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Politiszkos žinios
Amerika.

Prezidentes McKinley isz- 
leido prbkliamaciją, per ku
rią panaikina muitus uuc/ta- 
vorų gabenamų nuo salos 
Portoriko į Ameriką, nors 
daugelis Amerikos milijonie
rių reikalavo ant toliaus mui
tų. Palaikyti muitus vienok 
buvo pavojinga, dėl jų plian- 
tacijos ir dirbtuvės ant Por
toriko nupuolė, prekysta ap
sistojo, gyventojai, ne turė
dami kur gabenti savo pro
duktus, badą kentė. Badas 
galėjo priversti juos pasikel
ti ir bandyti fnuo savo spran
do numesti amerikonų gera^ 
dėjystes. Apie paseknit^ 
muitų praneszė prezidentui 
Amerikos gubernatorius, ku
ris aiszkiai parodė pavojų isz 
palaikymo muitų. Per tuos 
muitus Amerikos tauta ne 
daug pelnė, bet vien suerzino 
portorikonis. pakėlė terp jų 
nekentimą Suvienytų Valsti
jų, kuris ne greitai iszdils! 
Žmonės juk ilgiaus atmena 
skriaudas negu gerą, o per 
apstabdymą prekystes Ame- 
ka labai nuskriaudė nuo isz- 
panijonų paveržtą salą.

Amerikoniszkas gubernato
rius neva iszliuosuotos Ku
bos, ienerolas Wood. dėl 
sunkios ligos, apleidžia urėdą 
ir grįžta atgal. Į Suvienytas 
Valstijas, ant laivo reikėjo 
jį neszte perneszti.

Skandaliai,intrigos geriau
sioj Amerikos kariszkų pa- 
jiegų dalyj, jos kariszkoj lai- 
vynėj dar ne iszsiaiszkino. 
Užgautas ir iszniekintas be 
pamato, su pagelba melo, ap
juodintas net su pagelba pa
samdyto rasztininko Maclay’o 
admirolas Schley atsiliepė į 
laivynės ministeri Longą, rei
kalaudamas sūdo, kuris isz- 
tirtų visus dalykus laike mu- 
szio po Santiago, kuriame 
Schley isznaikino iszpaniszką 
laivynę, o garbę pasisavino 
proteguojamas mininisterio 
Longo admirolas Sampsou. 
Laikraszcziai szitą perstato 
kaipo tikrą intrigų vedėją 
priesz daug sumanesnį Schle- 
yą. Kada intrigos iszėjo į 
aiksztę, Sampson net apsirgo 
ir laikraszcziai jį dabar per
stato kaipo pusiau nustojusį 
proto. Į sūdo perdėti n i us 
Long paskyrė garsų admirolą 
Dewey. . Jeigu sūdąs suseks 
isz tikro, kad Sampson, su 
ministerio žinia, intrigavo ir 
juodino Schleyą be jokio pa
mato, tai abudu kaltininkai 
turėtų būt praszalinti nuo 
urėdų. Amerikoj vietok ma
žai paiso ant doros virszinin- 
kų, ypacz jeigu juos paremia 
įtekmingi politikieriai. Ko
kiu budu sūdąs iszvalys tą 
visą intrigų meszlyną, pirm 
laiko nieko negalima spręsti.

Ant Filipinų salų vieni fi- 
lipiuiecziai pasiduoda ameri
konams, kiti gi vis dar gina
si, su kuriais atsitinka gana 
tankus susimuszimai, ame- 

m rikoniszkam virszininkui rei- 
kia dar vis siųsti ilgus sura- 
szus užmusztų ir paszautų 
amerikoniszkų kareivių. A- 
part to, neiszpasakytai dide
lis nuosziintis kareivių nusto
ja proto. Sztai dabar laivas 
“Meade” gabena nuo Filipi
nų salų 40 nustojusių proto 
amerikoniszkų kareivių ir 25 
džiova serganezius. Organi
zuojasi ant Filipinų nauja 
politiszka partija, kuriosmie- 
'ris: stengtiesi visokiais bu
dais iszkovoti visiszką nepri- 
gulmystę tų/ salų. Nauja 
Artija randa daug pritarėjų, 

tddėl reikia ežia laukti vėl
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didesnio susidrutinimo pasi
kėlimo.

Rytine Azija.
Laikraszcziai paduoda, buk 

ambasadoriai Chinuose ant 
galo’susitaike apie atlygini
mą, kokio galima nuo Chinų 
reikalauti. Atlyginimas tas, 
drauge su palukais iki iszmo- 
kėjimui, pasieks apie 1 mili
jardą taelių. Ilgiausiai ne 
galėjo/susitaikyti Maskolija 
ir Amglija. Mat svetimu 
krasztų priderystė buvo ne 
tik paduoti Chinų randui 
savo reikalavimus, liet dar 
surasti šaltinius, isz kurių 

’Chinai galėtų reikalaujamus 
jkarės kasztus užmokėti. Ma- 
įjkolija užmanė, idant užmo 
ftėjimąs karės kasztų butų 
ąiaremtas ant muitų nuo at
gabenamų jurėnis į Chinų 
})ortus svetimų tavorų, ku
riuos, pagal Msskolijos užma
nymą,reiktų pakelti ant 10%. 
Anglija tam pasiprieszino, 
kadangi jai, kaipo gabenau- 
ežiai į Chinus daugiausiai ta
vorų, atseit\i/4Uu^iau muitų 
užmokėti, Maskolija gi, ga
benanti savo taybrus sausu 
keliu, muitų ne mokėtų. Ant 
galo vienok ir szitoms viesz- 
patystėms pasisekė susitaiky
ti ir sutikti aut vieno. Da
bar todėl, kaip laikraszcziai 
tiki, svarbiausios klintys pra- 
szalintos ir jų daugiau gal 
ne būt. Ar isz tikro vienok 
ne bus—to pasakyti ne gali
ma. Kas nori isz maisztų 
pasinaudoti, tas jieszko prie
kabių ir stengiasi ne tvarką 
palaikyti kuo ilgiausiai. Pra- 
szalinus vieną priežastį, jiesz
ko kitos. Daugumas sveti
mų laikraszczių už vieszpatys- 
tę, norinezią isz netvarkos 
Chinuose daug naudos isz- 
traukti laiko Angliją. Tuom 
tarpu vienok ji neturi tiek 
pajiegų, kad galėtų isz maisz
tų Chinuose isztraukti tokią 
naudą, kokios norėtų. To
dėl ji, jieszkodama prieka
bių, stengiasi nesutikimus 
teip ilgai palaikyti, kol turės 
daugiaus atliekamų pajiegų 
ant apgynimo savo reikalų. 
Isz visko matyt, kad pradė
jus Anglijai karę Afrikoj, 
kiti užsimanė isz to pasinau
doti ir sukėlė Chinų maiszatį 
ant iszstumimo isz ežia tvirtai 
įsikerojusios Anglijos įtek
mės. Tą galėjo padaryt tik 
Maskolija. Jai isztikro pasi
sekė aut Anglijos virszų pa
imti. Savo kariaunos sto
vyklas Mandžurijoj Maskoli
ja drutina, ant apgynimo 
užimtų maskoliszkos kariau
nos miestų rengia tvirtynes, 
isz kurių be reikalo ne pasi
trauks. Rods vietiniai gy
ventojai prieszinasi masko
liams, bet ant jų iszvijimo 
ne turi pajiegų; su masko
liais eina ežia isz vien ir chi- 
niszka kariauna. Iszvyti isz 
Mandžurijos maskolių nėra 
kam, o jie geru isz ežia jau, 
turbut, nepasitrauks.

Londono laikraszcziai nuo
latai pranesza apie naujus 
maisztus užkilusius pietinėse 
ir vidurinėse Chinų provin
cijose. Czia, kaip sako, yra 
jau apie 30000 gerai apgin
kluotų pasikėlėlių kareivių. 
Jie buk keliuose musziuose 
sumuszė ciecoriaus kariauną 
ir rengia vėl svetimtauezių 
skerdynes. Isz tikro vienok 
negalima žinoti, kiek teisy
bes yra tuose angliszkų laik
raszczių paleistuose paskaluo- 
se. Gal būt, kad Anglija 
jieszko vien priežasezių isz- 
teisinanezių pasilikimą jos 
kariaunos Chinuose. Jeigu 
vienok Anglija norėtų Chi
nuose palikti daugiau kariau-

nos, paliks daugiau kareiviu Buk dabar Europos kietže- 
ir kitos vieszpatyntėH jeigjn 
ue ant suvaldymo chinieczių, 
jeigu jie vėl pradėtų skersti 
svetimų krasztų pavaldiniu^ 
tai ant dabojimo Anglijos.

Pietinė Afrika.
Apie bėgį karės Afrikoj 

sunku supaisyti, katroj pusėj 
yra teisybė, kadangi vien 
priemtaraujani^zioa ateina ži
nios. Visgi vienok matyt, 
kad per karę, nors Anglijai 
ir pasisektu sziuom kartu su
valdyti burus, jos galybė ne 
pakils. Tikra priežastis ka
rės. Anglijos* kolioniju mi- 
nisteris parlamente »nuolatai 
tvirtina, jog karė artinasi 
prie galo, buk būrų pajiegos 
tirpąte tirpsta. Tą jis vie
nok lyg nuobodulio pasaką 
kalba jau nuo metų, o vie
nok karė iki sziol ne pasibai
gė; lygiai Transvaaliuj, kaip 
ir Oranijoj anglijonai laiko 
vien geležinkelių linijas ir 
didesnius miestus, sziaip gi 
visas krasztas būrų rankose. 
Suvaldyti jų anglijonai su 
toms pajiegoms ne įstengia, 
o naujų nėra. Anglijos mi- 
uisterių pirmsėilis, savo kal
boj laikytoj parlamente, 
stengėsi nuo savo sprando 
visą kaltę numesti, sakyda
mas, buk į karę randas liko
si įstumtas tautos, kuri buk 
geidė karės ir reikalavo užė
mimo būrų republikų. Ži
noma, kad be noro bent da
lies tautos randas ne butų 
galėjęs karės pradėti, bet ne 
reikia užmirszti, kad rando 
pasamdyti laikraszcziai per 
kelis metus priesz karę siun
dė anglijonus ant būrų, isz- 
rodinėjo, jog lengva abidvi 
pietinės Afrikos republikas 
užkariauti. Siundymai tie 
iszdavė vaisius, jie suteikė 
randui pritarimą pradėti ka
rę, o tas isz to ir pasinaudo
jo. Pradėti ją ir vesti pri- 
tinkaneziu nuožmiems budu 
lengva, sunkiau, pradėjus, 
sykį, su nauda užbaigti. 
Kaip karę užbaigti, jau An
glijos ministeriai ne žino; 
būrai ne pasiduoda, ne kisza 
sprando į Anglijos jungą ir 
prikalbėti jų nulenkti spran
dą ne pasiseka. Tuom tar
pu, užsivelkant karei, prie 
Anglijos slenka juodi debe
sys isz visų szalių. Sugrįžę 
isz Afrikos liuosnoriai skun
džiasi, kad randas ne iszmoka 
jiems prigulinezių algų. Da
lis liuosnoriu atsisakė priimti 
karaliaus jiems paskirtus me
dalius; net tie, kurie tuos 
medalius priėmė, karezemose 
mėtė ant žemės ir myniojo 
kai daiktą ne vertą godo^ 
nes. Jeigu jau dabar ran
das ne turi pinįgų ant isz- 
mokėjimo kareiviams algų, 
tai kas gi bus toliaus, jeigu 
karė dar ilgiau užsitrauks? 
Reikia dabar siųsti daugiau 
kareivių į Afriką, bet Angli
joj nėra jau norinezių pasi
samdyti. Kas-gi samdysis, 
jeigu ne gauna prigulinezių 
algų? Per nepritikantį, žiau
rų karės vedimą Anglija vi
same sviete nužudė seną gar
bę liberaliszkos, civilizuotos 
viesz}>atyStės, nužudė dores
nių žmonių godonę.

Anglijos parlamente, pa
siuntinys Bowles, kritikuo
damas randą ir karės vedimą 
Afrikojų terp kitko pridūrė, 
kad jeigu Anglija ne užbaigs 
iki pavasariui karės su bū
rais, tai sulauks įsikiszimo į 
karę didžiųjų Europos kiet- 
žemio vieszpatysczių. Girdi, 
Holaridijos karalienei pasise
kė prikalbėti Vokietijos cie- 
corių ir Maskolijos carą atsi
liepti su užtarimu už 4 įnirus.

mio vieszpatystės tariasi terp 
savęs, kaip geriausiai ir ko
kių budu užtarti už burna. 
Esanti jiarlamente mini s to
riai ne dryso priesztarauti 
Bovvleso kalbai ir ant jos ne 
atsiliepė. Turbūt jis todėl 
teisybę pasakė,nes kitai}) ran
do sanariai butų pasistengę 
užginti, perstatyti kalbą už 
neteisingą. Jeigu Anglija 
atmestų įsikiszimą Europos 
vieszpatysczių, tai jas užgau
tų ir jos pastotų atvirai An
glijos prieszininkėms. Ka
riauti su visa Europos galy
be Anglija ne gali ir turėtų 
priesz jos reikalavimus nusi
lenkti, yjiacz kad sziuom kar
tu stojanti priesz Angliją, 
stotu už teisybę anglijonų su
myniotą.

Anglijonai tikėjo, jog pre
zidentas Krueger mirtį jo 
moteries palaikys ' už Dievo 
daleidimą ir sutiks užbaigti 
karę. Nors mirtis }>aczios, 
rodosi, ne gali turėti įtekmės 
ant karės, liet anglijonai ti
kėjo, kad tas padarys Krue- 
gerį nuolankesniu. Ant to 
vienok apsiriko, kadangi 
Krueger iki sziol ne iszreisz- 
kė noro užmegsti tarybas. 
Dabar į Holandiją atkako 
Amerikos (įasiuntinys Choa- 
te. Laikraszcziai sako, buk 
jam Anglijos randas Įiavedė 
Išklausti Kruegerį.ant kokių 
iszlygų jis sutinka užbaigti 
karę. Anglijos laikraszcziai 
nuolatai leidžia paskalus,buk 
būni vadovai nori jau pasi* 
duoti anglijonams. Nors to
kius paskalos leidžia nuo se
niai, bet jie iki sziol ne tik 
ne iszsipildė, bet pasirodė vi
sai melagingais.

