pasi
vedimo prie visiszko iszliuo-avi- 
mo tos organizacijos nuo despotų 
ir juodos žandarmerijos skriau
dų. Kand. Daugmatys.

Nr. 23 “Žvaigždės”, išleidžia
mos po firma p, Baltiejaus kun. 
Varnagirio ir jo draugų, patilpo 
sztraipsnis p. a. “Naujos kilpos 
laisvamanių.” Raszėjas tų zaunų, 
koksai S. R. D., užsipuola ant vi> 
sų mylinczių teisybę, nepritarian- 
czių kunįgų intrigoms, vadina 
tuos su panieka Laisvamaniais. 
Baugina tuos, kurie siųs atsisky
rusio nuo kunįgų jungo Sus. ka
sieriui Paukszcziui pinįgus. Gir
di, ten pinįgai prapuls, o ėsanti 
po kunįsrų kontrole neprapuls; 
katrie ne prisius czvertmetinės 
mokesties kunįgų Jcasieriui Ra- 
dzevycziui,tai numirę,ne gaus po
smertinės. Kad ne gaus nuo ku
nįgų posmertinės nę laižanti jiems 
rankų, tę Ir be. zaunų S. R. D. 
visi žino. Tie,turBut ,nė ne pra- 
szys kunįgų malonės, jiems kojų 
ne laižys; tie jieszkos posmerti
nės isz ten. isz kur ji jiems prigu
lės. Kam vienok, bet jau kuni
gams ir jų tarnams gėda, rodosi, 
turėtų būt statyti savę už sargus 
vieszo turto. Kunįgai juk ne 
mėgsta iszdavinėti rokundų isz 
vieszų pinįgų. Kokiais yra po
nai, ne gali būt geresniais jų tar
nai. Garsus M liauckas juk ne 
valnamanis, tik kunįgų proteguo
jamas tarnas buvo. Ir kasienų 
lietuviszkų draugysezių.negalėju
sių iszsirokuoti isz jiems pavestų 
žmonių pinįgų, daugiau, turbut, 
buvo kunįgų tarnų negu laisva
manių. Apie paežius kunįgus ne
reikia jau nė kalbėti. Kas gi isz 
kunįgų iszduoda parapijonams 
teisingas, pilnas rokundss isz vi
sų įplaukimų ir iszdavimų para-* 
pijose (žinoma, czia kalbu apie 
lenkiszkus ir lietuviszkus, kadan
gi antai vokiszki arba praneuzisz- 
ki kunįgai ne prieina prie para- 
p jos pinigų)? Jeigu iszduoda, 
tai, lyg ant iszjuokimo parapijo- 
nų, tokias rokundss, kurios nieko 
nereiszkia: tiek įplaukė be kon
trolės, tiek iszleido be kontrolės, 
nežinia ant ko,— gal ant dovanų 
valdancziomf parapiję gaspadi- 
nėms—tai ir visas iszairokavimas. 
Net suduose su savo ypatiszkoms 
rokundoms pastato ant pažemini
mo svetimų akyse visę surėdy- 
mę katalikiszkų bažnyczių. Sztai 
vienas parapijos valdytojas ir po 
saiai dienai ne įstengia iszaiszkin- 
ti, kokiu budu vysznių skynimas, 
pastijalkos, Kalifornijos vynas, 
iszgertas su svecziais, likosi įra- 
szytas į parapijos išdavimus. 
Ne abejojame, kad peržiūrint ge
rai parapijų iszdavimų knįgas, ne 
vienoj vietoj rastume tokius isz- 
davimus, kurie niekaip ne gali 
parapijai prigulėti. Ant galo juk 
ir tos parapijų knįgos niekeno 
ne kontroliuojamos, kas kunįgui 
patinka, tę gali į knįgas įraszyti. 
Na, ir toki vieszų turtų dabotojai ir 
jų tarnai drysta mesti nužiūrėji
mus ant kitų luomų, kurių Bana
liai dar niekada ne atsižymėjo pa
našiais iszsirokavimais! Toki 
tai vieszų pinįgų dabotojai drysta 
žmonėms įkalbėti, kad tik jie yra 
iszlikimais, jų globoj esanti orga
nizacijų pinįgai ne prašus ir bus 
teisingai suvartoti. Juokkimės 
broliai, ha - na - ha - ha - ha! 
Tas, kuris ne gali iszduoti teisin
gų, užganėdinanezių rokundų isz 
parapijų pinigų, kaip gi gali būt 
teisingu globėju organizacijų pi
nįgų? Jeigu jis elgiasi teip su pi
nigais parapijų — tai kokię žmo
nės gali turėti gvarantiję,kad elg- 
sis teisingiau su organizacijų sa- 
v isczia? Kunįgai garsina savę
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doros mokintojais ir dabotojais. 
Argi ir meilės laiszkai pas mergi
nas, vedimas jų isz doros kelio 
yra tai teiposgi doros mokinimu 
būdas? Jeigu piktina ir stengiasi 
demoralizuoti merginasnerlaisz- 
kus,argi ne gali piktintfper iszpa- 
iintį, kur nieks ne kontroliuoja? 
Tegul ant to atsako, bet sauii- 
niszkai ne garbinanczių kunįgų 
niekintojai; Ne, toki kunigai, 
kokius mes szi^dien turime, ne 
gal būt nė doros palaikytojais, 
nė vieszų tautos turtų dabotojais. 
Ant to jiems patiems reikia dau
giau doros turėti, reikia patiems 
geriaus teisybę suprasti, daboti ir 
jos laikytiesi gyvenime. Vilioji
mas merginų, vartojimas be jo
kios kontrolės parapijų piujgų, 
pjudymas terp savęs lietuvių, sė
jimas fanatiszkos neuikantos, 
platinimas melo per savo iszlei- 
diiamus ir pasamdytus laikrass- 
czius, pratinimas prie -^enuncija- 
cijų ne gali būt priškaityti prie 
dorų ir pagyrimo vertų darbų, o 
tokiais darbais iaz 15 gal lietuvisz- 
kų kunįgų atsiiymi 10. T;, mums 
rodosi, supranta kiekvienas sziek 
tiek pratrynęs akis, ne nori to su
prasti vien musų kunjgai. Tame 
tai ir yra didžiausias musų vaidų 
ir nesutikimų szaltinis? Tylėti 
apie peiktinus kunįgų pasielgi
mus, apie jų vodingus demorali- 
zuojanczius darbus butų tai nuo
dėmė priesz Dievj, kuris užgina 
tylėti ir slėpti svetimas nuodė
mės,ypacz jeigu tos nuodėmės vo- 
dingos milijonams spangai kuni
gams tikinczių žmonių. Rodosi 
apie iszvalymgi savo luomos nuo 
sudemoralizuotų putų priderėtų 
rupintiesi patiems kunįgams, jie 
vienok daleistais ir nedaleistais 
budais stengiasi vien uždrausti 
kalbėti apie nuodėmes jų luomos 
sąnarių. Toki tai yra doros 
principai musų kunįgų, tokius 
principus jie apgina. Na, ir dar 
pasekėjai tokių principų ne*turi 
gėdos veržte veržtiesi ant dabo 
tojų musų tautiszkų turtų ir rei
kalų! Į kokį purvynu jie įstūmė 
bažnyczias ir patį tikėjimu, ne 
gali kitur nuvilkti ir musų tau 
tiszko vežimo.

“Žvaigždės” skaitytojas.

R C.tras iszlei dc savo, kaip 
visada, ne labai isznintingą uka- 
zą, kuriuom panaikina Finlandi- 
josszovėjų batalijomis, geriau
sius stovėjus visoj maskoliszkoj 
kariaunoj ir daleidžia ir sanda
ros laike* likusią dar finiszką 
gvardiją ir dragūnų regimentą 
perkelti isz Finlandijos į Maskoli- 
ją, ko pagal tiesas ne galėjo da
ryti. Priežodis sako: vagie, ta
vo kepurė dega. Caras, pradėjęs 
neteisingai skriausti finlandie- 
ežius, dreba priesz skriaudžiamus 
ir isz baimės bando panaikinti 
pirmiausiai skriaudžiamų gink
luotis organizacijas. Teip darė 
juk Lenkijoj caras Mikalojus I.

|| Dideli karszcziai dabar ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoj, 21 
d. liepos antai Peterburge buvo 
net 117° pagal Amerikoj varto
jamą Fahrenheito termometrą 
szilumos. Tokio karszczio ir 
Amerikoj dar ne buvo.

|| Į Londoną atėjo žinios isz 
Konstantinopoliau**, buk virszi- 
ninkas armeniszko katalikiszko 
tikėjimo, arba teip vadinamas ar- 
meniszkas patriirchis, atsisakė 
pildyti popiežiaus prisakymus ir 
nori su visu iiz»iliuosuoti nuo po
piežiaus valdžios. ,

Vienas Paryžiaus inžinie
rius iszrado prietaisą vadinamą 
Topopbonu. Prietaisa paskir
ta praszalinimui tirszcziausios 
miglos ant laivo kelio, ji parodo 
ir laike miglos jurininkams vie
tą, kurioj yra laivas. Su pagel
ba szitos prie ta i sos jurininkai ga
li kuo aiezkiausiai girdėti viso
kius halsus, net tokius, kokių 
žmogaus ausis ne sugriebia. To- 
pophonas užraszo tuos balsus ir 
parodo isz kur tie balsai eina. 
Laivas todėl,turintis topophoną,ir 
laike tirszcziausioe miglos ir tam
siausios nakties ne gali susimusz- 
ti su kitu.