Anglijos randas atsiuntė 
Kitchenerui prisakymą siųsti 
isz Afrikos į Indija* 70000 
kareivių ant sudrutinimo te- 
nykszczios kariaunos. Matyt, 
kad Anglija arba laukia pa
sikėlimo Indi jų priesz savo 
valdžią, arba laukia užpuoli
mo ant to kraszto kokio nors 
kaimyno, taigi Maskolijos. 
Atėmus nuo Kitchenero 70- 
000 sveikų kareivių (sergan- 
ežių, žinoma, Indijose ne rei
kia), jo pajiegos dar labiaus 
susilpnės, kadangi Anglijoj 
ne pasiseka surasti tiek no- 
rinezių j>astoti į kariauną, 
kiek reikia.

tiek ta vorų gabena į Vokieti
ją negu Vokietija į Ameriką: 
nuo 30 d. berželio 1900m. iki 
tokiam jau laikui 1901 m. 
Vokietija atgalieno į Ameri
ką savo ta vorų už 1*93874000, 
Vokietija gi pirko ameriko
niszkų už $187347889. Nau
ja muitų ta rifą dar yarlia- 
mento neužgirta, jis gali joje 
dar szį tą permainyti, bet vis
gi muitai ant svetimų tavorų 
bus žymiai pakelti.

Ciecoriaus vietininkas pa
veržtose nuo Prancūzijos pro
vincijose gana teisingas Putt- 
kamer likosi nuo urėd6 pra- 
szalintas, kadangi jis cieco- 
riui ne Įiatiko; jo vietoj pa
skyrė kitą, niekiausios vertės 
Koehlerą, tinkantį geriau 
Maskolijoj negu civilizuotes- 
niuose krasztuose,

Vidurinė Amerika.
Revoliucija republikoj Ko

lumbijoj, nors randas to 
kraszto užgina, ne jtasibaigėi 
Revoliucijdftieriai laikosi po 
senovei. Dabar jie atsirado 
vėl aplinkinėse Panamos. Val
džios suszaukė gyventojus po 
ginklu ant apgynimo miesto. 
Jos slepia revoliuciją ir ne
leidžia telegramų svetur su 
nė jokioms žinioms apie tikrą 
dalykų stovį.

Isz Lietuvos.
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pagal užlvirt ntus įstatus ir žy 
dūkų ne galėtų pastoti daugiau, 

4e reikia ui- 
Vilniuje prekėjų 

ik 10%, žydų

Vokietija.
Vokietijos randas pereitą 

sanvaitę pagarsino laikrasz- 
cziuose savo atidirbtą projek
tą naujos muitų tarifo* ant 
svetimų tavorų atgabenamų į 
Vokietiją. Pagal naują tari
fą: muitai ant žalių tavorų, 
kaip antai: ant kvieczių, ru
gių, miežių, avižų, ant neap
dirbtų medžių pakelti dvigu
bai, muitai ant apdirbtų ir 
pusiau apdirbtų tavorų daug 
didesni. Muitai nuo bicyk- 
lių, prveikslan, užmanyti 
terp dideli, kad nė joks bi- 
cykjis ne gal į Vokietiją atei
ti, nes nuo kiekvieno reiktų 
mokėti po 300 markių muitų. 
Apart to, dar pridėta pasar
ga, kad Vokietijos randas 
ant tavorų tų krasztų, kurie 
daro ypatiszkus apsunkini
mus vokiszkiems laivams ir 
tavorams, gali uždėti dides
nius muitus negu naujoj ta- 
rifoj, gali pakelti muitus iki 
ta voro prekei. Tūli laik
raszcziai mena, jog nauja ta
rifą ne užsilaikys ilgai, bet 
Ji apdirbta ant privertimo 
Amerikos sumažinti muitus 
ant vokiszkų tavorų gabena
mi) į Ameriką. Isz tikro per 
pakėlimą muitų Ameri
ka žudytų daugiau, ka
dangi ji beveik dvigubai

Isz Vilniaus.
Į <tatai Vilniaus miesto muzė- 

jaus likosi jau galutinai apdirbti 
ir tuojaus bus iszsiųsti ant už
tvirtinimo augsztesnių valdžių. 
Muzėjus paskirtas ant patalpini
mo spaudos, dailės,amatų dalykų, 
teiposgi daiktų turipezių Kokį 
nors susiriszim? su civilizacja 
miesto. Į inuzejų patilps visi 
užgyrimai, užmanymai, atskaitos 
miesto rodos, rinkimų suraszai, 
produktų taksos, plianai miesto, 
knįgos apraszanczios miesto isto- 
rj? ir atskirų jo įtaisų, statistisz- 
ki rasztai, ak kai tos sveikatos už- 
veizdos; vadovai po miest? ir jo 
aplinkines, įstatii buvusių ir 
esanezių mieste moksliszkų, lite- 
ratiszkų, artiatiszkų ir labdarin
gų draugysezių, bankų, kliubų ir 
kitokių; paveikslai miesto ir at
skilų jo dalių ir triobų, mokslias- 
ki ir literatiszki raistai Vilniuje 
gimusių arba gyvenusių autorių 
ir tt. Prie muzejaus bus teipos
gi dalis paskirta praboms, mode
liams, paisziniams amatininkisz- 
kų ir pramoniszkų iszdirbimų. 
K?gi vienok miestas darys su se
nais lietuviszkais drukais iszleis- 
tais seniai Vilniuje? Juk jų ne 
daleis muzėjuj laikyti pakvaiezę 
caro vietininkai Lietuvoj.

Kadangi szį m«t? beveik visoj 
Lietuvoj pievos sužėlė praseziau 
negu pernai, dėl stokos lytius 
rugių, kvieczių. miežių ir avižų 
eziaudai ne užaugo dideli', tai 
prekės sziaudų ir szieno Vilniuje 
pabrango. Berželio mėnesyj už 
pud? sziaudų mokėjo po 18 kap., 
1 dien? liepos nė už 20 kap. ne 
galima buvo sziaudų pūdo nusi- 
piikti, mokėjo po 24 ir 25 kap. 
Už prast?, pusiau supuvusį szie 
n? mokėjo po 21 kap., už geresnį 
ne( 30 kap. ir daugiau, už dobi
lus 40 kap. ir daugiau. Už pud? 
avižų po 75—77 kap.

Į»titai Vilniaus prekėjų užma 
n y tos prekystos mokyklos, ant 
kurios užlaikymo prekėjai sutiko 
mokėti ypatiszk? mokestį, likosi 
ministerijos užtvirtinti. Įstatai 
užtvirtinti ne toki, kokius pats 
prekėjai apdirbo, tie likosi per
keisti ; perkeista įstatų vieta apie 
skaitlių žydų, 
galima priimti, 
jus užtvirtintus 
pastojanezių į 
ne gali pereiti pusės visų mokin
tinių. Kasgi vienok bus, jeigu 
noriuezių mokintiesi. prekystos 
krikszczionių butų, paveikslan, 
koki 2 aiba 3? Nors vietų butų 

^laug didesniam skaitliui, vienok

kaip 2 aiba 3. 
mirszti, kad 
krikszczionių yra t 
?i 90%. Jeigu nSra czia, kaip 
tai priderėtų būt', 
prekėjų, tai ne ga< 
norinezių mokintiesi p re k y r tos; 
kituose Lietuvos mi estuose kriksz 
ezionių prekėjų yri dar mažiau. 
Užlaikymas mokyk os pultų vien 
ant žydų sprando, 
linimosi nuo prekystos kriksz
czionių, ne galėtų tavo vaikų pa 
talpinti į mokyki? Ūžt virt nti 
įrtatsi žydams prel ėjams ne pa
tinka ir jie t? rodo 
ant susirinkimų, 
nok bus pabengti 
rimo,"nes žydai pirma pasiraszė, 
kiek katras duos ųnt mokyklos, 
tai jie nuo davimo 
nįgų ne galės iszsis ikti.

Caras teikėsi, ant perstatymo 
vieszpatystės rodte, pripažinti 
miestu: Vilniui isz 
iždo 
užlaikymo policijos, 
mažai naudos atgabena, 
kymas policijos Vii riuje kasztuo- 
ja 75950 rubl. An to iždas duo
da 30500 rubl., miestas gi 45450 
rubl. turi pridėti.

8 d. Itepos, namu >se Rodkevi- 
ežio, ant mažosios 
gyvenime Žarnovsk o, kuris dirbo 
namieje fejerwerkm, nuo explio- 
zijos raketų užgimė gaisras. Nuo 
sužeidimų ir apdegintų pasimirė 
patsai Žarnovski, tarnaitė Gu- 
dzinskytė baisiai li losi sužeista, 
i-zdęgė akys ir teip ji apdegė,kad 
negąbenta į ligonbulį, pasimirė. 
Pati Žarnovakio ir t 
dikis teiposgi teip a| įdegę,kad ant 
jų išgijimo nėra d dėlės vilties. 
Kiti sanariai Žarna'akio szeimy- 
noifl^zszoko per lai gus ir ne pa
vojinga i apsikulė.

4 d. liepos du vaikai ūkininkės 
Vtadiczenko sėdėjo 
kinio kalno netoli 
kienės. Tuom tar )u 
pieska nuo kalno s: ono ir užbėrė 
4 metų dukterį miiėtos ūkinin
kės. Atkasė j? dar gy\^, bet ji 
nugabenta į iigonbutį, į por? va
landų pasimirė.

Apdirbtas miesto 
tas parengimo ant 
triszkų žiburių,galu 
rjos užtvirtintas. Ministerija da- 
leidžia miestui iszleiiti obligacijų 
už 750000 rubl. a it surinkimo 
reikalingų ant to m erio pinįgų.

Priemiestis Zvieri iczius galuti
nai likosi-priskirtas 
Miestas iszrinko jau 
priėmimo to priemū sezio.

Vilniuje sugriežė prigavėję, 
kuris, pavogęs atsasanezias blan 
kas, rinko nuo Viln 
ių aukas neva ant padegėlių mie
sto Brasto. Kol jį 
aiiekė jam surinkti ^80 rubl. 60 
kap., bet isz tų pinįgų turėjo jis 
tik 26 kap.

krikszczionių
būt daug ir

<> jie, dėl «za-

ne -ateidami 
Mokykla vie- 
r be jų prila-

pažadėlų pi

vieszpatystės 
paszelp? 30J 00 rubl. ant 

kuri miestui 
Užlai-

Poguliankos,

mėnesių kil

apaczioj pieš
iamų Gr« ds- 

nusliuko

rodos projek- 
įlyczių elek- 

i i na i ministe-

prie miesto, 
komisj? ant

aus gyvento-

sugriebė, pa

nuo perkūno

pridirbo blė-

mirczių buvo
Negyvė-

, pinjgų 486

kokį į mokyki?
Pagal minibten 

įstatus skaitliu-* 
mokyki? žydukų

Isz Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėje barlelio mėne

sio Vilniaus gubenujoj buvo isz 
viso 52 gaištai. Gaisrai tie užgi
mė : nuo neatsargumo 5, nuo ne
gerai įtaisytų ir nevi .lytų kaminų 
6, nuo padegimų 6,
įtrenkimo 13 ir m o nežinomų 
priežasezių 24. Visuose tdose at
sitikimuose ugnelė 
dies ant 54OdO rubl.

Staigų ir netikėtų
35. Patsiudysczių 3. 
lių rado 6.

Vagystų papildyti, 20, pavogė 
daiktų už 1620 rubl
rubl. 26 kap. Arklių pavogė: 
Vilniaus pav. 2, Trahų 3, 
tenų 2, Lydos 3, D snos 3, 
mėnų 1, Vilniaus 2, 
arklių.