U 8 d. berželio aplinkinėse 
Sartlez Spa, Belgijoj, isz giedro 
dangaus pradėjo lyti, bet lytus 
buvo ne paprast xs, vanduo buvo 
tirsztas ir glitus. Betirinėdami 
tuos ypatiszko lytaus laszus, per
sitikrino, kad tai yra cukrus. 
Mat 7 dieną berželio Antverpene 
sudegė pono krautuvės, kuriose 
buvo daug cukraus. Cukrus, ga
rų pavidale, pateko į orą, vėjas 
atne-zė jį į Spa ir czia jis nupuo
lė lytius pavidale. Isz Antver
peno į Sartlez Spa yra 140 viors- 
tų, t ligi 20 lietuviszkų mylių.

|| Baisus ledai iszmuszė laukus 
ant didelių plotų Europeiszkoj 
teip ir Azijaiszkoj Turkijoj. Y- 
pacz daug blėdies pridirbo aplin
kinėse Smirnos. Anatolijoj isz- 
naikino didesnę pusę laukų ir 
vynyęzias. Užderėjimas Turki
joj szį metą rodėsi gražus ir žmo
nės laukė gero surinkimo ir gra
žaus pelno, tuom tarpu užėję bai
sus ledai jų viltis isznaikino ir 
vietoj pelno, žmonėms ant mais 
to reiks javus gabenti isz kitų ap. 
skrįc^ių, kūnų ledai ne pasiekė.

U Mieste Rushden, netoli Ix»n- 
dono, sudegė Code ir Sūnų cze- 
verikų dirbtuvės, didžiausios vi
soj Anglijoj. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant 100000 svarų 
sterlingų (1500000).'’*'

i| Garsus maskoliszkas rasit i- 
ninkas grafas Leonas Tolstoj, tei
sybės apginėjas ir reikalautojas 
Maskolijoj, kaip laikraszcziai pa
duoda, pavojingai apsirgo, bet- 
ant tiek pasveiko, kad pavojaus 
jau nėra.

*,* Londone susitvėrė teip va
dinamu Electrophonų kompanija, 
kuri žada prie kiekvieno telefono 
pritaikyti prietaisą vadinamą 
elektrophonu, su kurio pagelba 
kiekvienas, namieje būdamas, 
galės už 2 peniu klausyti operų 
perft itymus ir koncertus geriau
sių muzikų, duodamus kur nors 
mieste.

|| Laikraszcziai pranesza, buk 
sultano moryterys padarė sukal- 
bį priesz kasierių ir supykusios 
ant jo, padegė sultano rūmą, o 
paskui visą bėdą sukrovė ant ka- 
sieriaus. »

|| Studentai Heidelbergo uni
versiteto, Vokietijoj, atsiszaukė 
į valdžias, reikalaudami apsunki
nimų arba uždraudimo pastoti į 
universitetą svetimų krasztų stu
dentams.

Maskoliszkos , kariannoe 
pulkauninkas Pilsudzki iszrado 
naują telegrafą be drato. Prie 
szitų telegrafų telegramai eina 
ne per orą, bet per žemę; telegra
fuoti galima 10 sykių toliau negu 
su Marcouio bed ratini u telegrafu. 
Atliktos Paryžiuj bandavonės bu
vo kuo pasekmingiausios.

VARDAI IR ADRESAI 
Sus. Lietuviu Laisvamaniu Anier.

Prbiidkntas, K. Balcziunat,
262 MetropoliUo avė., Brooklyn, N. Y.

Rjuztikimkas, Kun. V. Dembakiz, 
Iždininką*. Dr. J. Szliupas,

421 Penn avė., Scranton, Pa.
South Omaha, Nebr. Dr-te Szv. An

tano turės savo balių, Subato|, 27 Lie
pos, 8 vai. vakare, Bazars saleje, prie 36 
ir U ulyeziu. įžengs vyrams 25c. mo
terims ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.

Dr-te 8z. Antaną
Pirmas metinis Pikninkaa.

New York. Dr-te Lietuvos Sunu turės 
savo pirma metini pikniką nedieloj. 11 
Rugpjuczio, 1901 Florida parke, G lenda- 
le L. I. Prasidės 2 vai. po pietų. Pik
nikas prasidės su tautisskoms pra
kalboms, potam lietuviszka muzika 
ir szokiai, kur terp ūksmingu me
džiu galima bus gražiausiai jssi- 
linksminti ir ats'ikvepti sz vieži u, sveiku 
oru. i n žengs vyrams 15c. moterims ir 
merginoms dykai.Nuo Broadvay Grand, 
So. 4 Si. gal ima davažiuoti karais Busch- 
wick avė. iki Ridrewood. Nuo Union 
avė. kirai davež iki Ridgewood parkui, 
o isz ten imti“tranfers*’ ant Myrtle avė 
Isz South Brooklyn, Myrtle karai davež 
staeziai į pikniko parka. Ant visu virsz 
minėtu karu kasztuoja tik 5c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankyti. Komitetas.

Teatru ir Bailiu.
Izindon. England. Subatoj, 3 Rug- 

pjuczio czianykszte lietuviszka parapija 
perstatys teatra po vardu “Amerika Pir
tyje“ ir po tam turės savo balių. Pra
sidės 7 vai. vakare, King saleje, ant 
Commercial Road. arti lietuviszkoe baž- 
nyczioe. Todėl visus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia susirinkti.

Parapijos Komitetas.

IS KUR ATSIRADO čių nuo.kokio nore ryšio atsiskirti iratsiskyru-
. . . i .................................  n gių ir besistengiančių sueiti į artesnį susi-

IDllSll DaiDlūldl gyvuliai ir augmenys., rišimu. Vieni gaivalai su prievarta stengiasi

Pagal Lunkevyčių.

Isz visur.
|| Nuo ateinanczių mokslo me

tų Maskohjos reaiiszkos moky
klos ir'glinnazijos tampa pastaty
tos ant kitokio,praktiszkesnio pa
mato, vietoj realiszkų mokyklų 
ir klasiszkų gimnazijų bus vieno 
tipo vidutinės mokyklos. Moki
nimo valandų naujose mokyklose 
bus 209 visose kliasose per san- 
vaitę. Tikėjimo mokslo bus 14 
vai. visose kliasose, maskoliszkos 
kalbos 30 vai. Lotyniszka kalba 
prasidės nuo 4 kliasos, bus jos 16 
vai. per sanvaitę. Pirmutinė 
"gyvoji kalba (vokiszka, prancu- 
ziszka arba angliszka) 20 vai., 
antra gyvoji kalba prasidės nuo
3 kliasos ir jos bus 16 vai. Isto
rijos 19, geografijos visotinos ir 
maskoliszkos (nuo 1-6kl.) 15 vai. 
Kosmografija prasidės 7 kl., bus 
jos 2 vai.; tiesų mokslas 6 ir 7kl.
4 vai. Matematikos 28 vai.; fizi
kos, pradedant nuo 5 kis., 9 vai; 
gamtos mokslų visose kliasose 9 
valandos.

|| Finlandijoj mokyklų užveiz- 
da sulygyno tiesas norinczių į 
Helsingforso* universitetą pastoti 
merginų su tiesoms vyriszkos ly
ties studentų. Iki dabar norin- 
czios į universitetą, kaipo studen
tės, pastoti merginos turėjo isz- 
praszyti specijaliszką universiteto 
rektoriaus daleidimą, nuo dabar 
ne reiks visti praszyti daleidimo, 
merginos ir vyriszkiai galės pa
stoti į universitetą su visai ly
gioms tiesoms. ’

R Vokietijoj, dėl didelių karsz
czių ir stokos lytaus vynyczios 
ant Reino daugelyj vietų su visu 
iszdžiuvo. Sausuma užkenkė ir 
javams, ypacz vasarojama.

H Kijevo gubernijoj, Mažrusi- 
joj, ledai iszmuszė su visu javus 
ant ploto 3000 desiatinų (12000 
akrų). Blėdį ledų padarytą skai
to ant 100000 rubl.

|| 16 d. liepos Paryžiuj, 
riszkė Olszevskienė azovė 
veiverio į Prancūzijos vieszų dar
bų ministerį, bet szuvis ne už
gavo. -'

mote- 
isz re-

R Iszpanijoj traukiasi toliaus 
maisztai priesz katalikiszkus ku- 
nįgus teip ilgai įstengusius tam
sybėse užlaikyti žmonės. Dabar, 
rodosi, kad kunįgų prieszai bent 
tūluose apskricziuose ima viražų. 
Isz miesto Siragosos daugumas 
kunįgų, isz baimės,kad įpykusioe 
minios ne lynczuotų. iszbėgo isz 
miesto, o isz dalies isz visos pro
vincijos. Kliosztoriai ir turtin- 
gesnėsės bažnyczios uždarytos.

U Londono laikraszcziai prane- 
sza, jog dėl didelių karszczių ir 
stokos lytaus, skaitiniai, isz kurių 
turi vandenį miestas Jeruzolima, 
iszdžiuvo ir miesto gyventojams 
trūksta vandens. Sultanas dalei- 
do dūdoms nuvesti vandenį isz 
Salamono prūdų ant miesto gy
ventojų reikalų.

|| Konstantinopoliuje pasirodė 
didelės prigavystės turkiszkų 
muitinyczių urėdnhikų, per ku
rias Turkijos iždas nustojo 600- 
000 dol. muitų.

|| Netoli Nora, Szvedijoj, isz- 
lėkė į padanges rando parako 
dirbtuvės. Prie to 7 žmonės li
kosi užmuszli, sužeistų gi yra 
daug. Expliozija sugriovė 7 
triobas.

D Ant prigulinczių dabar Su
vienytoms Sziaur. Amerikos Val
stijoms Havai salų vėl apsireisz- 
kė azijatiszkis maras.

|| Peterburgo kalnakasystos in
stitute norintiems pastoti ant 
ateinanczių mokslo metų yra tik 
70 vietų.

U Isz atskaitos maskoliszkų 
parų belinių muitinyczių ma
tyt, kad pereituose metuose 
per vakarinių rūbelių muiti
nyczias iszkeliavo į užrubežius 
391453 žmonės, kuriame tai 
skaitliuje buvo 219710 maskolisz
kų pavaldinių ir 171743 pavaldi
niai kitų kraaztų. Isz už rūbelių 
atkako į Maskolij^ 370617 žmo
nių, kuriame tai skaitliuje buvo 

. 187316 maskoliszkų pavaldinių
ir 183300 svetimų. Tokiu badu 
maskoliszkų pavaldinių iszkeliavo 
į užrubežius ant 32394 daugiau 
negu sugrįžo, o pavaldinių sveti
mų krasztų sugrįžo isz Maskoli- 
jos ant 11558 mažiaus negu atke
liavo. Czia parodytos tik skait
linės iszkeliavusių svetur per 
muitinyczias; Maskolijoj vienok 

^laug daugiau žmonių keliauja į 
užrubežius slapta, tie aplenkia 
muitinyczias ir jos apie tokius 
nė jokių žinių ne turi. Skaitlius 
slapta j užrubežius iszkeliavusių 
maskoliszkų pavaldinių bus tris 
syk didesnis.

H Kijeve suareaztavo du elgi- 
■ L-djancziu seneliu ir du 11 metų 

vaiku. Vaikai buvo pavogti: 
vienam niekszai elgetos iszdurė 
akis, kitam nupjovė liežuvį ir isz 
sukinėjo rankas ir kojas; kaip 
vaikai pasakoja, elgetos turėjo 
dar treczij pavogtą vaiką, bet tas 
prie iszsukinėjimo rankų pasimi
rė.

| Augeztesniame techniszkame 
institutė Maskvoje ant ateinan
czių metų ant mechaniszko fa
kulteto yra 200 vietų norintiems 
pastoti, o ant chemiszko fakul
teto vietų yra 60. Universitetų 
studentus, pabaigusius matemati
kos mokslus, priims į institutą 
ant antro kurso be egzaminų.

| Peterburgo universitetą ežiuo
se metuose pabaigė 442 studen
tai, tame skaitliuje tiesų mokslus 
baigė 299, matematikos 
gamtos, 91 filologijos 21.

122,

Nauji iszradimai

II Knįgyną neseniai pasimiru- 
sio Oxfordo universiteto profe
soriaus Max Muellerio, suside
dantį isz 13000 knįgų, nupirko 
japoniecziai knygynui Tokio uni
versiteto. Terp knįgų buvo ir 
lietuviszkos. Max Mueller mo
kėjo ir lietuviszkai.

|| Netoli Peterburgo, Szlues- 
selburge, maskoliszkos kariszkos 
valdžios darė bandavones su nau
jai padirbtu orlaiviu. Prie ban- 
davonių orlaivio balonaę ex pi lo
davo, Prie to viena žmogysta 
likosi užmuszta, sužeistų yra su 
virszum 20 žmonių.

D Turkijos sultanas iszleido e- 
diktą, kuriuom uždraudžia tur- 
kiszkoms merginoms lankyt; 
krikszczionių parengtas ir užlai
komas mokyklas, teiposgi mo
kintieji namieje nuo krikszczio- 
niszkų mokintojų ir guvernan- 
czių.

U Mieste Saragosoj, Isz pa nijo j, 
užgimė smarkios musztynės terp 
valnamamų ir klerikalų, kuriose 
klerikalai likosi sumuszti. Prie

Vokietijoj darė vėl bauda- 
vones su pagerintu grafo Zep- 
pelino orlaiviu, kurios pasisekė 
geriau net negu pats iszradėjas 
likėjo. Orlaivys priesz vėją per
lėkė kelią nuo Charlottenburgo j 
Zweibruecken. Kelionėj orlai
vys augszczi ausiai iszkilo iki 
9200 metrų (apie 30000 pėdų), 
taigi augszcziau negu augszcziau- 
si ant žemės kalnai.

Chemikas Vorhoe iszrado 
naują būdą priversti paprastus 
moliuskus dirbti kuo puikiausius 
žemeziugus. Bandavones jis daro 
jau nuo poros metų, bet ant padir
bimo gražių žemeziugų reikia 10 
mėty (tiek laiko ant to reikalauja 
ir tikri žemeziuginiai moliuskai). 
Taigi dar vis negžlima nieko 
spręsti apie vertę szito iszradi-' 
mo; tas pasirodys tik, kada mo
liuskai padirbs žemeziugus.

Kapitonas maskoliszaos 
kariszkos laivynas, L. Roeen, pa
dirbo prietaisą, kuri pritaisyta 
prie laivo, pirm laiko persergsti, 
jeigu laivas prisiartina prie ne
gilios vietos arba prie uolų. Ban
davones su ta prietaisa neužilgio 

aplinkinėse Kronstadto, o 
vertė.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną Chi- 

cagoj vėl buvo nepakeneziami 
karszcziai: vakarinėj miesto da- 
lyj Fahrenheito termometras rodė 
108° i-zilumos, o ant bokszto oro 
tėminyozios Auditorium trioboj 
103 szilumos, taigi ant vieno 
laipsnio daugiau negu karbzcziau- 
sioj sziuose metuose pirma buvu
sioj dienoj. 2 norai, nuo teip di
delių karszczių buvo ne mažai 
apsirgimų, bet sulyginant su szi- 
luma, aprirgimų buvo*-ne daug. 
Matomai žmonės jau priprato prie 
karszczių, todėl jie ne teip kenkia 
kaip isz pradžių.

— Darbininkas Winslow Bros 
kompanijos, O'DonnelI, likosi gū
džios Horton nuspręstas į kalėji
mą už negodojimą sūdo. Mat 
audžia uždraudė užkabinėti skab
aus dirbanezius minėto j dirbtuvėj 
vietoj pakėlusių sztraiką organi
zuotų darbiniukų. Isz tikro A- 
merikoj gudai dar despot szkiau 
elgiasi negu Maskohjos carai. Or
ganizacija Chicago Federation of 
Labor, pritardama O’Donnehui, 
iszrinko jį vienu isz savo virszinin- 
kų ir pakėlė protestą priesz gudo 
nusprendimą.

— Ant 47 tos ui., ant kampo 
Western avė., 14 metų Andrew 
Prinion likosi prigulinezio szigo- 
nų bandai szunyczio snkandžiotas. 
Szunį paėmė ani iszlirūso, ar jis 
ne pasiutęs; sukandžiotam vaikui 
daktaras tuojaus iszdegino žaiz
das.

— Ant kertės 25 tos ui. ir A|- 
bany avė pereitos nedėlios dieną 
likosi eleklriszko karo pervažiuo
tas ir užmusztas ant vietos czekas 
Bilisek.

— Chicagos tarnaitės pradėjo 
smarkią agitaciją ant 8dtvėrinio 
czianykszczių tarnaiezių unijos.

— Dėl stokos darbo ir ilgai 
besilraukianezioe ligos, gyvenan
tis po nr. 98 N. Ciark ui. 22 met. 
Jonas Weston užsimanė nusižu- 
dyti. Įdūrė jis sau į krutinę su 
peiliu 7 kartus, bet szirdiea nė 
vienas įdurimas ne užgavo. Nuga
beno jį į ligonbutį, kurio darkta- 
rai pripažino įduriama už ne mir
tinus.

Aukos ant kankintiniu.
M. Sauruseviczia, Waterbury,Conr....25 

Buvo 147 39
Sykiu 147.64

Pajleszkojimal.
Pajieszkau Jurgio Gusto, Kauno gub., 

Raseinių pa v., kaimo Butkaicziu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: Jose p h Klembovski,

11512 Front st.,
(25—7) Kensington, iii.

Pajieszkau Antano Kovo, kurs mane 
apvogė. Jis yra 5 pėdu ir 8 c. augsztas, 
geltonplaukis, žiuri isz paniūru ir deszi- 
nes akies turi blakstiena perkirtu; susi- 
szneka lietuviszkai, iatviszkai ir angiisz- 
kai. Kas apie ji duos man žinia busiu 
didelei dėkingas.

Franas Skuodis.
424 \V Conway st., J«r-Raltimore, Md.

(2—8) *1

Pajieszkau savo vyro, Kazimiero Jaką 
Kauno gub., Raseinių pa v., Szilelio vol, 
kaimo Obelines. Asz jo pati, dabar tik 
pribuvus isz Lietuvos, norecziau surasti 
savo vyra. Kas žino kur jis būna teik
sis maloningai man praneszp ant adreso:

Mrt. Johanna Jakiene, 
2228 Forbes Su. Piltsburg, Pa.

Pajieszkau savo sunaus 14 metu senu
mą vardu Motiejus Oszkinit, kurt 17 d. 
Liepos iszbego nuo savo tėvu. Jis yra 
60 coliu augsztas, geltouplankis, biski 
szlubczioja ir angliszkai szoeketi nemo
ka. Kas toki užtemytu teiksis man duo
ti žine ant adreso:

M. Oszkinis,
471 E. SouthSt., Wilkes Barre, Pa.

Pajieszkau Jono Žilinską kurs vadina 
save Karaliumi, yra 21 metu senas, pa
eina nuo Punsko. Suvalkų gub. Kas ji 
užtemytu teiksis duoti man žinia o bu
siu tam didelei dėkingas ir dovana su
teiksiu. A. V. liudininkas,

Melrose, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozo Mar- 
tenkevieziaus, Suvalkų gub., Vilkavisz- 
kio pav., Bartniku gm., kaimo Kune- 
giszkiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

John Kulbakas,
Box 1194, AVorcester, Mass.