Per sanvaitę nuo 2p- 27d. ber
želio Vilniaus gubernijoj viso
kioms limpancziomsįligoms užsi
krėtė naminių galvijį): sibiriszku 
maru Szventenų pavl apsirgo 15 
raguotų galvijų ii ” LI ’* 
S biriszkas maras ai 
Lydos pav., kur apei 
v>jų, pastipo 8; Traj 
sirgo 6, pastipo 
jai. I

Szven-
, Asz- 

o isz viso 16

7 kiaulės. 
*ireiszkė ir 
go 15 gal 
;ų pav. ap 
ji 3 galvi

Isz Kauno gubernijos-□ 
||Vi bliaus mokslinio apskriezio 
virszininkas, negalėdamas per 
maskoliszkas mokyklas įkvėpti 
maskoliszko raugo, kadangi mat 
lietuviai už savo pinjgus ne nori 
rengti tokių jiems mažai naudos 
atgabenanezių mokyklų, užsima
nė už lietuviszkų valszczių pinį 
gus kitokiu budu platinti masko- 
liszk? raug? ypacz Kauno guber
nijoj ir tas, ar tai per nesuprati- 
m? mažai apszviertų valszczių 
virszininkų, ar dėl jų doriszko 
nupuolimo (tik doriszkai nupuo
lusius remia maskoliszki virszi- 
ninkai) isz tikro pasisekė. Vii 
niaus mokslinio apskriezio virszi- 
ninkas užmano nuo ateinanezių 
mokslo /'metų' rengti žmonėms 
skaitymus su nykstaneziais pa
veikslais prie kaimų mokyklų 
Kauno gub. Direkcija mokyklų 
nupirko jau £5 magiszkas likter- 
nas ir 54 skaitymus (nežinia ko 
kius, gal iszgirianczius maskolisz- 
k? deguto smarvę?) su paveikstė 
liais. Daiktus tuos pirko už pi
nigus sudėtus 141 valszcziaus, ant 
to niierio tie valszcziai sudėjo 
2625 rubl. Skaitymai bus?: 
isz maskoliszkos istorijos, taigi isz- 
gyrimai ne vertų žmogaus vardo 
carų ir kunįgaikszczių, isz geo
grafijos, gamtos mokslų (apie k? 
Lietuvos pradinių mokyklų mo
kintojai pats ne turi nė jokio-su
pratimo). Vedimas skaitymų 
pavestas menkos doros ir menkai 
a})szviestiems pradinių mokyklų 
mokintojams. Mokintojai gali į 
pagelb? prie rengimo skaitymų 
]Kisikviesti kaimyniszkus mokin
tojus, valszczių nisztininkus, skai
tyti gi gali tik pats mokintojas. 
Isz tokių vienok skaitymų, ren 
giamų mažai apszviestų ir nedo
riausios maskoliszkų parazitų luo 
mos.lietuviai ne gali sulaukti ypa 
tiszkos naudos, kadangi skaitymų 
uimanytojams ne rupi žmonių 
ajiszvietimas, liet su pagelba skai 
tymų jie stengiasi lietuviams 
įkvėpti maskoliszk? dvasi?. Jei 
gu maskoliams rupi žmonių ap 
szvietimas, tegul jie daleidiia lie
tuviams patiems rengti painoki- 
nanezius, apezviecziancMus žmo
nių prot? lietuviszkus skaitymus, 
o t?syk lietuviai pate juos sau pa
rengs ir be pagelbos maskoliszkų 
szaszlavų. Nuo tokių skaitymų, 
kokius Lietuvoj rengia maskolisz- 
ki paszlemėkai, tegul lietuviai 
apsisaugoja ir ant to pinįgų tegul 
ne duoda. t

ant

8U-

nu-

Isz Prūsų, Lietuvos.
Aplinkinėse^ Darkiemiu siautė 

smarki audra, laike kuiios trenkė 
perkūnas,į kluonus ūkininko Pe- 
tukaiczio,*aaime Peledaunuose ir 
uždegė triob?. Nuo ežia ugnis 
perėjo ant tvartų, teiposgi 
gyvenamųjtriobų [Steklio ir 
taiezio. Visos tos triobos 
degė.

Tilžės pi išalkintųjų}^sudus
sprendė užmuszėj?, D-ro Heiden- 
reicho ant pakorimo.ĮDaktarų ko
misija rado,Įjog*nusudytasis per
dūrė lovof gulintį jau negyv? 
Heidenreich?.

Mieste Gumbinėj, oficieras ežia 
stovinezio dragūnų regimento 
Roether, ant kazarmių kiemo 
nupuolė nuo arklio galva žemyn, 
galva perskilo ir minėtas oficie
ras ne po ilgam pasimirė.

Pasibaigė jau gąlutinai rinki
mai Vokietijos parlamento pa
siuntinio’Klaipėdos ir Szdokai- 
czemos paviecziuose. Su dideliu 
vargu galutinai likosi iszrinktas, 
vietoj pasimirusio musų vientau- 
czio Smalakio, teiposgi lietuvys 
Maczulis. Rei klaida bar vien geis
ti,kad jis parliamente mokėtų už
tarti už Prūsų lietuvių reikalus. 
Per szituos rinkimus konservaty- 
vai nužudė 2000 balsų (Maczulis 
buvo pastatytas lietuvių ir vokie- 
czių’konservatyvų). Jeigu teip 
eis toliau, tai lietuviai, eidami su 
konservatyvais, ne galės su jų pa
gelba iszrinkti savo pasiuntinio 
per kitus rinkimus; socijalistai 
Prūsų Lietuvoj paims virszų ant 
konservatyvų.

Isz Lietuviszko Minsko.
Įvedus rando monopolių degti

nės pardavinėjime, * sumažėjo 
skaitlius karczemų, kuriose ger
davo ne tik degtibę, bet ir alų. 
Per tai dabar žmonės alaus geria 
daug mažiau, už tai pasididino 
gėrymas maskoliszkos giros ir 
visokių neva isz vaisių skystimų 
padarytų gėrymų. Dirbtuvių to
kių gėrymų pi įsiveisė neiszpasa- 
kyta daugybė:- nėra gubernijoj 
miestelio, kuriame ne butų 2-3 
tokių gėrymų dirbtuvių. Dirb
tuvės tos vienok, niekeno ne pri 
žiuromos, žydų užlaikomos, dir
ba vodingus sveikatai gėry m u s. 
Vietoj cukraus, į gėrymus deda 
ne sveik? sacharin?, v;etbj vaisių 
skystimų, deda esencijas, o kad 
suteikti gėrymamsreikaling? par- 
v?, prideda nuodingas anilinines 
purvas.

Minsko miesto rodą nuspredė 
įvesti ant ulyczių elektriszkus ži
burius. Aut ulyczių prilipinėjo 
atsiszaukiiuus, kviesdama kapita 
lietu-užsiimti parengimu tokių ži 
burių, bet,žinoma, Minske tokių 
neras, kadangi ežia suprantan- 
czių apie elektrik? kapitalistų 
nėra.

Isz Rygos.
7 d. liepos Rygoj siautė didelis 

gauras; Ant Maskvos piiemies 
ežio užsidegė VVehzeko medžių 
krautuvės; nuo ežia ugnis perėjo 
ant lenSų pjovinyczių ir medžių 
krautuvių Michelsono. Paskui 
ugnis iszsipktino- ant kilų lentų 
pjovinyckių ir medž ų krautuvių, 
isznaikino Kazelmo til-?. Blėdys 
ugnies padarytos Ubai diKlės, 
bet jos dar ne apskaitytos.

Isz Biržių, Kauno gub. >
Visur lietuviai mėgsta provo- 

tiesi ir mėtyti pinįgus advoka
tams, bet turbut nesutaikiausi j e 
Biržės aplinkinėse, czia jie mėgs
ti netik provas bet ir denuncia
cijas. Isz to naudojasi visoki pa- 
kampiniai advokatai, kurių pri
viso czia neiszpasakyta daugybė. 
Vien prie Panevėžio santaikos 
sudoyra net 22 advokatai,kur uos 
1 eluviai kaimiecziai turi užlaiky
ti. Isz jų tik szeszi turi daleidi- ‘ 
m? būti provose žmonių apginė- 
jais, kiti gi visi jau daug perėję 
savo amžyj, gyvenę kaliniuose, 
terp jų yra ir susipažinę su sun
kiais darbais Siberijos kastynėse. 
Szitie tamsios vei.-lės advokatai 
pjudo- miesezionis ir kaimieczius 
ir prikalbinėja juos pradėti pro
vas. Kadangi jas lietuviai labai 
mėgsta, tai žinoma, prikalbinėji
mai iszduoda vaistus.

Biržiuose yra arbatnyczia, pa
rengta Panevėžio Blaivystės ko
miteto, bet to maskolystės lizdo 
žmonės ne lanko. Mat jie jau 
supranta, k? maskoliai nori at
siekti su savo arbatnyczioms. 
Užtai ėsanezios miestelyj dvi 
traktiernės ir dvi alaus pardavi- 
nyczios ger? daro biznį.

Irz Graužiszkių, Asz- 
mėnų pav.

Ant laukų dvaro Graužiszkių, 
prigulėjusio maskoliui Patorovui, 
50 metų atgal apsigyveno de- 
szimtis ūkininkų szeimynų. Ant 
pavestų jiems žemės plotų ūki
ninkai pasistatė savo 
triobas, parengė daržus 
Vietoj randos pinigais, 
davo darbus ant dvaro 
žinoma, dvarponis isz 
daugiau turėjo naudos, negu kad 
rand? butų mokėję prnįgais. Po- 
r? metų atgal Graužiszkiai perė
jo į rankas kito dvarponio, kuris 
nuo ūkininkų pareikalavo, idant 
jie iszsineszdintų isz dvaro lauko 
ir triobų, nors jas ūkininkai savo 
kasztais pasistatė. Praszymai, 
kad nors paliktų kiek laiko, liko 
be pasekmės. Ūkininkai kreipė
si f vietinius sudus, bet ir czia 
pagelbos ne rado. Dabar jie at
siliepė į Peterburgo senat?, bet 
dar tas nė jokio nusprendimo ne 
iszdavė.

Isz Grodno.
Grodno gubernijoj pradėjo 

pjauti rugius. Užaugo rugiai vi- 
dutiniszkai Brasto ir Volkovisko 
pav.ecziuose. Slonimo pavietyj 
geriau negu vidutiniszkai. Szien? 
jau suvežė. Braeto pavietyj daug 
pievų yra vandens užlietų, per k? 
ne galima jų nuszienauti.

kasztaia 
ir sodus, 
jie atlik- 
laukų ir 
to daug



apdegino mergaitę, 
ne turi didelės vilties 
;ųxlegusiy mergaitę.

Isz Miestelio Glubokoje.
Szitose aplinkinėse 6 d. liepos | 

siautė smarki audra. Netoli mies
telio perkūnas užmušė arklį ir 
pavojingai 
Daktaras 
išgydyti
Po paskutinių lytų iszdžiuvę nuo 
stokos lytaus laukai ir dariai tru
putį paritais5. Szieny pjauti ap
linkiniai kaimai pradėjo nuo 1 d. 
liepos. Žolė užmigo vidutiniš
kai. Palmiga tarlelio buvo labai 
karszta. bet už tai nuo pradžios 
liepos mėnesio (pagal Amerikoj 
vartojamy kalendorių) įrištojo 
šaltos, ūkanotos dūmos.

Gaisrai.
Jackson, Mich. Nuo kibirksz- 

ties, iszlėkurins isz lokomotyvo?, 
užsidegė Jackson Pulp Co. dirb
tuvės ir su visu Sudegė. Blėdį 
ugnies padaryty skaito ant 200000 
dol., užasekuruota gi viskas buvo 
tik ant 30000 dol.

Sion8 City, 1a. Sudegė czia 
didelės pardavinyežios Phelau & 
Co. ant Dougles st. Blėdį ug
nies padaryty skaito ant 100000 
dol. Ugnis užgimė nuo saulės 
spindulių, kurie uždegė tavorus 
ant 1 ngo iszdfe.-tytus.

Dovenport, Ia. 26 d. liepos 
siautė cz a didelis gaisras, kuris 
ant 20 blokų isznaikino namus ir 
pardavinyczias. Blėdį ugnies pa 
daryty-skaito ant 700000dol.

Cincinnati, Oh. Sudegė czia 
dirbtuvės Ci» cinnati Desicating 

Blėdį ugnies padaryty skai-

Iszvežiinas svetur Amerikos pro
duktu.

Nuo 30 d. berželio 190p iki 30 Co.
dienai berželio 1901 Suv. Vals- to ant 100000 dol.
ijos i.-zgabeuo savo tavorų į ki

tus krasztus
dūktų už $974059568, issdirbimų 
už $410509173, taigi, sulyginant 
su kr iszto didumu, labai mažai 
ir tai už 23 milijonus doliaių ma
žiau negu 1900 m ; aln ikasyshs 
produktų už $39267647, medžių 
už $54312830,žuvių už $7743323, 
visokių tavoių už $4561278. Isz 
viso už $1487755557. Dauginu
si ii tavoių i-zg>b*no į Europy,

Butternlt, Wis. Sudegė czia 
: žeindarbystės Prc" H'listero medžių krautuvės, o jo

se 2 milijonai kubiszkų pūdų rie
šutų medžių.

Explozijos.
New York. Lzdiibinių isz 

1 cukraus dirbtuvėse ant kertės 35 
st. ir 10 avė. espliodavo garinis 
katilas, kurio szukių ir garo daug 
darbininkų likosi sunkiai sužeis
tų..vienas s įžeistas mirtinai. D r 
b i«ios ant virszaus merginos ant 

_ » veri t esi lauk ui.
i Susigrūdime diktai merginų liko
si sumankytų, tik ant laimės ne 
pavojingai. •

<^ia aiszku Cincinnati, Oh. Dirbtiname 
• -•• v mdens traukimui tunelyj atsitiko

baisi (Kpliozija, kurios 11 d irbi- 
uinkų likosi miltinai apkultų.

Memphis, Ten. Dirbtuvėse 
a- 

monijako rezervuaras. Explio- 
zijos vienas darbininkas likosi už
muštas, kitas gi mirtinai sužeis
tas.

Karszto kraujo advokatei.
Clarksville, Ten. Du czia

nykszczių i advokatai, Damet ir 
Gi-bert, vienoje provoje ttip viens 
kitę pradėjo užkabinėti, kad pasi
baigus provai, iszaitraukė revol
verius ir pradėjo į viens kitę szau- 
dyti. Abudu likosi pavojingai 
pašauti.

Beproczio darbas.
Leawenwoth, Kas. Koksai 

beprotis, Michael Kelly, atėję* į 
ofisy Gorret Lumtar Co., pradė
jo szaudyti į esancziu» ofise. V e 
ny ant vietos užmuszė, kitę mirti
nai paszov'ė, keturis ne mirtinai 
užgavo jo szuviai.