Pajeazkau savo vyro Antano, Varpio- 
to, kurs 11 d. Liepos iszvaževo į miestą 
su piningais ir daugiaus negryžo. Jis 
paeinaisz Kauno gb , Telsziu pav.,kaimo 
IVilkaicziu. Chicagoje pragyveno 10 m. 
Kas dažinotu kur jis dabar būna teiksis 
malonigai man praneszti ant adreso:

Mrt. Karolina Warpiotiene, 
953 34th Place, Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo Buczerne 
su groeernia, vietoje lietuviu apgyvento
je, arti iietuviszkos bažnyczios. Biznis 
jau yra iszdirbtas. Auiszaukite po nr. 
135 W. 18th St. Chicago. (16-8)

Pigiai ant pardavimo geras saliūnas 
vietoje lietuviu apgyventoje. Savinikas 
iszvažiuoja į sena kraju. Atsiszaukite 
pas: M. R. 8901 Hauston avė.,South Chi
cago. (9-8)

Guodotinas Redaktoriau!
j Rubrikoj vietinių žiniųj savo 
laikraszty^ pagarsinote, buk asz 
iszkeliavau isz Chicagos, nenorė
damas apsivesti.
norint apsivesti, neteikia būtinai 
apleisti miesto.
sivesti ir sėdėti ant vietos. Kad 
“Katalikas” perėjo į kitas ran
kas, jo naujas iszduotojas bus 
drauge redaktorium. Nereikia 
tad stebėtis, jei asz, likęs be už
siėmimo ir iszkeliausiu isz Chica- 
goe, kur surasiu atsakanezią sau 
vfetą, bet tik praszau iszvažiavi- 
mą nemaiazyti su noru apsivedi-

Su guodone,
J. Montvila.

Grand Opening.
Chicago. Subatoj, 27 liepos darome 

ikurtuviu balių savo naujo saliuno, ant 
kurio grajys muzika, net isz Prusu, szo
kiai ir visokiu zabovu bus į valės. Kep
ti viszcziukai ir kitoki užkandžiai dykai. 
Visus aplinkinius ir pažysUmua kvie- 
cziame atsilankyti, o busite svetingai 
priimti. Charle’s Place, 
1193 Blue įsi and avė., Chicago, III.

mo.

Rodos, kad ne-

Galima ne ap

Draūgyscziu Reikalai
Chieago. Dr-te Teisybes Mylėtoju 

turės savo, balių ir iszvyniojima naujos 
tautiszkoc vėliavos uedelfoj, 20 spaliu, 
1901, Freiheit Turner saleje, 3417 8a 
Halsted st. Todėl meldžia visu kitu draug 
gyacziu toje dienoje nedaryti balių 
ne teatru, idant vieni kitiems neužkenk- 
tumem.

A t* Ik Kaukimas!
Man wažinėjant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di- 
desnį įžvelgimą į klausimu* philozophi- 
jos ir mokslų (duszią. Dievą, gamtos 
įstatymus, evoliuciją, ir lt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio veikale “Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziądien 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turttų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pasizznekžjęs su kiliais tsu- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera
ta iietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbeti anąatspaudinti.kasztuos 11.50; 
po atspaudinimo kantuos 92.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
w 1 sakoje kalboje, k vi ec žiu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps aUpaudinla, 
užsimokejusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
in anksto užmokėją Ir jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra
szau Tautieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Szliupas, M. D. 
į 421 Penn Avė., Scranton, Pa.

Todėl tai pagerintų at
mainų vaisinių; medžių ir krūmų pagerinti, 
perkeisti tik vaisiai, lapiai gi ir žiedai, jeigu 
ir galėjo p>ereikįeisti, tai pjereikeitė ne znai- 
miai, kadangi apie juos žmogui ne rup)ėjo, 
persikeitimai tie atsitiko netyczia, be žmo
gaus prisidėjimo. T$ petį matome ir ant 

. \ 1/^/ visų išduodančių vaisių aug- 
menų, ant žemvuogių, slyvų, 
vyšnių ir kitokių auginamų 
soduose augmenų.

Sudėkite į kruv^ visokias 
atmainas kopūstų? Kuom 
skiriasi viena atmaina nuo 

■. kitos? Sudėjimu koto, žie- 
p*rerin^i^įUVUOR,1i dais, ar gal šaknimis? Ne: 
kopūstų atmainos viena nuo kitos skiriasi pa
vidalu lapu, galvų ir jų didumu. Kodėl gi 
teip? Todėl, kąd žmogui ne reikalingi kotai 
ir žiedai kopusių: nė kotai, nė žiedai jam 
ypatiškos naudos ne atgabena, todėl apie 
perkeitimu tų įnenaudingų augmenies dalių 
augintojas nesirūpino, jis rūpinosi vien apie 
perkeitimą, pagerinimą tų kopūstų dalių, iš 
kurių turi naudą, taigi vien apie pjagerinimą 
lapų ir galvų. 1 Todėl tai pagerintų kopūstų 
atmainų kotai, :šaknys ir žiedai teip mažai 
skiriasi nuo kitįų atmainų, o žymiai skyriasi 
didumu lapjai 'ir galvos, apie kurių page
rinimą ir rūpinosi žmogus, tos dalys todėl 
žymiai persikeitė, už tai žmogui nenaudin
gos, kaip šaknis, žiedai, kotai ir sėklos piasi- 
liko be žymių permainų.

Paimkime visokias atmainas aviečių, 
žemvuogių, an^rastų, vynvuogių. Ko žmo
gus reikalauja s nuo šitų augmenų? Žinoma 
vuogų. Todėl 5r skirtumas visokių atmainų 
žemvuogių, i 
aviečių yra 
net akstinai 
Vuogos šitų auimen 
{>arva ir skanurpu. 
se augmenyse, 
m ei lies dalys, 1 
žmogus, taigi persikeitė vuogos.

Rožės ir kitokios kvietkos skiriasi viena 
nuo kitos savo diedais, kadangi nuo kvietkų 
reikalaujame vien, kad žiedai būt gražus, 
kad jie gardžiail kvepėtų,o piavidalas jų lapų, 
sėklų ir virkščic^s nė jokios ypatiškos naudos 
ne gali atgabenti. Todėl ir čia piereikeitė 
tik tos augmeniu dalys, apie kurių perkeiti
mą žmogus rupihosi, ant ko nesigalejo savo 
darbo ir kantrybės.

Taigi matote, jog viskas, kas atgabena 
ypiatišką naudą 
vulių, kaip ir to 
ir piereikeitė i 
gus j ieškojo gn 
dalo ir kvapo;
ir naudingiasi b|ivo lapiai, šaknys ir bulvės; 
vaisiuose naudingiausi buvo p>ats vai
siai; p»s avis jiiiškojo minkštos ir šiltos vil
nos, gero kailio.: mėsos ir pieno; pms arklius 
—gražumo, greitumo ir drūtumo; p>as šunis 
—sumanumo, pitrvos, sargumo, gerų uoslių, 
drūtumo, drąsob; pas balandžius jieškojo 
gražių plunksna piarvų. piatikojam snapio 
jtavidalas; vištų! geidė didelių arba dedančių 
daug kiaušinių.. Tas visas ypatybes ir sten- 
gėsi.gerindamas af 
išdinx>, kiek t|k 
daugiau atmainų

astų, serbentų, vynvuogių, 
ruogose. Lapai, virkščios, 
liliko be žymių permainų.

skiriasi savo didumu, 
aigi čia,' kaip ir kituo- 

žymįai persikeitė tos ang
lie kurių perkeitimą rūpinosi

ąmogui teip terp naminių gy- 
irp auginamų augmenų—tas 
žymiausiai. Kvietkose žino
mumo žiedų, gražaus jų pavi- 
riaržovčse jam reikalingiausi

klc* Ll“l Iii j A d“ v ĮJCl l UrV/D 14 DvV>ll

Tindamas atmainas, išdirbti ir iš tikro 
ik buvo galima. ' Išdirbs ir 
ir naujos bus vis geresnės 

už senąsias, kadingi naujos išsidirba iš ge
riausių senų. į

Ir dabar manome, kad visokios atmainos 
naminių gyvuliu ir auginamų augmenų turi 
toki pavidalą ir tokias ypatybes, kokios kuo 
daugiausiai naudos gali atgabenti auginto
jui. Kas gi galėjo, išdirbant atmainas, ru
pintiesi apie žmogaus naudą ir jo geismus? 
Žinoma, pats žnjogus, kadangi gamtai visai 
ne rupi žmogaus’ norai, ji užsiima kitokiais 
reikalais ir niekam ypiatiškos malonės ne ro
do, ne rodo jos ir žmogui. Jeigu žmogus ne
sirūpintų apie aąvo reikalus, o lauktų vien 
gamtos ir Apveizdos malonių—ne gyventų 
ilgai ant žemės, išnyktų visa jo veislė.

arba Į
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

ĮŽANGA.
Vardas Ethuologija pmimtas iš grekiškos 

kalbos, sudėtas jš dviejų žodžių: —
reiškia tautą ir togo^—kalbą, mokslą. Eth- 
nologija todėl yra tai mokslas, kuris mus 
supiažindina su yvairioms smulkioms ir di- 
delelėms žmonių draugijoms išmėtytoms px> 
visą žemės paviršių, aprašo išveizdį visokių 
apgyvenančių žeipės paviršių tautiškų grupų 
ir jų dvasiškas ^pjatybes. Kiekvienas žmo
gus nuo užgimirti " priguli prie kokio nore 
sanryšio atskirų ^patų. Toki sanryšiai gali 
būt visokį, dideli ir maži, labiau arba mažiau 
besiskirianti viena nuo kito. Toki sanryšiai 
arba draugijos žiįionių priprastoj kalboj* va
dinasi tautoms, tjet vanlas tauta ne viiflems 
tokiems sanryšiajns gali prigulėti. Kas-gi 
yra tauta? Vardas tas ne nuo seniai atsirado. 
Tautiškas. supratimas iš atskirų giminių 
gimdo tautą, iš atskirų giminių padaro vieną 
organižaciją tauta vadinamą. Ar senovės 
grekonys tvėrė ta*itą,ar tik už tautą mes juos 
laikome? Kalbame apie rymionų tautą. Kuom 
gi vienok buvo rjftnionys? Jie iš pradžių tvė
rė tik vieną miestišką valščių, kuris išsiplati
no p>er užkariaviriius, arba be karės prie savą 
patraukdamas aplinkines pjanašias organiza
cijas ir iš tokių drganizacijų susitvėrė seno
vėj garsi Rymo v|ešpatystė.