Vėtros.
New Ulm, Min. Sžitose ap

linkinėse 24 d. liepos siautė smar
ki vėtra, kuri sugriovė daug trio
bų ant farmų. Prie to ir du 
žmonės likosi sunkiai, gal mirti
nai,apkulti.

nes už $1136092260. į Sztaurmę yk Įiradėjo 
Ameriky (Kanady ir Mevriky) už 
$196570118 į pietii e Ameriky už 
$44770888, įAriję už $49402814, 
į Aistnlję už $35377176, į Af 
riky už $25542301 
kad visa Suvienytų Valstijų pre I 
ky>t i remiasi ant Europos, kitur 
mažai Uvoių ji išgabena. Jeigu 
Europos vieszp ity-te* galėtų terp 
savęs gi r aus susitaikyti, 
vienu lankos mOs’elėjimu visę 
Suvienytų Valstijų prekytty a|>- 
stabdyti. Ant maisto javus galė
tų pristatyti Maskol'ja, Austrija 
ir Turkija, lik žinoma, reiktų 
tuose kraštuose pakelti žemdar- 
bystę.
Liuosa prekyste terp Suv. Valsti

jų ir Portorico.
25 d. liepos prezideutas Mc 

Kinley išleido prakliamacijy, 
kurioje užgiris liuosy be muitų 
prekysty terp Suvienytų Vals 
tijų ir jos valdybos Porto Rico, 
nuo kurios atgabentų tavorų į 
Suv. Valstijų portus iki šiol ėmė 
muitus. Laivai su tavorais nuo 
Porto Rico.atėję priesz iszdavimy 
prokliamacijos, tyczia ne plaukė į 
portus, bet plaukinėje prie kran
tų, kadangi jeigu butų įplaukę į 
portus priesz išdavimy preziden
to prokli imacijos, butų turėję už- 

' simokėti muitus nuo atgabentų 
tavorų.

Žemes lioterŲa.
Prie atidarytų indijonų Kiowa, 

Comanche rezervacijų susirinko 
175000 žmonių norinezių gauti 
dykai žemės plotus ant apsigyve
nimo. Kadangi tokių plotų yra 
tik 13000, tai žinoma, ne visų 
viltys išsipildys. Valdžios nu 
spiendė žemę iszliosuoti terp 
norinezių jy gauti. Iš 14 jiesz
kanczių, tik vienas gali gauti, ki 
tiems atseis traukti su tuszczioms 
rankoms.

Mokintojai ant Filipinų.
San Francisco, Cal. Iszplau- 

. kė isz czia garlaivys’ Thomas su 
500 mokintojų ant Filipinų salų. 
Nežinia tik, ar tie Washingtono 
politikierių parinkti mokintojai 
moka kokiy nors filipiniecziams 
sūprantimy kalby. Be to jų dar
bas atgabęs tokiy jau menkę nau
da kaip ir darbas maskoliszkų 
mokintojų Lietuvoj.
AzUatiszkas maras New Yorke.

New York. Į czianyksztį por- 
tę isz Indijų atkako garlaivy? 
Hohenfild, ant kurio apsirgo vie
nas peczkurys. Porto daktaras 
pripažino bgy už. azijitiszky ma 
rę. Serganiį nugabeno į ligon 
būtį, laivę gi sulaikė kvarantė 
noj.

Nelaimes ant geležinkeliu.
TlFF'N, Ia. Ant Rock Island 

geležinkelio,ne toli nuo czia,susi 
mušė du pasažieriniai trukiai. 
Miegojimo vagonas apvirto. Pr e 
to daug pasažierių 
tų.

'Dayton, Oh.
Northern Traction 
susimutzė du trukiai, 
trys žmonės likosi užmuszti,o ke
turi sunkiai apkulti.

Debesų praplyszimai.
Huntinoton, VV. Va. Aplin

kinėse Upper Ice Cream, 26 d. 
liepos siautė baisi audra su debe
sų praplyšimais. Vandens nu 
neszė daug gyvenamų ir negyve- 

~ namų triobų ypacz ant farmų. ■

Cripfle (kebe, C o l. Ssito- 
se aplinkinėse buvo 27 d. liepos 
detatų p ra plyšimai, kurie labai 
daug M4dies pridirbo.

galėtų Memphis Ice Co. expliodavo

Isz darbo lanko.

Iįkosi apkul-

Ant Dayton 
geležinkelio 

Prie to

Tampa, Fla. 500 darbinin
kų cigarų dirbtuvių, prigulinezių 
prie Resistancia organizacijos, 
pakėlė sztraiky už tai, kad dirb
tuvės priėmė prie darbo kelifc 
daibininkus prigulinezius prie 
terptautiszkos unijos. Apart prr- 
szalinimo paskutinių darbininkų, 
šnekėlę sztraiky reikalauja užmo- 
k^suio po 5 dol. už 1000 cigarų/ 
Dėksztraiko czianykszczios dirb 
tuvėklikosi uždarytos; dilbi da
bar tilo trys.

1 McKeesport, Pa. Plieni
nis trustas žada czianykszcziose 
savo dirbtuvėse pradėti darbus su 
seabšia, kokiu* isz visur kvieczia 
vietoj sztraikuojanczių darbinin
kų. Tas vienok gali be jokio 
reikalo pagimdyti kraujo pralie 
ji m u*. Darbininkų organizacija 
žada praszyti garsaus R’tnnos su
taikyti darbininkus su trusto ve 
dėju Morganu.

San Francisco, Cal. Czia- 
nyki-zczios alaus leidinyczios pra- 
szalinonuo darbo visus pilanezius 
alų į butelius darbininkus v eu 
užtai, kad jie priguli į unijy. Į 
viety sztraikuojanczių 250 prigu
linezių į unijy, atkako 100 seabsų 
isz kitų rzteto miestų.

1 New York. Sztraiky czia
nykszczių kriaucziszkų pagelbi- 
ninkų galima laikyti už pasibai
gusį. Sztrai kuo j < vien knaueziai 
kelių firmų, kurios nesutinka ant 
darbininkų reikalaujamų sanita- 
riszkų pagerinimų darbo vietose.

Scranton, Pa. Prasidėjo 
vėl darbai įtaigose Aliis Chalmers 
Co. 500 darbininkų sugrįžo prie 
darbo. Sztraikas traukėse 9 san- 
vaites, bet per jį' darbininkai ne 
iškovojo pakėlimo užmokesnio. 
sugrįžo jie prie darbo ant senų

1 PiTTrBURO, P*. Laikrasz- 
cziai pranesza, buk sztrsikas dar
bininkų plieninio trusto dirbtu
vių, per priridėjitny garsaus už- 
dėtojaus trusto, Morgano, artina
si prie galo. Morgan didesnę 
dalį darbininkų reikalavimų pri
ima ir tokiu budu praszalina »var- 
Maustas nesutikimų priežastis.

Shenectady, N. Y. Ameri
can Locomotive Co. padidina 
czianykszczias savo dirbtuves; 
ant to apverezia pusę milijono do
liarų. Paskui priims prie darbo 
daugiau darbininkų.

51 Columbus, Oh. Sztraikas 
czianykszczių ledo it-zvažiotojų 
pasibaigė. Ledo prekėjai pripa
žino iszvažiotojų unijy ir sutiko 
mokėti pagelbininkains po $1.50, 
vežėjams po $1.66 už 12 darbo 
valandų.

5] Wilno, Min. Farmeriai v - 
sose czitoie aplinkinėse reikalau
ja darbininkų ant nuvalymo lau
kų. Ir isz kitur atkakę greitai 
czia gautų darby. Trakšt i lau 
kų darbininkų visame Minnesotos 
sztete.

5 Knoxville, Ten. Atkako 
czia agentai anglių kaslynių va
kariniuose sztetuose ir Jieszko 
nėgių ant darbų kastynėse, ka
dangi, girdi, bdiveidžių negali 
gatt tiek, kiek reikia. 36 su- 
kontruktui tus negrus iszsiųntė į 
kastynes Mac Allister, ladijonų 
Teritorijoj.

55 Sztete Conuecticut. rando 
kaszt iis bus parengti biurai tar
pininkaujanti terp jieszkanczių 
darl»o darbininkų ir darbdavių 
Būrai toki bus parengti: New 
Hivei.e, H.rtfordo, Bridgeporte 
ir Norwich

Pino Well*. 
mylių ilgio, 
daug darhi

Dirbtuvėse

51 Santa Fe. N. M.' PilUbut- 
go kapitalistai pradės neužilvio 
dirlidinti naujy geležinkelio lini- 
jy nuo Santa Fe į 
Linija ta bus 120 
Prie darbo patilps 
ninku. *

5 Sharon, Pa.
American Steel Casting Co. . vėl 
užgimė sztraikas todėl, kad dii li
tu vės praszalino kelia prigulin- 
czius į unijy daibininkus, o jų 
vietoj priėmė ne prigulinezius.

5 Tracy City, Ten. Sztrai
kas kalnakarių Tenneste Coal, 
Iron & Railway Co. pasibaigė ir 
darbininkai grįžta prie durbo. 
Kompanija priėmė unijos užmo 
kesnio tabely.

5[ St. Francisco, Cal. Czia-, 
nykšeziai ulyczinių karų tarnai 
ketina sztraiky pakelti ant i-zko 
voj'mo geresnio užmokesnio ir 
trumpesnio darbo laiko.

5J Collmbus, Oh. Sugabenti 
Notfolk & Western geležinkelio 
Co. seabsai, užėmę vietas sztrai
kuojanczių darbininkų, teiposgi 
susztraikavo.

5) Pittsburg, Pa. Bus czia 
parengtos naujos plieno dirb v- 
vės už 2 milijonu doliarų. 
jos dirbtuvės ne prigulės 
trusto.

5[ Minneapous, Min. 
darb-ninkų ■ czianykszczių malū
nų pakėlė sztraiky. Darbininkai 
reikalauja tokio užmokesnio, ko- 
kį gaudavo 1892m.

5| Easton, Pa. Sztraikas czia- 
nykezesių mūrininkų pasibaigė. 
Nuo dabar darbininkai už 9 darbo 
valandas gaus po 13.15 ant die
nos.

1 Mani-ter,Midi. Czianyksz- 
cziose stalioriszkose dirbtuvėse 
pakėlė sztraiky 1400 darbininkų. 
Jie reikalauja užmokesnio po $2 
ant dienos.

5f Sharon, Pa. Sztraikas ma- 
szinųdirbėjų czianykszcziose plie 
no dirbtuvėse pasibaigė ir darbi-' 
įlinkai sugrįžo prie darbo.

1 Bjston, Mass. Pakėlė czia 
sztraiky dailidės, ant iazkovojinio 
8 darbo valandų ir užmokemio 
po $2.75.

Maneisen, Pa. Czianyksz- 
cziose blėtos dirbtuvėse dirbi ba 
perstojimo per dienas ir per nak
tis.

5 Paterson, N. Y. 
szilkų dirbtuvėse pakėlė 
audėjai.

5[ Milwaukeb, Wis. 
nykszcziai maszinistai nieko per 
sztraiky ne pelnę, sugrįžo prie 
darbo.

5| San Francisco,Cal. Sztrai- 
kuoja czia vežėjai. Pne sztraiko 
pristoja vis daugiau vežėjų.

Nau- 
prie

500

Dugano 
straiky

Czia-

ISZ
Lietuviszku dirvų.
Isz Mahanoy City, Pa-

-Czianyksztės 31 Susivien. L. A. 
kuopos sanarai suprato, kad juos 
ekfhudiia senasis kuopos komite- 
fas pastoję* įnagiu kun.. Pautie- 
niaus. Nuo tnczdalio metų kuo
pa ne turėjo susirinkimo ant už
simokėjimo pi igulinczius duoklės, 
kuopos virszininkai ne garsino nė 
“Tėvynėj”, kuri juk yra Susiv. 
organu, nė kituose laikraszcziuo- 
se. Apie suriii<ik imy sąnariai, 
katrie buvo tažnyczioj, iszgirdo 
tik nuo kun. Pautieniius. 15 d. 
liepos todėl atsibuvo kuopos pa
rengtas milingas, kurį galima 
slaptu pavadinti, nes sanarisi, ne 
buvę bainyczioj, nieko ne galėjo 
žinoti. Kiekviena* Susiv. aaimrys 
jieszko juk visokių pagarsinimų 
“Tėvynėj”, kuriy, kaipo Sfriv. 
organę, savo kaisztai* užlaiko. 
Tuom tarpu kuopos virszininkai, 
norėdami pats visky savvaliazkai 
nuspręsti, kaip tai daro visi fcunį- 
gai, ir bijodami, kad susirinkus 
kuopo* sąnariams, te jų savva 
lios ne stabdytų, užsimanė pa
slapty susirinkimy atlikti, l»e są
narių. Kaip girdėt, ant to susi 
rinkimo svarstė, kaip pigiai,. “r 
brangi i kuopos sąnarius papirk
ti.

Mes vienok jau ne maži vaikai, 
ne. įduosi ne savy už nosių vadžio
ti. Teip kaip pridera, mes sąna
riai Sus. L A. suszaukiame mi
lingu ant 28 d. liepos 7val. vaka- 
le. ant salės p. S Sukaiczio, pn. 
214 W. Centre avė. Mahanoy Ci
ty, Pa. Piipažį-tame Ceuiralisz- 
ky komitetą susidedantį isz: M. 
Toiur.aus—prezidento; V. Kau
no— Vice-prezid.; Astramsko— 
sekr.; Kaznkevycziaus ir Unikis- 
aj iekunų kasos ir V. Daukszio— 
užvo žėtojo knįgyoo. Mes pasi
liekame prie seno tauti-zko czar- 
terio,ne norime nijokių jame pri
dėjimų ir laikomės tų paežių lie
sų, kokias radome prisiraszydami 
pr.e tos organizacijos. Sutvėrę 
naujy Rymo Katalikuzky Su-iv. 
tegul jo sau Ia kosi, mes atsisako
me, ne norime prigulėti prie nau 
jų organizacijų. Me* r* ik-liauja
me vien.kad nauj i organizacija ne 
drystų savin!ie-i senos organiza
cijos turtų. Ant susirinkimo 28d. 
liepos nauji sąnariai galės užsimo 
kėli pripuolancziy duoklę ant Su 
siv. reikalų, o norinti pris raižy
ti nauji sanaria',galės ty p įdaryti 
be jekių kliuezių. Reik Jai-Sus. 
per netvarkę ar nemokėjimy ves
ti buvusių Centraliszkų virszini- 
kų pairo, reikia ]uos suvesti 
į tvarkę. Į Susiv. gali prisiraszy 
ti kas tik nori, lygiai vyrai, kaip 
moterys ir merginos.