. Ethnologija 
toms. Didesnė < 
kokiais ji užsiimi 
toms, terp jų dai _ ___ ______
tautas rasų, giminių, pulkų be jokio0artes- 
nio terp savęs su^rišitao, arba besistengian-

odčl ne užsiima vien tau- 
alis tokių žmonių sanryftių, 

ne gal būt pavadinta tau- 
giau yra nesuai j augusių į

irišitoo, arba besistengiau-

kitus prie savo ryšio patraukti, kiti vėl sten
giasi nuo to atsitolinti. Tą matome ir kiek
vienoj didesnėj, susidedančioj iš nevienodų 
gaivalų viešpatystėj: valdanti tauta stengia
si pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik 
palaikyti po savo valdžia, bet nori juos, teip 
sakant, prigirdyti savo tautystės jūrėse, kito
kios kilmės gaivalus paversti į tokius jau 
kaip yra valdanti, primesti ir tiems pamuš
tiems savo kalbą, savo papročius ir savo šie- 

' kius. Pamušti gi stengiasi nuo tų visų val
dančiųjų geradėjysčių išsiliuoeuoti, atsiskir
ti ir gyventi atskiru gyvenimu.

Žmonės žemesnių rasų tveria smul
kius ryšius. Papuasai ant salos Naujos 
Gvinėjos (Australijoj) turi savo kaimus, ku
rie turi susinešimus tik su keliais artymes- 
niais kaimais, jie ne pripažįsta nė jokio san- 
ryšio su likusiu svietu, jo siekiai ir mieriai jų 
visai ne ap>eina. Ant Andamaniškų salų, ant 
Indiško oceano (pietinėj Azijoj), gyvenan
čios smulkios tos pačios kilmės tautiškos gi
minės ne pasipažįsta viena su kita ir ne turi 
terp savęs nė jokio sanryšio, nė jokio vienuo- 
dūmo mierių. Tas pats yra terp gyvenan
čių Ceilono (pietinėj Azijoj) giriose Veddų, • 
arba terp vidurio Brazilijos indi joniškų gi
minių. Tas pats yra terp tūlų negrų vidu
rinės Afrikos, terp čiabuvių Australijos saus- 
žemio, teipx>sgi kituose atskirtuose nuo civi
lizacijos kraštuose.

Ethnologija, aiškiau sakant, užsiima apra
šymu, padalinimu į naturališkas grupas gy
venančių kur nore ant plataus žemės pavir
šiaus žmonių ne tik dabar, bet nuo didelių 
atradimų, kada likosi pažinti ir gyventojai 
pirma europiečiams visai nežinomų žemės da
lių, kaip antai Amerikos arba Australijos, 
apie kurių buvimą pirma Fųrop>oj niekam nė 
ant mislies ne užėjo. Laikui bėgant, atsira
do daug smulkių ir didelių tautų, vienos iš 
jų išnyko. Kitos vėl, seniaus gana galin
gos tautos, slepiasi šiądien px) kitokiais var
dais, kitos susiliejo su kaimynais arba užka
riautojais, piasidalino į smulkias atžalas, ar
ba užmiršo svarbiausią savo ypjatybę—kalbą, 
apkeitė prigimtą ant svetimos. Apie tas iš
nykusias tautas randame žinias istoriškoj eth- 
nologijoj arba paleoethnologijoj• Beveik vi
sur mes patinkame, pasakose, pjadavimuose 
ne aiškias žinias apie sanryšius žmonių labai 
senose gadynėse, kurių ne siekia tikri isto
riški raštai; išaiškinimais tų padavimų užsii
ma istorija pradinių laikų.

Ethnologija užsiima aprašymu tautų ir 
visokių žmonių sanryšių, stovinčių ant vise- 
koropio kultūros laipsnio. Nuo stovinčių ant 
žemiausio laij>snio laukinių veddų, austra
liečių, bušmen’ų, hotentotų, ji užsiima apra
šymu stovinčių ir ant augščiausio civilizaci
jos laipsnio didelių Europios tautų. Prie to 
ji suranda neužginamus, puolančius į akis 
ženklus giminystes terp) visokių kilmių tautų 
jų kalboj, kinro - sudėjime ir kultūroj. 
Pasiremdama ant tų ypatybių, ji dalina gy
venančias ant žemės lygiai dideles tautas, 
kaip) ir smulkias tautiškas gimines į atsakan
čias grup)as p>agal giminystę kalbos; kūno 
ypatybės, yp>aČ gi parva odos, galvos pavida
las ir plaukai suteikia pamatus anihropolo- 
giškam žmonių p)adalinimui; kultūriškas gi 
stovis, kurio yp)aČ seniau prisilaikė mokslin
čiai, duoda pamatus istoriškai-kulturiškam 
padalinimui musų žemės gyventojų į tris 
grupias: medžiotojų, gyvulių augintojų ir—. 
žemdarbių žemės savininkų. Kiekvienas pa
dalinimas į tekias gnųias turi savo gerumus 
ir ne gerumus: tokiose grupiose pasitaiko su
sijungimai visai ne giminingų gaivalų, o p>er- 
skyrimai giminingų. Geriausiai viską atlie
ka aprašanti ethnologija. prisilaikydama na- 
turališko dalinimo žemės paviršiaus su jo 
gamtiškais turtais, kuriam, svarbiausiuose 
dalykuose atsako ir padalinimas gyvenančių 
ant tų plotų žmonių. Prisilaikydama tokio 
naturališko dalinimo žmonių, ethnologija 
ir galės surasti giminystą ir istorišką ryšį 
terp visokių žmonių grupų, pasinaudodama 
kur galima, taigi kur užsiliko gryna: iš kal
bos, huno sudėjimo arba kultūriško laipsnio. 
žmonių.

Ethnologija yra tai vienas iš jauniausių 
mokslų. Žinios apie svetimus kraštus ir 
apie žmonis juos apgyvenančius, žinoma, pla
tinosi ir senovėj lygiai sandaros laike kaip ir 
karėse. Reikėjo vienok ant sutvėrimo to 
mokslo suprasti ir p>ažinti gyvenimą žmonių 
ant viso žemės paviršiaus, o jis ne visur vie
noks, ne visur ant plataus žemės paviršiaus 
tie j>ats žmonės gyvena—tas-gi ištirta tik pa
baigoj 19 šimtmečio ir tai dar ne galima sa
kyti, kad butų ištirta viskas, kas reikia, ka
dangi visgi yra dar ant žemės gana dideli 
plotai, kur tirinėtojai ne prisigriebė. Seno
vėj Fenikijos prekė jai, važiodami ta vorus p>o 
svetimus kraštus, buvo svarbiausiais platin
tojais geografiškų ir ethologiškų žinių yp»č 
apie kraštus prie" Terp>žeminių jūrių. . Persų 
užkariavimai, kelionės senovės grekiško isto
riko Herodoto, kariškos kelionės Aleksapdro 
Didžiojo į Indijos, išplatino žinias apie vidu
rinės Azijos kraštus ir apie tuose kraštuose 
gyvenančius žmonis. Pietinė Europa, šiau
riniai kraštai Afrikos ir pietvakarinė Azija 
buvo jau p)ažįstama senovės amžiuose, jau tą
syk žinios apie tuose kraštuose gyvenančius 
žmonis prisigriebė į Grekiją ir iš čia į Rymą, 
vienaitines senovės laikuose apšviestas Euro- 
px>s vieszpMtystes.

Senovės laikų žinios apie visokių kraštų 
gyventojus p>erėjo į vidurinių amžių laikus, tik 
tų laikų raštininkai teisingesnes senovės ži
nias sudarkė, aprėdė jas pasakiškais rūbais. 
Garsus keleiviai, kaip antai Marco Polo arba 
Serpia Pinto, atgabeno teisingas žinias apie 
tautas rytinių kraštų, bet mažai kas jiems ti
kėjo; teisingumą jų aprašymu patvirtino tik 
vėlesnių laikų keleiviai.

Pradžioj naujų amžių Europia susipažįs
ta su Indi jų tautoms, su gyventojais Afrikos 
pietinių pakrančių; ant galo 1492 m. garsus 
Col umbas atranda Ameriką, apie kurios bu
vimą nieks pirma Europoj nė ne sapnavo; 
sugrįžę į Išpaniją Columbo sandraugai išpla
tino žinias apie žmonis turinčius raudonos 
parvos veidus.

(Toliaus bus.)
J. , k ' - Z
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Vallenrodu...........................:................ 10c
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užssdejimo miesto Wilni*u*,koki jame 
kliosztorisi buwo, koki lietuhiszkl ku- 
nlgaikszcziai gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.......... .1.................. 10c

eradžemoksli* Rankos Raszto dėl noriueziu 
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cziaut...................................į................. 36c

Du puiku* apraszymsi apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime valku  ... j................. 50c

idėja ant meszlyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Mcsb.......