P. Kubertavyczius, 
A. Si ri mai lis, 
J. P. Lapinskas.

Preke pinįgų.
Ruskaarublis po........... 53c
Prūsiškos markės po............24$c

Prie kiekvieno pinįgų aiuntinfo

musų kankintinių, iszt’emtųS b * 
rijon b i Maskolijos gilumon, ku
rie keneziane už ky kity.kiip vien 
už lietuviszky propagaudy.už pla- 
tinimy lietuviszkų raeztų. Ty 
nuveiktume lengvai,je:gu turėtu
me gerus vadovus—kurie mokėtų 
mus paragintu Gal su laiku su
lauksime ir gerų vadovų.

L'etuviszkų laikraszczių pas 
mus ateina vis daugiau ir daugi ui; 
pirm kelių metų galima buvo czia 
patikti vien “Saulę”, kuri apart 
žinių apie moterių apriėimus. tan
kiai lietuvius terp savęs supjudy 
davo, sziydien anos vietoj gal nm 
patikti kilus laikraszczius, kaip 
antai “Lietuvy”, “Katiliky” ir 
“Lietuvį”. Visi szilie laikr.i-z 
ežiai vis-gi daugiau* skaitytojui 
naudos suteikia negu “Saulė”.

' Lietuvos Artojas.

Isz Ashland, Wis.
Musų miesto lietuviai pradeda 

krutėti. Nors czia jie gyveno 
nuo seniai,bet apart airių kunįgo, 
apie lietuvius nieks nežinojo, nės 
svetimtaueziai juos laikė už len
kui; liet su laiku viekas mainosi, 
teip ir lietuviai pradeda suprasti, 
jog jie ne lenkai; 1899m. susitvė 
rė czia grynai betuviszka drau
gystė po vardu Szv. Jurgio,turin
ti už mierį szelpti apsirgusius są
narius. Szita draugystė teiposgi 
sziek liek prisidėjo prie pakėlimo 
lietuvių supratimo, parūpindama 
lietuvį kunįgy kas metas, apie ky 
pirmiaus niekam nejrupėjo. Szį 
mot, pribuvęs kunįtįas M. Peža, 
paragino lietuvius laikytiesi >avo 
tautystės, kalbino neužsiginti sa
vo tautystės, atminti tėvynę Lie
tuvy. Ant paraginimo kun. M. P, 
l kosi Užrinktas komitetas rinki
mui aukų ant iszleidimo rasztų 
Vysk. M. Valancziaus, ky komi
tetas ir darė. Nors tsa dalykas 
visuomenę mažai apeina, bet vis
gi žmonės aukavo. Gal pripras 
musų tautiecziaiir kitokius tau
tos nikaius savo skatiku parem- 
ti?

Liepos mėnesyj pasirodė ang- 
liszkam laikraštyje “Ashland 
Daily Press” straipsnis p. a. 
“G ra n d bąli given by the Lithua- 
nian Society”. Svetimtaucsiai, 
nors nesupranta, ky ženklina tie 
“Lithuanians”,bet paaiszkinusjog 
tai yra atskira tauta, noriai ant 
baliaus ėjo, atėję klausė,ar pelnas 
nuo baliaus eis ant naudos “Po- 
lish Church”? Atsakius, jog lie
tuviai prie lenkų bažnyczios nie
ko neturi, noriai bilietus pirko. 
Draugystė isz baliaus turėjo gry
no pelno apie $40.00. Ant baliaus 
atėjo beveik visi lietuviai,užsilaikė 
ramiai. Gerai butų.kad lietuviss- 
ka drsagystė pasirūpintų ky ėora 
nuveikti ir ant tautos reikalų;

teikia jokit] finių ir to'< u budu 
atitolina aukautojus, darydama 

kankii itiniams.
parodos 

ko drau-

Isz VVaterbury, Conn.
Musų mieste yra net du lietu 

viški politiszki kliubsi; jie iki 
sziol ni'ko svarbius nenuveikė. 
Pirmutinis yra pagelhinis:—moka 
5 dol. ant sanvriiės laike sąnario 
ligos; antras gi, vadinamas “In- 
dependent”, užlaikomas nežinia 
ant keno naudos, už-idėjo ant pa- 
ri*kai’ymų, pasikalbėjimų ir kilų 
visokių lietuviszkų reikalų, bet 
tas pasiliko tik nutarimu. Sana- 
risi moka po 5c. ant mėnesio, žie
mos laike tankiai “gužynes” da
ro, bet ant nelaimės ty vi-ky sa
vininkas salės sunaudoja, Kūubui 
nieko nelieku Berods minėtas 
salės savininkas yra kaipi “v'ce- 
prabiszczius”, ir t viltis zokonin- 
ko Saurusa ežio stulpas. Ne tu
rėdamas nė jokio užsiėmimo, 
laukia lietuviszkų centelių. Tas 
pats žmogelia kitykart. raszė 
etraipsnius į “Valtį” apie’avo pa- 
»baisėtiny “bedievystę”, o pas
kui apie “stebuklingy atsiverti* 
nty”.

Berželio antry nedeldienį buvo 
Kliubo paprastas mėnesinis susi
rinkimėlis, ant kurio tai pripuolė 
rinkimai sekretoriaus. Tapo per 
statytas vienas vaikinas, karštas 
“Saulės” skaitytojas ir karsztas 
zokoninko Saurusaiczio tarnas J. 
F. Joksza, kuris užėmė sekreto- 
rysty už y'patingy užmokestį. Jis 
reikalauja, kad jam duotu kiek- 
vii ny nedėldienį du dideliu sti
klu alaus. Aut to Kliubo sąna
riai (žinoma no visi) pristojo. 
Tas pats tai vaikinas ir koksai J. 
R., pripraszyti k n. S įurusaiezio, 
t>e žinios parapijonų, pasiraszė 
neva kaipo parapijos “trustisai”, 
buk visu parapija reikalauja 
statymo klvb.»nij-is. Kun. S..už
traukdamas ant parapijos tpraudo 
naujy s toly, pasistutė sau su 16 
kambarių rojisiky palocelį. Pa 
rapijonai ant to nesutinka; buvo 
pas vyskupy, bet turbut dar kar
ty reikės važiuoti ir jei ten negaus 
rodos, turės kreiptiesi kitur.

Skola užtraukta be žin*os para
pijonų. Kas jy užtraukė, tegul 
tas ir užmoka!!

Kliubo tanarys.

skriaudę musų 
Ant galo buvo u’griebtat 
Paryžiuje klausymas, ant 1 
gystė yra paaukavusi apie $35; 
draugystė malonėtų žino i dalykų 
stovį: kiek atliko nuo pa rodos pi- 
HigU nnt ko jie bus apversti? 
Nors jau jx> parodai ‘perėjo keli 
mėnesiai, tat kas link storio paro
dos kasos, komitetas jokių žinių 
nesuteikia. Viri musų 
reikalai žeųgia vėžio žinomų. Iš 
tikro skaudu, jeigu taūtre išrink
ti ištikimi vyrai savo |»reigų ne 
nori suprasti ir per tai bkido žmo
nis nuo aukavimo ant l^okių nors 
tautiškų reikalų. Beniaus tikė
jome, kad vien kunįgai ne mėgs
ta iszri roką vinių, dabar matome, 
jog ir ne kunįgai tyVjimy laiko 
už geriausiy iszriteiriniino budy. 
Kur-gi tod 1 reikia jieszleoti išti
kimų, suprantanezių šyvo parei
gas, jeigu jų ir musų svietiški 
šviesuoliai ne nori suprasti? J.

tautiški

Isz Omaha, Nebr.
Yri ežia gana dideles lietuvių 

skaitlius, jie norėtų pasistatyti 
savo baiuycziy, bet be kunįgo 
sunku darby piadėti, kadangi ne 
kunįgui cz'anykszcziai. lietuviai 
ne nori tikėti (dabar ir'Kunįgams, 
dėl jų ne vistda pavcikslingo gy
venimo ir »ypatiszko teisingumo, 
žmonės pradėda netikėti. Rd.), 
kadangi, pagal jų nuomonę, ku- 
njgaa tik gaii kolektuoti ant biž- 
n y ežios (antai Brocktone lietuviai 
pastatė be kunįgo bažnycz'y ir 
kol darbavosi be kunįgo, nė j >kių 
nesutikimų nebuvo. Rd). Mes 
vienok nortine teisingo kunįgo, 
kuris butų tikru Cbristaus moks
lo platintoju ir (e sybės apginėju, 
kuriam nerūpėtų, kad^isz žmonių 
paskut nį centy iuvilibti (kur to 
kį gauti? Tokių Amerikoj tur būt 
nėra. Rd.). Tokių, kurie pri
luptus pinįgus ant niekų pralei
džia, kurie nesirūpina apie tikėji
mu, mes ne norime. Czia yra 
gana didelis lietuvių skaitlius, jie 
.galėtų vienam kunigui' duot gėry 
užlaikymy, tat tukstanezių, žino
ma, ne galėtų sukrauti. Jeigu 
gautume gėry vadovę, galėtume 
daugiau nuveikti ir ant Lietuvos 
labo (apie tai besi rupi na nezių A 
merikoj nėra beveik Jietuviszkų 
kunįgų. Rd)- Jeigu kas žinotų 
apie tokį kunįgę, mes 
me priduoti jo adresy.

K tas atsi»ikimas buvo dar bjau
resnis. Lietuvys Jonas Banevi 
ežius, gerai uis traukęs gužutės, 
parrėp ioj<» namon, kur mdo tei
posgi gerai užritraukui-į draugę 
Kasparaviczių. Draugai, turėda
mi api-vaiginty proty, tuojaus 
pradėjo tartiesi. Naminio butą 
drūtesnių, tas nustūmė atėjusį 
trepais žemyn, kuris, puldamas 
nusilaužė kakly ir į porę minutų 
pasimirė. Tarp szitų girtuoklių 
ne buvo vienok nė vieno szliup- 
tarnio,abudu buvo dievuoti ir už 
tokius, turbut, juos laikė ir dva- 
aiški vadovai.

Darbininkas.

Isz South Boston, Mas.
Karszcziat czia dideli Žmo

nės alpsta nuo karszczio.
Darbai New Upper eina vidu

tiniškai: vyrai dirba 5 dienas ant 
sanvaitės, o merginos pilny laikę. 
Prie darbo reikalauja daugiausiai 
merginų.

Žmonės pasakoja,buk po S.Bos- 
tony kokios ten merginos kolekta- 
vo ant altoriaus, bet susirinkusios 
kiek pinjgų, nusipirko sau czeve- 
rikus, pinįgų ne atidavė, kur rei
kia. Kunįgy Gricių visi panieki
no. F.

praszytu-

Kl.

Inz Pilteton, Pa.
Pabaigoj gegužio mėnesio drau

gystė Szv. Kazimiero turijo ba
lių, nuo kurio uždarbio 25% buvo 
paskynisi musų tautiškiems reL 
kalams, lieje: $10 kankintiniams, 
$10 Valancziaus rasztų iszleidi- 
mui ir $5 laikmszcziui “Frve- 
dom”. Ant jmstaro draugystės 
susirinkimo, atsibuvusio 21 d; lie- 
l»oa, buvo užtėmyta, kad komite
tas draugystės auky pasiųstų, kur 
reikia t. y. komitetui paskirtam 
tiems inieriams. Apkalbant to
liau šiuos reikalus, pasirodė dau
gelis kliuezių. Išleidimas “Free- 
dom” neįsikunyjo, užtaigi drau
gystė apie jį kalbėjo trumpai. Ap
kaitant raštus v. Valancziaus, 
pašinai ė, kad tuos raštus išlei 
džia Eurojios kunjgai, amerik e- 
cziai užsidengia Valancziaus var
du, visky glemžia savo “Motinė
lei”. Isz kur sziy žiniy draugystė 
gavo, man ne teko patirti, bet tū
li draugai tvirtino, kad tai yra 
tikras faktas. Žinoiųa, Amerikos 
kunįgai ufsigįs, kaip visada užsi
gina, bet draugystė nutarė kunį
gų “Motinėlės” ne šelpti, ui pi
nįgus paaukautus nupirkti knįgų 
ir pašvęsti į lietuvišky knįgyny. 
Tūli patarė laukti, pakol vys. Va
lancziaus raštai bus išleisti. Ant 
kankintinių draugystė save auky 
meiliai pri’ad jo pasiųsti, kur rei
kia, kaip tik dažinos, kad kankin- 
tiniai tas aukas tikrai apturi. Eu
ropon komitetas mat veik jokių ži
nių apie kankintmius nesuteikia, 
tai draugystė abejoja, ar kankin- 
tiniai nors dalį sudėtų -pinigų Rau" 
na. Ypacz kad tūli dšnugai apa
kino, jog siųsti aukas tieaiog aut 
kankintinių vardo 'imi nėra gali
ma, nes jie yra po prižiūra polici-

Isz Worcestei\ Mas.
Karšcziai czia dar vis nesiliau

ja. 17 d. liepos užkilo smarki 
audra, perkūnas užmuszė du žmo
nis ir kelis arklius, trenkė į trio 
tas.

Darbai sziuom karti eina czia 
ne praseziausiai. Darbininkai 
vienų dirbtuvių suš<š*kavo. Jie 
reikalauja 8 darbo vi landų die 
nos, vietoj 9 vai. ir t<i paties už
mokesnio, kokį raudavo dirbda 
mi 9 vai. Ant farmų'darbai eina 
labai gerai ir užmokeshiai ne blo
giausi, ant sutarties moka po 25 
-30 dol. ant mėnesio. į

Tvarkos parapijos reikaluose 
nėra, parapijonai ne guli susi tai 
kyti su kunįgu Jakszcidu. Susi
tvėrė czia jau nauja parapija ne 
pripažįstanti kuo. Jakszczio už 
dvasiszky vadovę; rehka aukas 
ir nori stityti kily tažitycziy. Ku- 
nįsry nori parsitraukti isz Lietuvos 
dar ne mokantį amerikoniškai 
elgtiesi su parapijonai i (išmrkys 
ir ne mokantį kiti kur 
kakęs, kad ir butų 
turės teip elgtie-i,
koj nuo seniai esanti;
tokį per daug dorę, kaipo gadi
nantį kitiems biznį, įparistengtų 
išvyti. Rd).’ Nežinls, ar isz to 
užrimanymo bus
Mums rodori, kad pri rerrii kunį- 
gus elgtta-i domi ir dmoniškiau 
Rali vien pats lietuvi* i 
kunįgus, jeigu tik nori s.