Istorija gražios Magelonos I?,
istorija septynių Mokytoju * “
Juoaupa* Konluszevski*. arba kaaklnlmas

C n Įjotu po valdžia maskoliaus 
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isz uklnikystes
Kas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo ,. isc
Kaukazo Belaisvi*. L. Tolstojaus apysakėlė. lOe 
Kunigas, puikus apraszymaa Isz gyvenimo

lietuviu.................................... J7............... SOc
KnA Kubos Pro tai* ik i Rasztai Szioje kny

goje telpa 1S gražiu pasakų, p*raszytu 
kn Burbo*, buvusio klebone fietuvisz- 
kos parapijos Plymouth. Pa , kurios tai 
yra szltokios: -Tirmiszkiu Andrius”, 
• Szviesule",- Drąsybe ir užminti* žmo
gaus”, "Apiburta avis". --Tėvo pasku
tiniai žodžiai", “Naujalenkis isz prie 
vartus”, "Sesuo”, ‘ UŽ Ievyne* meile”, 
-Burtininkas isz Cucugvano Austrijos”, 
"Sodžiaus elgeta'*, **Welnio iszpažlotu", 
"Smertisant nosies”,.................................

Keksztu Simas ukuzka apysaka Szi yra 
ne tik graži pasaka bet fr gera* pamoki- 
nimas pr>e uklninkyste*.. ....................10c

detuviszkos Pasakos. M<-dega ltetawtezKai m> 
tologijai. Surinki* Dro J. Ha*anawieziau* 
Ctia telpa 14 seniausiu Heiuwiszku m v tolo 
giszku pasakų, kaipo tai: Diesras ir velnias: 
Perkūnas Ir velnias. Žmogus ir velnias; Apk 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laima ir 
Laumes; Apie Dali: ApieGiltine; Apie Štei
ne ir szalti; Apie vėjus. Apie milžinus; Api- 
žalėsius ir smakus; Apie vilktakius arba 
viikalokus. Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in kures dar 
ir stifdien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe....................... L...........Sl.SOe

Maskoliai M12 metuose srba Jurgis Milos- 
lavski*....................  A................40o

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia sp
ręsto atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasitus svieto. Yra 
tai akyeras ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliai* . . lOo

Markus ir Aureliona*. apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes............i................ SOc

Mythai. Pasakos ir Legendos Žemaicziu, su
rinktos Ed. Veckenstedt'o, verte J. Szllu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir

- juokingiausios senoviszkoe pasako* apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bu* geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkaloku* Irt*., in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir szia- 
dlen dar nekurie tiki. Kas vienf isz tu 
paseku perskaitys panorės ir visas skai 
tyti. Preke..............................  50e

Nedorybe Rymo Ciecorlaus, istorija Isz laiko
ponavojimo Nerono . . . 40c

Negirdėta*daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 5c

Rankvudls Gromstu ressymul. Yra labai 
naudinga kaygelo, kurt mokina kaip reik 
rassylle gromata. In:pažystamus, prlete- 
liną, giminias, myllmal.las Ir mylimao-

>) ant Nauju Metu, dienoje warduwlu, 
Simo ir kituose svarbiuose ataitiki- 
ose...................................  SOc

Koblnsopss Krutins, morsllsika ir žingedi 
apysaka pasziresta jaunumen.l.....98c

Sena Gadynių latnyk* Gvgi Sutvėrimai. Pacai 
Hutcbiuosa: sutaisė Ssernaa. JI spręsto ^^IuhIu teeisitia 1 u*pimsi■ JTVP.

atsiradimo. Šliundras tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius stalinius, kanalus ar 
Imdami isz Sėmės anglis, randa giliai palai
dotas Seme>. Triu sutvėrimu atrado etin
ius, nesugadintus, kunus. užklotus .lie ke
liolikos sieksniu storio Sėmės. Tie atrasti 
žsmeje kūnai yra sztandien Įsistatyti irai 
rluose mušėjuose, iss kuriu žmones mokinasi

žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksliuetiai iss to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi iat žemesniu

rimi

druko, ant grai.os popieros trapi. IŽO pa
veikslu invairlu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke.......... . .....................81.00

T4 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyve lu Ir 
medžiu. Tlnksmiiuse geografija in pradine 
mokslaing......................  9dc

Ruslszkai p iras te Rubakm’s. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. Sxi knygele, labai su
prantamo) Kalboj, .prasto visas vaud.ns 1___ 1. .. .ra ^oaLue^m • kam tia noruibplAlia

16c

1L vandens Isszellu* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, iss kurios buvo pekilf 
Czia nuknte didelius darbus reikia: snte- 
gM k rtals uždengia Otelu* kaimus ir laido
te savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
nrpdams nuo saules keiczlssi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravn*. upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur v*l veikta 4 pati 
darba kaip Ir ant viraaau* aeme*.........JOo

Žmogų* Nepliuszkl* Verte l*a szvedlszko Ne
ria. Graa. apyaakele: kaip turtingo preketo 
aunu* apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitu*, su tnrtingcms ap
avėjusius. 811 ta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkoa dorybe*.............. AOc

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos ml.ziu. misiparu ir 
daugybe kita: misti u maldos su abrotelials; 
mistparai giedami lietuvlstki ir loUnistkl: 
daug lotyniaiku giesmių giedamu prie tauta

P.Jr Karaliaus Dowido: akiai, rakanctial. 
stacijos, ksrunka. keliolika šalventu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia ir grasiausia knygele 
les wisu lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi poplere: stambus, atsakus drukaa 
Misra3Ut4% ooliri. Szlta knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanctlos.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztris,be ap 
kalimo..'.............. .............................3Oc.

Knygos sawos apatiuos.
ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 

I* su 7 abrozeliai*. Naudingiau** knygele ant
»wleto duižlnojimul isz ko darosi žal 
bei. griausmai, lietus ir sniegu; kuyra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. SOc

i Aritmetika. Kniga isuimokinimoirokundu.
Preke..................................  iž5c

HYGIENA. Daktartstk* knyga arba mokslas 
apie užlaikymf sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbės daktaro iszaigydyti uuo daugybes 
figų. Szlta knygele privalo rutls kiekvie- 

1 nuoee namuoee. ne* ku j* su strds perakai- 
tys.pataikys apsisaugoti nuo tukslanczlu vi
sokia Ilgu, pataikys užlaikytiouelybejesawo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais u tvirtai* i*wo valkelius. • 
Preke..................................................33o

Lietaviszzi rasztai ir resztialakal. raszlia- 
Tlstks peržvalga Lietuvos Mylėtojo, jp 
gyven'-nas ir darbai. Ctla soraazytl gy- 
veuiirat Ir darbai viso lietuviu, kurie k* 
nors g-ro parašte lietuvtszkoje kalboje, 
kaipo lai: Dr Basanaviesius, Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloncuauskio. 

kn. Burbos ir kitu...............................

10c I
,20c

10c Vpi* turtu istdirblm* Parašte Sėbram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politlstkaja eko
nomiją. Kokiais keliais issidlrba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip ataillepla ant 
draugijos gyvenimo. ................35c

Geografija artm žeme* spręs tymas. Pagal Gel- 
kra, Nalkovski ir kitus, sutaisė Sternas. Yra 
tai naudingiausia įsi visu sulygaziol iszeju- 

. siu lietuviszku knygų. Aiszklai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus, 
sugsztl. vulkanus metanezius isz save* ugnį; 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, dras 
koe D kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sarus, prėski, saldus, ar kartu*, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt. Žeme sprę
st} te dalimis, iazskaitytoe viso* vtesipetye- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žeme}* yra gyvento
ju: koki ju tikejinrai, kalbos, paproczlai, už
siėmimai, pramones, Iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: staleliai ar karat- 
c-lai. lietu* ar giedros: kur bok* ilgis dienos 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i ** kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x<> .oliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu Ir tt.......................................... >9.00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para 
štai ant nukaros D srono. Preke 6U SO

Istorija Suvienytu W»l«tlju Szlaurlne* Ameri
kos. Aprauto kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ctia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi? isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika. Kokios kare* buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare šilai 
žemei. O ant pat talo tai pi nesi Konstitucija 
Suvienytu Wal*tiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenaneziam.idant 
suprastu koke* ji* czia tiesas tari, kas jam 
yra wale daryti, ka* ne vale. Turi

Drūtuose, gražiuose apdaruose............. 81.3(5
įlenkei ir Lietuviai nuo 1228 iki l430m. Parašte 

pagal lenkiszkus istorikes Žemkalnis. Iuž
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugystes”.—Yr* 
lai apraazymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszklai yra ap
rėžyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunlgalkszczlais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitai* Isz ežios knygeles skaityto

ju aiszklai supras, sr lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledlnga.............ISc

Lietuviu prataria! Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parašte Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi xs» puslapiu* 
ir 4 dideles mapu. parodanetlu vietas, kur 
senoveje gyveno lietuvi u pratevlal Apraszo 
lietuviu padėjime dar 800 metu priesz Kris
taus gimiau...................................... SOc

Kaip Mukollja persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseion russeen Lithuanle suptesze kun. V. 
Dembskis.............................................lOc

Q. Maža* Akto Altorius, prastai s, d re
tais apdarais, auksintai* krasziala. ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 
bleteleml*. su kabute............................. 7Sc.

No, 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros mi o kastais apdarais, spvalels 
kampais, auksinu kraustai, parastais 

lrkwi.Ua.............................. LT..tl.J

No. 4. Mažas Aukso Altorius, frnneurisz- 
kos gluodmos skareles apdarai* spva 
leis kampais, auksinta kvletks.kryžiui ir 
kraštui...... ..................................91.SO

: f

Medical Distmusaru oali.ius is/ououill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.jums

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “Stste Medical Dis

pensary", ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-cbemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydomn, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones iss priemiescziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno -trūkio 
(treino) idant butu isxgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokio* ne gali 

padaryti, ne* jie viską daro au pagalba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, H a r m o c y t o m e• 
tero, S p h i g m o g r a p h o. E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tiri ne jimo,
iszeziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymn idant ant syk atrasti liga.^ 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn* 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasti* liga sslapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microncopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isalavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skauamo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary", ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
[y Inejitnas |ier66 Van Buren ui.

Patemyk adresą.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijalistai "State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszkK nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to-prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
llaisios pasekmes jaunyažes neiszmintin- 
gumo perai žagi m o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsskaneziai 
gydytu ligų, kurioe yra priežaaezia: nu
stoji tno sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūrame, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejitno, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symplomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mialia ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktare ir ne likai isagydylu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakaneziss metodas. Gydymai 
“State Mtdica) Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Bzitie specijallstai gali 
isagydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty j. Szitie spe- 
eijalistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumaa 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Taa yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo.kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru Stale Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijallstai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE'^r
Nuzilptiinanti rezultatai azltos ligos 

yra per gerui žinomi, idant inskgilinti in 
tirinejimua. Yra gana sukytid, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kunh, kanki
na nervu systema ir puibaiaa ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu etate auka 
azilo baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofiaa. Jie jums iszaistki* nauja 
metųda ir kaip zyki jau suprasit, tada 
nenuciatebesit jog jieiszgyde vįn>z850 li
gų paskutiniuose 18 menesiij. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarveįir uždegi
mas bematant pranyksta: kraįijaa, susi
rinkęs padidintose gyslose i|zsiskirato 
ir jos atgauna savo normaiisz|a tvirtu
ma ir pavidula. Visi ženklai liros ir silp
numo pranyksta idant padalyti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikytoi ir vy- 
riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoje priim

toj ant gydymo.
ty Prekes yra pigiadMo*.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti uita liga, kuri spe< ijalistams 

Dibpknbabtj yra paprasta, t iri rassyt 
apraišydami savo liga ir jeig i jie atras 
jog namiejie gali gydytis, u ia priims 
po užtikrinimo plienu, gyduol m ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi iss 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szlta liga yra vadinama karaliumi venerisaku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada žy
nėm* yra užnuodinta, ūda liga pati iszsireiszkia per: Egozema, rhėumtliszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinime sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, aUiradima gūželi u, 
puolime plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito
kius, arba tam panaszius symptomus. Ui pasirodavyk su specijalisUis tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato. Ui jums U pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi 
gydytu.

iu-

40c
Lietuvos Kankles, turtnezioe 72 nauja* dai

nas..........................................-.............. 15c
Lietuvos Istorija, paraszyta Simano Daukan

to. Dvi dideles knygos, koina po 1150c 
arba abi už...................  ....{3 00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurioe galima iszmoktl 
gerai virti valgius Ir ataakaucziai vesti 
kukne ........................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto- 
riszkai socijohogiszkas pieazlnys.....2Sc

Lietuviai po maskolių jungu. Parašte Dr. 
Praszlnys apie priespauda* ir persekioji
mus lietuviu isz szalies maskoliszko* 
valdžios.................................e............10c

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlnyi Dro 
L. H'eblam Iii angllstko istgulde kun V. 

Dembaku..............................................ISc
Kražių Skerdyne.Aprasso ana balsu atsitikima 

kada 1893 m. maakoital užpuolė aut bažny- 
ctlos miestelyje Kražių, musze, ataudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir už- 
peczeajo bažuyczia. Aistkiauslal apraszo 
ta visa atsitikima.............................ISc

Mnskolijos politika su Europa Ir katalikiszka 
bažnyozla. I.įrodymą* kaip maakoital prr- 
sefcioja. kankina ir naikina lietuvius Ir ju 

bažnyczias........................................ 10c
Musu mužikėli, iszduotas ant naudo* Lietuvon 

Ukinykam* Ciia randaai trumpai apsaky
ta Lietuvo* tauti*ika* kilimą*. Po tam re-

Madegn ma*u tautlazkai v»i*tlnrky*tei. Szioje 
knigoje s p rasto visas ligas, ju vardu* ko
kiais jas vadina Kaunieozlal ir Suvalkie- 
czlaU kekei* vaistai* prasti žmones jas 
gydo. ... .... 40c

Medes* Simono Daukanto bljografljai (gyve
nimui). - Yra tai naujause knlgeie Ir labai 
akyva, kurioje apranytas gymenima* Stma- 
noDauksnto nuo pat kūdikystes iki jo smer- 
Uee: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. SOc

Neslpneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inženga, iszleist* Tėvynė* Mylėtoju Dr-te*. 
Yra tai puikiau** tragedija grajyjama teat
ruose, pirma syk Užversta ant lietu visz-

Olga Llebatovyoziute, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yru tai gražus Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
mergina Olga Linbatovyciiute, prigulėdama 
1q nihilistu draugystf, daug sykiu apgavo 
rusk ui ezinovnikns Ir gaudoma gudriai už
truko isz ju ranku.............................. lOo

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose . Iže

Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieeipaty* 
ta) (socijaliszko* piesiynis).................36c

Patarles ir dainos.............................................. 10o
Petro Armino rasitai. Knygels turinti 61 pul- 

k , dainų . . • - >0°

Lietuviszku Lementorlus su Poteriais, kate
kizmais ir mistraaturu...................... ISc

Mokslu apie Žem j ir kitus svietus, Jobu, y ir 
pabaiga. A p rasto ku yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes,menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kay yra pllan' o*^kome
tos ir kitos retai matomos žvaigėdu. Su 30 
utronomlszkn abrozellu, turinti 225 pusiu 
plūs. Yra tai vienatine knyga, Isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszviesti....7Sc

Drūtuose, gražiuos* apdaruose........8i-OO 
Vllndaugi* Lietuvos Karalių* Istoriazku pa

veikslu penkiuose aktuose. Leaklstkal ps- 
raszc Julius Slovackl, lietuviszkal verte 
Vincu Kapui (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. W5o

Olltypa. apytaka lea laiko terpsavlazkoa kare* 
Indijon* Ame rike*....... . ................... SBc

Puiki Istorija epe Kantria Al*na,kurl per 22 me
tu* vaikszcziodama po sviete, daugybe 
bedu ir vargu kantrel teškentojo..SOc

Naujausi* Lietuvlazku Sapniaykaa. surinktu 
ir surediL les daugel svetlmteutbiku aapnl- 
Stu ir surėdytu pagal tikra Perslaakal 

iptiszka aapnlnyka.—su 310 aistkiu ebro- 
iu,—su apruzymu planetų ir nulapoti u 

kokiu senove* žmonų vartojo iru p--j: r^ .. 
ateites —Geriausei lazguldo vlaokiu* 
sapnus................    ffOc
Apdaryta*........................ OSc

'avargel* ir kaip gyvena Kynai (Chiaai). 
dvi labai akyvu pasakaites...............10c

.*ukutines mlsilos. (Iss lenklszko). Paukš 
isz atsitikimo miayszku kiloeztoriujs....10e 

įjudinkime wyr*i žeme. L*b*l graži pasaka 20c 
.‘avogti arkliai ir Meudell* Didgalvla Dvi

gražios pasakėlės 10c
’tenksno* abrozeliai. Szestio* na u jos, labai

gražios pasakos , , , , , 20c
’ajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV

szimtmety1«. I»*** graži paukš...............7»c
■amoksial Gražiu žmonių., parvzyti kn.

Totoriau (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamoklnancziu paukos „ „ OOr

?armasona* arba baisumas Dievo rūstybes. Pa
rašte Szventmlkis.Apukymai isz tikru atsi
tikima isz Lietuvos lietuviszku parėpi 
in............................................................... lOc

No. A. Mažas Aukso Altorius, baltos esllu- 
lioldo* apdarai, Užkilusio* kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasatal.. >160

No 7-Mažu Aukso Altorius baltos oellu- 
Uoidos apdarai. kvratkos ant wieao sto
no Įsiklotos sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksini! kraus
tai...................................................19 00

PuveikslaL Parašte Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunį mergina ir ju susi- 
peczlavlmį............  16c

Pamokslai Iszmlntles ir Teisybes iszguldineti 
Oalvoezlu visu amžių. Ctia yra patllpf 138 
gražlujuoklngu ir istmintlngu paaakaicziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
uaneriu įkaitimu tegul nusiperka stiįknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmoneu ture* ka 
papasakoti D ant kiekvieno užklausimo mo
te* duoti iszmintinąį auakjmį... 5Oc

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
kruztis, iszeina vien) karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiuvant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcija siuneziant reik toks

Frt-Martha Šaunus, 
Rąkalteu, per Neukirtii, 

CM

Dr. Leonard Landos,
Lietuiciszlca# Daktaras.

134 E. 24 UI.. New York.
Garsingas gydytojas wy rišikų ir mo 

teriszkų ligų Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbučkiuose: 
VViedniuje, Berlyne, karalius ko j e mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hoapilal College ir 1.1.

UaZtikrins* IsZgydyma
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėfimf vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynim), moteriszkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nervinkų ligų 
reikia naudot elektri kiniai prieCalsas.

iszgydysiu į kelee dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu žarnų, iszdžiuvt- 
mf pieno, skaudėjimu lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojim} psjiegų ir U. Isz- 
gydymf užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexingtou Av.

Offiao valandos: { S~

Užpraszydami gydyklas prisiuskite >1.00 
tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir aprasayk ssvo ligf, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attomej and Counselor at Ui,.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner Laflalle A Washington sta.

CHICAGO. ILL.
Telephoue Main 3642.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
moksl| turisprudendloecsion Amerikoj. 
Weda provas kaip civillsskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Re«. 1(M W. 18th Cor. Union St.

Telephone Csnal 788.

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, Pijanti, 8iuwantu Ma- 
aainu, Cigaru Ir Papieroau.