įgsi ir at- 
geriausias, 

kaip Ameri- 
kitaip juk

ar ne.

užlaikanti
K. 1

Pa.
letuvių nie-

ir teip sun-

Isz Scranton,
Tarp czianykszczių 

ko gero ne girdėt. L epos mėne
syj kelis lietuvius pasiekė nelaimė. 
15 d. liepos Pranę Bįiberskį ka»- 
tynėve suspaudė karas
k<ai sumankė, jog nugabentas į 
ligonbutį, į antry dieiy pasimirė. 
Pot im vėl freitas nupjovė kojy 7 
metų vaikui,sunui Pijiszo Valins
ko. Nugabeno jį į Lackawannos 
ligonbutį; yra viltis,; kad išgis, 
lik, žinoma, bus be kojos. Jo tė
vus teiposgi likosi sujUit-tas mai
nome ir nuo 5 mėnesiiį ne dirba.

24 d.liepos D & H.užmokėjo 
|»ėdę apie 3 vai. po pietų, o jau 8 
vai. vakare lakupos buvo pilnos 
girtų* Angį i jonai szaįukė, jog po-

Augsztutiniai debesys kai
po oro pranaszai.

Direktorius Kolonijos, Vokieti
joj,oro tėminyczios,Dras Klein,ti 
rinėdamas per kelias deszimtis 
metų virszutinius, teip vadina
mus plunksninius debesis (cir- 
rus), jMirsitikrino, kad tėmyjant 
tuos dėtasis, be jokių kitokių 
prietaisų,pirm laiko galima žino
ti,koks bus oras.

Plunksniniai debesys laikosi vi
dutiniškai augsztumoj 10 viors- 
tų, gali jie vasaros laike pasikel
ti truputį augszcziau, žiemos gi 
laike nusileisti truputį žemiaus. 
Debesys tie, kaipo besilaikanti 
augsztai, kur vanduo, dėl didėlio 
szalczio,negali skystame pavidale 
užsilaikyti, susideda isz smulkių 
ledo spyglių, lyg isz szarmos, ka
dangi mat tose augsztybėse van
dens garai pavirsta į szarmy. Dėl 
didelės augsztumos, kurioj laiko
si tie debesys, žiūrint į juos, 
mums rodori,kad jie stovi ant vle 
tos, isz tikro vienok jie slenka 
daug.greicziau negu apatiniai ly 
tiniai debesys. Plunksniniai de
besys slenka su vidutiniu greitu
mu 30 metrų į sekundę (108 
viorstus per valandy), bet kaip 
kada bėga su greitumu trissyk 
didesniu, taigi padaro 90 metrų 
per sekundę (324 viorstus); tuom 
tarpu laike smarkiausių vėtrų a- 
paczioj vėjas * nei na greieziau kaip 
po 60 metrų per sekundę. Tai
gi augsztybėse 10 viorstų, kurio
se laikosi plunksniniai debesys, 
nuolatai pucz a toks vėjas, koks 
apaezioj būva tik laike smarkių 
vėtrų, o tankiai toks, apie ku
rio smarkumy žmonės ne gali tu 
rėti supratimo, kadangi apaezioj 
tokio niekada ne būva.

Tie tai teip smarkiai bėganti 
debesys, pagal ištyrimus D ro 
Kleino, yra geriausiais oro prana
šais, pagal kuriuos geriaus gali
ma įspėti apie ateinantį lytų ne
gu isz Amerikos pagarsintų oro 
tėminyczių spėjimų. Dras Klein 
susekė, jog yra plunksniniai de
besys reiszkianti tasiartinautį ly
tų kaip ir gražų ory, tas paeina 
vien nuo to, iš katro kraszto 
slenka.tie debesys: jeigu jie slen
ka nuo rytų,sziaurrytų ir pietry- 

ypacz jeigu slenka grei
tai, galima laukti sauso ir gra- 
iaus oro. Vasaros laike vienok 
tankiui po p'unksninių debesių 
traukianezių nuo pietrytų po po- 
rai valandų užeina šiltos audros. 
Po pasirodymui plunksninių debe
sų,traukianezių nuosziaurių, nuo 
pietų, sziaur vakarų ir piet vaka
rų, paprastai ateina lytus; ypacz 
jeigu tie debesys slenka greitai, 
galima ant rytojaus laukti lytaus. 
Jeigu gi apaezioj puczia vėjas iš 
pietvakarų arba vakarų, o plunks 
niniai debesys nuo pietų slenka 
greitai — į 24 vai. reikia laukti 
lytaus; jeigu plunksniniai 
debesys traukia nuo piet vakarų, 
9 sykius isz 10 bus lytus. Jeigu 
plunksniniai debesys traukia nuo 
vakarų, isz 100 sykių 85 sykius 
bus lytui; jeigu slenka nuo 
šiaur vakarų, isz 100 nykių 97 
sykius bus lytus. /

Persitikrinti apie teiringumy 
Kleino teorijos, lengvai gali 
kiekvienas lietuvys, ant 
to mat ne reikia turėti nė jokių 
prietaisų.

žasties pereina į szviny. Apie 
savo išiirimus Austin skaitė ne
seniai pranešimy karaliszkoj 
mokslo draugystėj Londone. 
Austin sako, kad vieny karty jis 
padėjo aukso szmotelį po szvino 
griežiniu ir teip sudėtu metaliu 
iszildė, bet ne labai, nuo įszildy- 
mo szvinas negalėjo sutirpti, tai 
patėmyjo, jog dalis aukso perėjo 
į šviny. Nors švinas ant satir- 
pimo reikalauja daug mažesnės 
šilumos už auksy, bet szvino nė 
trupuezio ne perėjo į auksę. Jau 
po 24 vai. diktai auksu perėjo į 
šviny, aukso šmotelis sumažėjo, 
o szvino pasididino, ypacz apati
nėj szvininio griežinio dalyj bu
vo daug aukso. Toliaus Austin 
padėjo ezvininį vole'į ant plonu
tės aukso plėvės. Po keturių me
tų į auksy nė trupuezio 
szvino ne perėjo. Aukty su szvi- 
nu laikė j s ruime,kur temperatū
ra ne buvo didesnė kaip ; 18° 
pagal Celciaus termometry, taigi 
paprastoj kambario temperatūroj. 
Tuom tarpu aukso į szviny perė
jo daug. Toks perėjimas aukso 
į szviny prie teip žemos tempera
tūros iš tikro žingeidus, prie 18° 
laipsnių szilurnos ne tik auksas 
bet ir daug mažiau ant to reika
laujantis šilumos szvinas ne su
tirpsta. Tai kodėl ir kokiu bu
du auksas persisunkė į szviny? 
Priežasczių persisunkimo Austin 
ne žino ir to apsireiszkimo isz- 
aiškinti ne apsiima, sako vien, 
kad auksy į szviny galėjo perva
ryti elektriszka pajiega. Ar ta 
nuomonė vienok teisinga, nežinia 
ir Austro pats to nežino. Jis suse
kė vien, kad jeigu sudėti drauge, 
teip kad viens prie kito prisi
glaustų, szmotelį auksu ir szvino, 
tai į trumpę laikę dalis aukso be 
jokių malonių pneža^ezių perei
na į šviny, szvinas vienok į auk
sy ne pereina. Tokiu budu mat 
aukso ir auksinių pinįgų negali
ma laikyti szvininėse dėžė e, ka
dangi auksas pereitų į szviny ir 
vertė antai auksingų pinįgų suma
žėtų.

Nauji rasztai,
Otczet 8— Petersburgskaho 11- 

tovskabo Obszczestva vzaituna- 
ho Vspomoienįja. (Uczreždeno 19 
Oktiabria 18911 g.). Za 1900 god. 
Atokaita S. Peterburgo lietuvisz- 
kos savi terpines paszelpos Drau
gystes. (Uždėta 19d. Spaliu 1899 
m. I. užlIMIOni.

Isz szitos atskaitos matyt, kad 
PcterburgŲ lietuvis^ka savitarpi
nės paszelpos Draugystė perei
tuose metuose turėjo įplaukimų 
4348 rubl. 92 kap. ir tiek jau iš
davimų; užezėdos kapitalas siekė 
1000 rubl. Draugystė turėjo: są
narių uždėtojų 24, pagarbės 3, 
tikrų sąnarių 85; teatrahszka 
kuopa susideda isz 21 sąnario. 
Pereituose metuose 19 ypatų pa
aukavo draugystei 51 rubl. 6 
kapeikas.

Dirva. No. 3 kn. 20. Iszpažin- 
ties Istorija, kun. A. Guillois. 
Liepos M. 1901 m.

Matyt, jog “Dirva” ištikro iš 
moksliszkai—liter. tiszkos persi
keitė į tikėjimiszky. Jeigu yra 
tikėjimas, tai turi būt ir raštai 
tikėjimiszki; time nieko peiktino 
nėra. Ar išpažintis Christaus 
įvesta, ar ji vėliaus tapo į katali- 
kiszkę tažnycz'ę įvesta, apie tai 
ginezų su nutariu ir vortėju ne 
verime. Czia pri iuriame tik, kad 
mylėtojams dvasiškų raštų szi
ta knįga ne bus ta naudos. Kal
ba czia geresni, geresnis ir pats 
iszguldymas negu originaliszkuo- 
se rasztuose tikėjimiszko tarinio 
kun. Kaulakio, kuris isz istorijos, 
kur jy užgriebia, daro ypaiiszkę 
misziuį. maiszo žirnius su kopūs
tais, o jau apie teologiszkus ruz- 
tus kun. Saurusaiczio nėra nė kę 
kalbėti.

uutvian ib mase « Į ir ’** mweai

perengti kokį balių yiba kokį kj- Matiniai yra prrtiuronii. Gaila, 
tokį psMbnksminimy ant uandoa^ad haakmtmių k««Urta» mm-

Apie 9 vai.
AuIimam irszvinas.

Moksli nesiūs Aaatia Mieniai 
! batyrė, aukim, jmgu įį pri. 
jeM(U eu švusa, be joh»o* pm-

Lenkiszkas neprigulmingas ku- , 
nįgai Hodur išleido knįgutę po< 
a. Nove Drogi, kurioje išreiš
kia surėdymę rymo katalikiškų 
bjžnyczių ir priežastis, kurių dėl 
tveriasi neprigulmingoa. Kuį- 
gutėj motyvų-daug yra teii’ngų. 
Ir musų kunįgams vertėtų szitę 
knįgutę perskaityti, kadangi teip 
stovint bažnyczių surėdymui 
kaip dabar, nesibijant apsiriki
mo, galima pranaszauti, kad ir 
terp lietuvių tversią neprigulmin- 
gos parapijos. Nieks mat ant 
svieto neridaro, ko ne gimdytų 
kokios norą priežastys. Tikrais 
gimdytojais neprigalmingų baž
nyczių yra ne kas kitas, kaip pats 
prigulmingi kunįgai. Tegul ne 
skriaudžia parapijonų, tegul pats 
stengiasi taisyti netikusį Ameri
koj tažnyczių surėdymę, tęsyk ne 
bus neužganėdintų, ne užeis nie
kam aat miriiet tverti oeprigul- , 
nungte bažayeaiaa.
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Laikraszcziui ne pritinka 
denuncijacijus.

No. 29 “Tėvynė*” pa tilpo ko
respondencija, ar Atsiszaukimas 
Londono lietuviszkos parapijos 
komiteto, kuiiune patėmyjame 
bjauriu denuncijaciję, pritinkan- 
czię v.šokiem? maskoliszkų žan
darų pagelbininkams, bet ne go- 
dojanczitm savę laikraszcziui Ga
lima laikraszczių vedėjams ne su
tikti, galima- k<»voti už visokius 
tautos reikalus, bet nė kovoje ne, 
valia vartoti nedorę ginklę, ypacz 
ne valia vartoti denuncijacijų. 
Juk denuncijacijomsir denuncijan 
tais visi bjaurisi, nieks tokių į sa
vo draugystę ne priima, net mas- 
koliszki žandarai privatiszkame 
gyvenime bjaurisi denuncijantais: 
už jų pagelbę užmoka, bet tokių 
žandarai už savo draugus ne lai
ko.

Laikrasztis ne turi tiesos gar
sinti, nors tikrai žinotų, pseudo- 
nymus prie^zų, kadangi ne laik- 
raszezių užduotė būti pagelbinin- 
ka s ir padėtojais policijos, tuotn 
tarpu teisingai ar ne teisingai 
“Tėvynė” atidengia pseudonymę 
D ro Narkuno ir tai, turbut vien ! 
todėl, kad tas ne pritaria kn. 
Szlamai. Czia todėl ne vienam, 
gal užeiti ant mislies patį Londo
no lietuvių dvasiszkę vadovę pa
laikyti už tikię deouncijantę, o 
parapijos komiletę už jo įnagį. 
Teip bent yra antai Amerikoj: 
ežia parapijos komitetai yra tik 
kuuįgų įnagiu, už kurių peczių, 
ypacz peiktinuose darbuose, ku 
iiįgai mėgsta kavotiesi. Londo
no parapijos komitetas, patsai kn 
Szlamas ir “Tėvynė?” dabotojai 
gali ne suprasti viso bjaurumo 
denuncijacijų, liet tę turi suprast" 
“Susivienyjinio” organo redakci
ja; p. S agaras ne gali teisiutiesi, 
kad patalpino vien pilnai rasztę 
jam atsiųstę Londono parapijas ko
miteto. Parapijos komit&t is nepa 
žį->ta juk laikracztimnkų Kodekso, 
jis raszo, kaip jam pat uki, s'.en 
giasi kuoskaudf i tusiai įkasti j im 
ne patmkanczię ypatę ir tuom 
priversti ją nutilti, ne -užstoti 
kelio, bet laikraszczio redakcijos 
pnlerystė isz ra?zto issleisti, isz- 
braukti viską, kas ras-zte yra prie 
szingo laikrasztininkų dorai. P. 
Stagaras buvo rėdytoju jau kelių 
laikraszczių, tai turi gerti žinoti, 
ką laikrasztis gali talpinti, o ką 
ne, kaipo redaktorius turėjo susi
pažinti tu pamatais laikraszlystės. 
Kaip yra tiesos reguliuojanezios 

- žmonių gyvenimą, kurias visi tu
ri pildyti, teip jau turi tiesas ir 
laikraszcz'ai, kurių įstatymų ne 
valia jiems peržengti. Liikrasz- 
cziai, apart tiesų, už kurias bau
džia sudsi. turi dar doriszką k >- 
deksą, už kurio laužymą, nors sū
dai ne biudiii, bet nubaudžia vi- 

. suomenė rodydama panieką lau- 
žytoj ims dori-zko kodekso.