Vargonus, Pijanti. Ir Ma.iina. duodu ant 10

braagum, ua ji steiimslu atgal ir už ta laika 
nieku nekušluos Užtikrinu kad nuo maae- 
plrkilte viską pigiau kaip viso! Amerikoj gale* 
tume t gauti, nes uz Visos les daiktu* Imu sta- 
ozlal Isz fabriko ir todėl galiu pigiau juos per- 
duotl Kaip tie kurie isz vholeule ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė-

A. M. Matusawiczia,
605 W. MahaooySt.

Mahanoy City, Pa.

Šen laimia Lietuviuką Banka.
Siunczis pinigus į visss dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reiklius teisingai atlikti.

8. Mark,
212 First St.. Elizabeth, N. J

iNT PAMATYMO. 
Preke somazinta!

N e pirkte laikrodėlio 
pakol muslssktonepa- 
matysl. PrUlusk sa
vo adreea. o mes pri
siusite pulku laikro
dėli su fenoiugellu už 
SS.7S, C. O. D. Dvi- 
gabi k wi ei kuo U lutas 
tai. ausuke užsuka-

rin<>

vyris tk a ar moteriss- 
kn leneingeliu. Jeigu

tai užmokėk et presui (S.n ir atvežimo kutins 
Ir lai k role. 1. bus taura. 30 meta gversnoija ra«

Tetnykite Baltiniores Lietuviai 
Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir laikrasscsiu pas L. Gawli. 3018 N.
Germany. Washington sL Balti m ore M d.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12 tos ryto.

Dr as A. M. BACEYICZE,
8839 Commerciil ne. So. Clkago, Iii.
ko tvirto), paslapty).. VI tai lietavlal. kurie 
Uk*U reikalauja dsktansskos pneelboe, tegul

savo prigimto)* kalboj. geli susaaeketi Ir (auti 
virarods.

Lietuviai, aoriatiujie gauti pegelbe per gro-

A. Zelis ir K. Kabelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

tr UŽLAIKO

Pirmoe Kliabos Saliuna, 
Grohkrnia ir Buczernk.

Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groeeriszki ta vorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Genu užkandin 
(Free Luncb) kart dien dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IR K0NSŪL1S.

JONAS MOŽEIKA.
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 015-616
87-89 E. IksblDgtOD si, Cklbųo, 111.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civilisskoms ir knminalisz- 
koms provotns. Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moželka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tukina puikiu po peri u gromatoms 
raskitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir psvinezevonem. Už •l.OOjap- 
laikys 5 tuzinus virta minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas,

Boi 234. Liirence, lass.

Temykite Baltimores lietuviai! 
JONAS BURINSKAS, 

BrooUyn, 1d., Baltimores prlemestyje.
Užlaikau csysta,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
cs’.o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Ošia laike karss- 
csiugeriause vieta atsivėdinti.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant bailu ar loterijų už rl- 

giauae preke. Asz iszdrukuOjtr
1000 tiKielu už •1.00
500 „ yv 70c
200 „ SS 40c
100 »• 80c

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Kur 
atsivėdinti karščiuose
Ant Potopako upes kristi,0, 
Tenai rusi ir be raszto. 
Grąže vieta ,or$ sveik;, 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuviszkassaliunas 
Parengta puikiai kaip bi. 1 
Pilnas gerymu puiaiausii 1 
Ir au užkandžiu geriausi;. 
Czia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiaują, 
Bovintiesi nesi Įsu fa. ;

AutanaN NartJauHKart,'
Weet Port, Mer) lįsi t <1.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau "State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
ius tiem, kurie reikalauja pageltos, su 

uria kaipo specijalisUi esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois 1
County of Cook f *• ••

Asz, Jurgis Steriin. “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medi kaiiszkas supe
rintendentas “Stale Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimaa yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz 
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Steriin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai; po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Cydūoles dykai

pu-

ma-

TEME: Specijaliszjta atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziir ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Lietuviszka Dirbtuve
’ Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių t 
f Į paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, ’ ( 
jį Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu euszelpti M 
į 1 savo tautietę ir kad tas dartyis butų prideraneziai | 
.1 atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL

D™ Stanislaw Heymar, 
DENTISTfIS.

809 S. AsUud Are.
lene 184os 11.

P. K. BRDCHAS.
Perkels savo krautuve in 

• nunja dideli s z tora, 
in kuri s t' 
gybe taiki

B^įrodeliu, žį
^Marmoniki

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines....... ..

Plombos auksines nuo...............

Visokios operacijos'ant dantų at- 
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.

yaL|r Reguliuojame danelius 
kreivai aoganczius.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .tBJDO 
. .50c Virssut. ir apatine eile dant...>15.00 
•1.00 Garnituraa dantų.......................>8.00

OFISAS ATIDARYTAS: 1 Jį”»„8lTenU’m' 
f dienom nuo B ryto iki J po pietų.

Nuo Bridgvporto Imkite Halstod ir O'Noil Kars. Nuo Town of Lake—Ashland kars Ir 
transfere per Halstod ui. Kalbama itnklstksl ir rUsiaakai.įplrko dau- 

■odžiu, laik- 
ledu,špilkų.

tavoru. i zia teipgi 
dirba a.iit orderio 

' srliubinUis žiedus isz.
* geriausi*) aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siuuCzia savo tavorus ezpr^su in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienų orde
riu duoda savo katalioga dyLa. Adresas:

P. K. BRUCHĄs,
7W1 MUwaukee A v.. Galenito, Iii.

OB
73 £Ž ę oo 
C m

Tiarai vrionatinė gydykla aat užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu ^alvu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plautu slinkimu, 
ir praszalina visokia neczist4 sistema.

Geriausia dantų gyduolę: Musu gy> 
duole nustabdo Dantų skau|ejima į kė
lės minutes. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantavrojam. Preke tikJ£S. Imant 6 
tonkutes •1.00. SiuneziaiĮi Paeitu ir į 
s vr e tymas szalis. Budas ka|p jas wartoti 
yra parodytas keliose kaltoje.
Norėdami pasiklaust rodos iper laiszkus, 
adresuokite: The J.M. RRŲNDZA CO., 
Sta W. Box 106., Brooltlyn, N. Y.

Puikios popieros gromatu raižymui tu
zinas 10c., o su kopertais 15c. Kas pas 
mane užsirassys “Lietuva" gaus tuziną 
ssiu poneru dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darbe ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lletu- 
viszka Biblija už *3.50. Užsimoksntis-gi 
prenumerata už “Lietuva" už visa meta 
gaus minėta Biblija už >3.00.

J. BARONAS, 
1002 8. Mnd.st., PhUadelphla,Pa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34*2 8. Halsted St.

$2.00

Dr- eme
DENT Y8TJA8-

Kerte 81 et ir Halsted uliczia, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

—Tikrai Lietuwiszkaa—

SaliiiijaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir csysta įneta dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir tjsysta sale ant 
mitingu, balių, vreseiliu ig kitokiu sabo-

Jonas Petroszins, 
118 T. IttM. tirti omJI. 

Telefonas Can<l 788.

......... LIETUVVISZKAS DAKTARAS..........
2271 w. 1)1 Vision st. ----- CHICAGO, ILL.

{nuo 8 iki 10 ryto 
nuo 12 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 vraksre.

Ateik pate arba gali paazankt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

U X ISsAl Ateikit pažiūrėt, MUiurejims nieko neksmxtucėal
Dsber mes paleidžiame turgan genauai laikrodefi: TtXB* *mxb«mxxx. l«K. 

su dvigubais paauksuotais luksttai*. ausuke užsukamu ir nuetatoasu. vyriszkuar motartszkaa, 
su TIKS* AguiKtszga ■uztkbbus pilnu akmenų. R R gvėra n luotu, nikeliuotais rid Urtei*, 
issduodani- raszvta evsUMcus sirr 20 bbtu; pagal tezvriida ir gerame toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie |«0 vbbtbs svkso lsikbodbi.io Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams mes duo
sime bėgy]* oo dienu puikius prezentus; I. viBinta usnru rvrv rmB su didele gelvnke Ir ginta
riniu oibuku. vertes II 50. I grynu M tat u puto ctuaBBTCzia. vertes 76c.; 1 nikeline BBlKžrKAMB 
DBžtrrv 26c: 1 dailu auksinuota Dickbks lbbciuubli so Cameo kabute, tl *0; i puikia aukslnuo 
ta ueiTB. tl 00; 1 pora puikiu Avsutir deimantais v. dintu, 81 00;. 1 puikia urtuta Užsodinta 
brangakmeniai* 40c: I pora puuksuotu kolioniku su permuterio rirszals, 4to: 1 pora rankovėms 
gotikų, su permutertnia apaozla. S5c; S kateteriams gotikų, parmuterio apeczios, sOo; ir 1 puikia 
te krutins sagute su dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siu neriame C- O. D. už 
84.»B. apmokėdami teipgi ir ezpteso koMtus: siuntini galite iszenamtauoU ant etpreeo ir >t 
nepatiktu, sugražinkite mums atgal musu kuriais Kur Besiranda Ezpreao offiau. MJBturi bot 
prlslunstl drauge su orderiu. Jeigu kas pristens pinigu* draugo su orderiu, gaus dar <ztra dova
na puiku ESKKTIK1 PKiu: daiktus mes peslunr-,tsns« tada nėr parzta. užregistravę savo kuztala. 
6 laikrodėlius gausi YIĖIA LAIKRODĖLI SO VISOMS DOYAIOIS DYKAI.
laikrodėli ar moterlsska Jeigu moteriuke, tad vyriazko Dickens lenclugelto mes paslunstee mo- 
tenszk* M coliu auksinuota Lorguette leuclugeli Ruzyk saendran. pakol inpardavimu neiaasi- 
balges. Adresuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY, 16 Metropolitan Block, CHICAGO. ILL.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, leneingeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iazairinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietu visiką katalioga, kuri pri 

siunciiame kožnam dykai ant pareikalavimo
— &TCo.

&Co.
74 Centre SL,

lrkwi.Ua
kwietkos.su
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