Jeigu kitur žmonės piiversti 
dangstytiesi pseudonymaii dėl 
visokių priežasezių, tai p*s mus 
be jų ne galima apsieiti. Tą ger*i 
žino p. Stagaras, o v>enok nesi
drovi atidengti pseudonymo jo 
ponams nepatinkamos y palos. 
Kam laikraszcziams pratinti žmo
nis prie denuncijacijų, jeigu jie ir 
be laikraszczių pamoki įimų 
rai tą atlieka.

II Kriokavoj yra kunį£ų prote
guojama katahkiszkų knįgų par- 
dąvinyczia Milkowskio. Apie tą 
katalikiszką knįsrų pardavinyczią 
sztai ką raszo iszeinautis Toledoj 
lenkiszkas laikrasztis “Amerika”. 
Neseniai Kriokavus laikraszcziuo 
se likosi pagarsinta, jog į miestą 
atkaks , amerikoniszkas cirkas 
Barnumo. Bilietus į cirką gali, 
m? gauti katalikiszkoj knįąrų par 
duvinyczioj Milkotvskio. Atsira
do diktai žmonių norinezių atlan
kyti cirką, kurie Milkowskiui į- 
mokėjo apie 14000 kronų, bet bi
lietų, nė kvitų ne gavo. Cirkas 
vienok ant pagarsintos dienos ne 
atkako į Kriokavę. Įmokėję pi- 
nįgus, nusidavė pas Milkovvskį, 
bet tas ne norėjo pinįgų sugrę- 
žinti. Reikėjo kreiptiesi į polici
ją, kuri pati mokėjo pinįgus jų 
reikalaujantiems, bet žinoma, ne 
visi pinigų reikalavo. Visgi gal 
liks sz.ek tiek kunįgų tarnui. 
Laimė dar kriokaviuntų, kad ten 
ne atkako isz Amerikos garsus 
lietuviszkis “theologas”, o jis 
būt uždėjęs cenzūrą ant skundi
mo pol cijai kunįgų tarno ir nu
mylėtinio. Laimė Europos, kad 
musų zokoninko isziuislyta cen
zūra guli b it tik A-nerikoj, Eu
ropoj už ne gražius dalbas lygiai 
kunįgui, zokoninkai ir jų numy
lėti tarnai guli priverstinai ras
ti gyvenimą ten, kur apsigyventi 
nenorėtų; teip yra net lokiuo
se karsztai katulikiszkuose krasz 
tuose kaip Austrija. Tegul zo 
koninkai todėl apsisaugoja badie- 
viszkos Europos ir pasilieka jau 
Amerikoj ant visada. Europoj 
ir parapijų rokundų ne galima 
slėpti nuo parapijouų, kurie net 
su pagclb i pol cijo? g 1 jų nuo 
kuuįgo pareikalauti. Ten.t'irbjt, 
paslijalkų ir Kalifornijos vyno ne 
pripažintų už parapijos iszdavt- 
mus. Kunįgų rojus yra tik Ame 
rikoj, ežia kiekvienas jų darbas 
geras, ne reikia nė jokių iszsiro 
kavinių, galima net gaspadinių 
kraitį užraszyti į parapijos knį- 
gas, o už tai priesz niekę ne rei
kia atsakyti. Nė dangui, tuibut, 
ne gal būt kunįgains teip gerai, 
kaip Amerikoj. Palaiminta tai 
žemė, bet paliiminta vien kuni
gams ir tai labiausiai lenkisz- 
kiems ir lietuviszkiems.

| -Londone, Anglijos karalius 
norėjo sugrįžuūus iss Afrikos 
liuosnorius apdovanoti medaliais, 
bet 32 unteroficierai ir daugelis 
kareivių atsisakė priimti karaliaus 
dovanas ir dalyvauti paradoj. 
Liuosnoriai skundžiasi, kad v'rszi- 
ninkai ne mokėjo jiems algų, 
unteroficierai ir kareiviai, ant nu
sipirkimo duonos, turėjo parduo
ti seniau? gautus medalius ir ki
tokius garbės ženklus.

|| Kaip paduoda vokiszki laik- 
raszcziai, Turkijos sostapilėj,Kon- 
stantinopoliuj,atsibuvo lenktynes 
plaukimo ant vandens terp mote
ries vokiszko<ambasido$ sekreto
riaus Seuberto ir anglijonės mer
ginos VVood, dukters angliszkos 
kariszkos- laivynės admiralo. 
Plaukėjus perplaukė per Boeforę 
isz Konstantinopoliaus į Aziję. 
Toj vietoj Bosforas turi netoli 
pustreczio vioisto.

|| 25 d. lieĮMis ties Londonu 
(Anglijoj) siaut? bosi audra su 
ledais ir debesų praplyszimais. 
(Jlyczioa užtvino, vanduo užliejo 
olas požeminio geležinkelio ir.per 
tai trukių ^b?gi< j mai pasiliovė. 
Ledai iszdauiė langus, o per kū
nas pagadino daugybę namų. Ja- 
vai visose Londono aplinkinėse 
ledų isznaikyti.

Į| Szvedij«<8 sostapilėj Stokhol
me, ant porte stovinezio kerosinu 
prikrauto amerikoniszko laivo 
Louise Adelaide expliodavo ke- 
rosino baczkos. Visas laivas ant 
syk užsidegė. I-z buvusių ant jo 
žmonių tik du jurininkai iszsigel- 
bėjo, laivo kapitonas, 10 jurinin
kų ir 4 szvediszki muitįnyczios 
urėdo i tikai sudegė.

|Į Peterburge likosi su rando 
daleidimu parengta pirmutinė 
moteries vedama ir jos savasozia 
ėsanti aptieia Maskolijoj. Uždė- 
toja aptiektu yra Leszniiwska. Ji 
baigė aptiekorystos mokslus Pe
terburgo med'szkoj akademijoj. 
Minėtoj aptiekoj ir visi pagelbi- 
ninkai ir pruvizomi bus teiposgi 
moterys.

dabar|| Maskolių užimtoj 
Mandžurjoj, sziaurinėj jo* dalyj, 
prie upių Sungari ir Amūro rado 
dideliu* aukeo lauku*. Jeigp isz 
kitų krasztų szito* Chiuų provm 
c jos maskoliai ir pasitrauktų, tai 
tų aukso plotų jau jie ne sugražįs 
Chinams, juos pasilaikys sau ar 
su pritarimu, ar be pritarimo 
Ch'nų rando. Mandžurtjoj ne
trūksta ir kitokių melalių, rado 
ežia ir akmenine* anglis.

H Tambovo gub. (Maskolijoj), 
Slacko pavietyj 24 d. liepos i-iau- 
tė baisi audra su ledais. Ledai 
isznaikino visus laukų vaisius. 
Terp nupuolusių ledų buvo szuio- 
tai sverianti po 3 ir daugiau sva 
rų. Trys vyriškiai ir daugybė 
besigananezių galvijų likosi už 
aiusztų.

|| Sziuo>e metuose Varslavo* 
uoiversitėlę pabajgė 187 studen
tai, kuriame tai sk*itliuje bivo: 
100 juristų, 57 daktarui ir 30 bai
gusių kitus fakultetus.

[ Mie te Manillėje.i|nt Filipinų 
salų, terp amerikoniszkų kareivių 
apsireiszkė b tisus azijatiszkas 
maras: mieste apsirgo du artile
rijos kareiviai.

H Szvedijoj,provincijoj Jenland 
dega girios. 3(j00 žmonių dar
buojasi prie gesinimo ugnies, liet 
iki sziol ne pasisekė ję suvaldy
ti.

Nanjiiszradimai
Astronomas Serviss tvirti

na, jog Fziųmetinius k trszczius ir 
stokę lytaus gimdo pasimažini- 
mas gazų plėvės aplink saulę, to
dėl szilumos spinduliai, gazų ne
sulaikomi, ateina ant žemės tie
siog ir ję kaitina. Servise tvir 
tina, jog juo toliau, juo karsz- 
sziai ant žemės bus didesni ir di
desni, ypacz per ateraanezius ke
turis metus ant žemės busianezios 
didelės vėtros ir karszcsini. Duok 
Dieve, kad szito astronomo pra- 
naszaviinai ne iszaipildytų.

Garsus Berlyno profeso
rius, D ras Koch, ant kariautojų 
pi iesz džiovą kongrese, atūbuvan 
ežio dabar Londone, apreiszkė, 
jog nnomcuė, buk nuo pieno ar
ba mėsos džiova eerganezių gal
vijų žmonės užsikreczia džiova, 
yra klaidi. Žmonės, girdi, ne 
galr nuo galvijų džiova užsikrės
ti, kadangi pas galvijus ligą gim
do visai kitokios liakterijoa, gal
vijų bakterijos ant žmogaus 
gali iszsivystyti, nė veistieji, 
dėl ne gali žmonių užkrėsti 
g“-

ne 
to
li

Voki-zkas fizikas Rubnier 
iszrado nauję priettiaę, jo pra
mintu vardu Photographophonu. 
Saita prietaisa ne tik nuima foto 
grafiję kalbos, giesmės, muzikos, 
bet tuos v sua nufotografuotus 
b ilsus paantrina kuo geriausiai, 
k ida t k to reikia, kada kas 
mano.

uid-
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Szila

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Sim. Daukanto turės 

savo susirinkimą nedelioj, 4 Rugpjuciio, 
puslau-pirma vai. vidurdienio, saleje K. 
Liaudanskio, 3301 8. Margan 8t. Todėl 
visi sanariai ir norinti prisiraasytl -teik
sis pribūti. Naujiems įstojimas tik tl. 
A. BiUnskas, sek r.. 3327 Auburn avė.

Chicago. Dr-te L i uosy bes laikys savo 
mėnesini susirinkimą nedelioj,4 Rugpju- 
cxio. 1 vai. dienos, J. Petroasiaus saleje, 
108 W. 18th St. ant kario bus apsvarsty
ti labai svarbus dalykai. Todėl visi Ba
nanai ir norinti prisirassyti teiksis pri 
būti. Naujiems įstojimas tik 11.00.
A. Rudauskas, skr. 3252 8. Morgan 8t.

Susirinkimas.
Chicago.—>■ Socijalistu atsibus Su- 

batoje, 3 d. Rugpjuczio, 8 ad. vak. kerte 
Boyne avė. ir W. 25th 8u Visi malo
ningai uikviecziami pribut.

VARDAI IK ADRESAI 
Sus. Lietuviu Laisvamaniu Amen

Pkbzidkntas, K. Ralcziunas, 
262 Metropolitan avė.“) Brooklyn, N. Y.

RASzTtMtNKAS, Kun. V. De m bėki s, 
Iždininkas, Dr. J. Szliupas,

421 Penn avė., Scranton. Pa,

Ketvirtas metinis 1‘lkninka*.
Chicago. Dr-te Apveizdos Dievo turės 

hito 4ta piknlnka nedelioj, 11 Rug
pjuczio, 1901, Raising's G rovė parke, 
Riverside, 111. Prasidės 9 vai. ryto. Iženga 
vyrams 25c. moteriais ir merginoms 
dykai. Parkas didelis ir gražus, dideli 
uksmeti medžiai, sūpuokles ir kitokios 
zabovos, grajys geri aute muzika. Imkit 
Metropolitan Elevatori iki 48tai*«vw. 
isz ten LaGrange streetkari ir iszlipkft 
ant Deapiaines avė. nuo kur-in sziau- 
rius tik vienas bloku iki Raising'sGrove 
parkui. Prie parko bus isztiestas audeklas 
su paraszu "Lietuvissku pikninkas".Vi
sus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia alsilankiti. Komitetas.

Pirma* Piknlnka*!
Minersville. Pa. Lietuviu darbo sek

cija No. 1610 turės savo pirma piknin- 
ka. Subatoj, 3 pjutes, 1901, ant žemes 
“Furnance Grove”, ui fteading-depot. 
Inženga vyrams ant platformos 25c. 
Grajisgera musikair bus tai graiiauses 
pasilinksminimu. Todėl visus- lietu
vius ir lietuvaites, senus, jaunus ir ma
žus kviecziame atsilankyti.

Komitetu.

1THNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HaberlandtĄ.

|| Prancūzijoj nupjovė jau kvie- 
czius. Užderėjimas jų Norman
dijoj, Picardijoj ir pietiniuose de
partamentuose buvo geresnis ne
gu vidutinis, b it užtai vakari
niuose, viduriniuose ir rytiniuose 
departamentuose menkesnis už 
vidutinį. Prancūzija reikalaus 
svetinių grudų 6 milijonų kvarte
lių. Vokietijoj užderėjimas men
kesnis už vidutinį ir reiks parai 
gabenti isz svetur daugiau negu 
pernai grudų.

| Mieste B.tum, ant Kaukazo 
(Maskolijoj) atsitiko būsi kerosi
mi rezervorų eroliozij*, kuri be 
veik su visų iszgriovė vDę mies
to vidurį. Kiek prie to žmonių 
pražuvo, dar ne žinia, bat skait 
liūs pražuvusių, tuibut, yra no 
mažas.

8 Ant Peterburgo-Maskvos ge 
ležinkelio, Maskolijoj, netoli 
stacijos Okulova vieno vago no 
Iki- prie bėganezio trūkio suskilo 
ratas ir vagonas parvitto. Prie 
to 13 pasažierių likosi sunkiai ap
kultų,o terp tų dvi amerikonės ir 
vienas amerikonas.

Gyven tnlis Berlyne 
meritta Ganswindl padirbo 
taisą lakiojimui ant oro. 
prietaisa ne t iri bdiono pasikėli
mui, liet sparnu* pavidale pauksz 
ežių sparnų- Bandavonių vienok 
su ta prietaisa dar ne atliko, 
žinia todėl,kaip j is pasiseks.

Ne

Pirma* metinis Piknlnka*.
New York. Dr-te Liet u vos Sanu turės 

savo pirma metini pikniką nedieloj. 11 
Ruirpjuczio. 1901 Florida parke, Glenda- 
le L. I. Prasidės 2 vai. po pietų. Pik
nikas prasidės su tautisxkoms pra
kaitams, polam lietuviuką mušike 
ir šiokiai, kur 'terp ukstnitųru me
džiu galima bus gražiausiai pasi
linksminti ir atsikvėpti ssviežiu, sveiku 
oru. inženga vyrams 15c. moterims ir 
merginoms dykai Nuo Broadvay Grand. 
So. 4 St.galima davažiuoti karais Busch- 
wick avė. iki Ridgewood. Nuo Union 
avė. karai davei iki Ri>lgewood parkui, 
o isx ten imti“tranfers” ant Myrtle avė. 
Isz South Brooklyn, Myrtle karai davei 
staeaiai į pikniko parka. Ant visu virsx 
minėtu karu kasxtuoja tik 5c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites asirdingai kvie- 
cxia atsilankyti. Komitetas.

South-Omaha, Nebr. Dr-te Sxv. An
tano turės s-avo balių, Subalo], 27 Lie
pos, 8 vai vakare. Basara saleje. prie 36 
ir U uiycxiu. liemra vyrams 25c. mo
terims ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kviecxia atsilankyti.

Dr-te 8x. Antano.

vystosi lygiai greitai. IS tikro tirinetojai 
suranda panašumu sanlygų, kokiose buvo 
protėviai stovinčiu šiądien ant augščiausio 
kultūriško laipsnio tautų ir kokiose gyvena 
daugelis iki šiai dienai užsilikusių teip vadi
namų nuožmių, ne civilizuotų gaivalų; prieS- 
istoriška .civilizacija turi kuo aukščiausią su
sirišimą su civilizacija teip vadinama necivi
lizuotų arba stovinčių ant laipsnio pradines 
civilizacijos tautų ir giminių; net terp augS- 
čiausiai civilizacijoj pasikėlusių tautų gali
ma užtikti žanklus ir liekanas labai senų ga
dynių, kada tos tautos stovėjo ant tokio jau 
kultūriško laipsnio kaip šios dienos užsilikę 
ant žemės nuožmiejie. Tas vienok dar nero
do, kad visos civilizuotos tautos neatbūtinai 
turėjo peržengti vienus ir tuos pačius civili-, 
zacijos laipsnius, gyventi vienaip, turėti 
tuos pačius supratimus, *■ turėti tokią jau or
ganizaciją. Pilno paveikslo visų laipsnių, 
kokius' turėjo pereiti visos civilizuotos tautos, 
visa žmonija, dar negalima perstatyti, kadangi 
ant perstatymo pilno paveikslo nėra užtekti
nai medegos. Šiądien mes matome ant žemės 
nuožmias, necivilizuotas tautas, bet ir tos ne 
stovi jau teip žemai, kaip stovėjo žmogus k% 
tik atsiradęs ant žemės, ir tos, šiądien stovin
čios ant žemiausio civilizacijos laipsnio, žmo
nių giminės visgi jau šiek tiek pasikėlė augė
liau, nužengė ant augštesnio laipsnio, negu 
buvo pirmutiniai, ką tik ant žemės atsiradę 
žmonės. Šiądien dar užsilikę nuožmiejie at
liko teiposgi šiokius tokius kulturiškus žings
nius pryšakiu ir daugelis iš jų gal seniaus 
už civilizuotas tautas, . kurios ant šiądieninio 
civilizacijos virbalo, pasikėlė ne ant syk, bet 
iš palengvo, jiaeiliuin, žengdami nuo vieno 
virbalo ant kito vis augščiau ir augščiau ir 
ant galo prisigriebė ten, kur šiądien stovi; 
ant tokio pasikėlimo civilizuotų tautų neuž
teko jų noro, prigimtų pajiegų, bet reikėjo 
ir atsakančių, tinkamų pasikėlimui sanlygų. 
Kaip matome, sanlygos ne visur buvo prilan- - 
kios pasikėlimui, per tai ir ne visos žmonių 
giminės, ne visos tautos lygiai augštai pasi
kelti galėjo. Vienur, kaip antai šaltuose 
kraštuose arba nevaisinguose tiruose visos 
žmonių sjiekos susinaudojo ant kovos su ne- 
prilankioms gamtos aplinkybėms, ant darbų 
ant pakėlimo civilizacijos ne liko ne laiko, 
nė spėkų. Kitur vėl neprilankios aplinky
bės galėjo kilimą ne tik sulaikyti, bet nu
stumti žmonis ant žemesnio dar laipsnio, dėl 
nepriląnkių aplinkybių, kovoje su joms išsi
sėmė spėkos ne tik dvasiškos, protiškos, bet 
ir fiziškos, toki gaivalai ne tik ne gali kultū
riškai pasikelti, bet puola žemyn ir ant galo, 
nyksta visai. Stabdo žmonių giminių pasi
kėlimą ne tik gamtiškos sanlygos, bet išsi
skirstymas jų į j>er daug smulkias atžalas, 
tikėjimiškos pažvalgos ir tt, kaip antai ma
tome ant bušmenų pietinės Afrikos arba čia
buvių Australijos sausžemio. Kokios yra 
tos civilizatoriškos spėkos-tautų gyvenime,ku
rios sutveria besimainančias formas kultūriš
ko gyvenimo, apie tai pakalbėsime žemiau.

Atkakę išpanijonai į Meksi
ką ir Peru, išplajbino paskui žinias apie ypa- 
tišką tų kraštų civilizaciją ir apie nešiotojus 
tos civilizacijos, : raudonveidžius Meksiko ir 
Peru viešpatysčių.

Naujai atrasti kraštai, jų turtingumas, 
ypač daugybė surasto aukso, patraukė į tuos 
nežinomus kraštus norinčius be darbo greitai 
pralobti, surinkti kuo daugiausiai aukso ir 
kitokių brangenybių. Žinoma, šitiems ne 
rūpėjo ištiri masto* naujos civilizacijos ir gy
venimo žmonių. į Europietis atėjo į tuos nau
jai surastus kraštus ne kaipo draugas, bet 
kaipo plėšikas, užkariautojas, vertėjas visko, 
kas jam patiko, {nuo gyventojų* atkako vien 
menkos doros fanatiški užkariautojai. Jiems 
ne rūpėjo geriaus susipažinti, susidraugauti, 
užmegzti simpatijos ryšį su naujų kraštų 
žmonėms. Buv<^ laikai, kada išpaniški užka
riautojai ne laikjč raudonskurių už žmonis, 
bet laikė už žvėris ir su jais elgėsi ne kaipo su 
žmonėms, bet kaiip su žvėrims,kokius skriaus
ti, kankinti ir išnaudoti ne laikė už nuodė
mę prieš Dievo ^riBakymus. Abejonę tą iš
rišo popiežius, išĮeisdamas y patinką bullę, ku
rioje pripažino , indijonus už žmonis, davė 
jiems vardą • “gmte ražienai'’. “ 
nok persekiojimu ne pasiliovė: jeigu pasi
liovė persekiojimai kaipo ne žmonių, tai už 
tai persekiojo jt os kaipo ne katalikus, kokių 
fanatiški išpani'< 
negu laukinių ž ėriu.

18 šimtmety j likosi surasta nauja neži
noma svieto dalis—Australija ir Oceanijos 
salos; prie to labiausiai prisidėjo anglijonas 
Cook ir prancū ziški tirinetojai. Čia rado 
naujos veislės žmonis,besiskiriančius savo pa
vidalu nuo visų 
radimai naujų svietų ir nepažįstamų pirma 
žmonių veislių vėliaus pagimdė norus ar- 
cziaus susipažinti su tais žmonėms, ištirti jų 
gyvenimą, darbjis, papročius, kalbą ir tt.

Tuose jau laikuose europiečiai geriau su
sipažino su Indroms ir Chinais, seniausių ci
vilizacijų, iki šiai dienai užsilikusių, kraštais. 
Juo toliau?, juotdaugiau* kraštų likosi ištir
tų, neištirti plotai mažinosi. Ko neištyrė 
prėkėjai, prekiaudami įtajuriuoBe. tą padaru 
noro? Euro|x>s tautų tverti svetur kuo di
džiausias koliot^jas. šiądien Europos tau
tos jau beveik šu visu jiasidalino terp savęs 
kraštus neturėjusius ponų, užėmė juos po sa
vo globa ir kaipo savo valdybų, pradėjo tiri- 
nėti jų gamtiškus turtus, ne galėjo palikti ir 
naujų kolionijų pavaldinių. Šiądien jau yra 
užtektinai ideddgos ant nupiešimo gyvenimo 
žmonių gyvenančių ant žemės. Yra rods dar 
kraštai ne ištirti, bet kraštai tie jau ne dide
li ir į tokius iszjpalengvo prisigriebia tyrinė
tojai, išplatina žinias apie gyvenimą žmonių 
ir tuose kraštuc se.

Matome, jeg gyvenanti ant žemės žmo
nės ne ant viemkio stovi laijisnio: vieni kul
tūriškai stovi h 
lyj įiasilikę, o treti yra dar laukiniais, netu
rinčiais savo namų, mintanti tuom, ką tin
kamo ant savo Kelio randa, taigi gyvenanti 
beveik teip, kai į) augštesnio laipsnio lauki
niai žvėrys. Seniau? ir mokslinčiai tikėjo, 
kad šiądieniniaji nuožmi yra iš stovėjusių 
augštai, nupuolb žemyn dėl kokių nor* prie
žasčių. Dabar tokią nuomonę mokslas atme
ta, nors iš tikro, yra atsitikimai,' kad tūlos 
seniau daug augščiau stovėjusios tautos, atsi
radusios ne prilankiose aplinkybėse,nupuolė, 
pavirto į nuožmius. Tokių paveikslų ne 
trūksta ir Amerikoj, kaip rodo užsilikusios 
liekanos net arit plotų Suvienytų Valstijų 
Šiaurinės Amerikos. Tūluose pietvakariniuo
se Suvienytų Vilstijų kraštuose, kur šiądien 
gyvena tik nuožmi indi jonai, randa griuvė
sius senovės miestų ir kitokių budavonių, ro
dančių. kad priesz atėjimą europiečių gyve
no čia žmonės dhug augščiau kultūriškai sto
vinti negu idabar čia gyvenanti indijonai. 
Apie žmonis stačiusius tuos miestus istorija 
žinių ne paliko.i Atkakus į Ameriką išpani- 
jonams, rado jie’ gana augštai kultūriškai 
stovinčias viešpatystes Meksiką ir Peru. Su
sidūrę su išpaniĮjonais meksikonai ir peruvi- 
jonai nupuolė, Išnyko jų civilizacija, apie ją 
šiądien’liudyja vien jų jiastatytų miestų ir 
stabmeldiškų žinyčių griuvėsiai. Paveikslus 
tokio k'ulturiškų nupuolimo čielų tautų gali
ma rasti Azijoj,; Afrikoj, net ant tūlų Ocea
nijos salų. Kifur ne prilankios aplinkybės, 
jeigū if nenupdldė kultūriškai žmonių, tai 
jų kilimą apstfibdė ir per tai, kitoms tau
toms kylant, žengime pryšakin apstabdytos, 
jiasiliko toli užpakalyj kitų. Prie tokių pa
silikusių užpakalyj kitų galima priskaityti ir 
šios dienos lietuvius. Iš tikro vienok čia pa
minėti apsireiškimai yra išėmimu, priežastis 
nupuolimo čia paminėtų tautų arba apsistoji
mo jų kilimo ne'sunku surasti, priežastis tas 
pagimdė pašalinės aplinkybės perkeitusios 
visą čia paminėtų tautų gyvenimą^ į stumu- 
sios jas į nenortnališkas vėžeš. Štai net Eu
ropoj viduriniiy amžių gadynėj ne sunkn pa
tėmyti apsistojimą kultūriško kilimo stovin
čių ant augščiaiisio laiį)f»nio tautų. Tie vie
nok apsįreiškiniai yra išėmimu, arba tuom- 
tarpiniai. iŠ tikro vienok, ne paisant ant 
tokių apsireiškimų, gyvenime visokių tautų 
galima užtėmyt| nuolatinį išsivystymą ir kul
tūrišką kilimą, tik ne visur toksai išsivysty
mas žengia prjTšakin lygiai greitai: vienos 
tautos pryšakin žengia greičiau, kitos palen- 
gviau ir tokiu bud u greičiau žengiančios juo 
toliau, juo labiau pralenkia paskutines. Vi
sos tautos, lygiai nuožmios, kaip ir stovinčios 
šiądien augščiaųsiai turi pereiti tuos pačius 
savo išsivystymo laipsnius, pradedant nuo 
laipsnio nuožmjų medžiotoju, baigiant laips
niu, ant kurio. stovi civilizuotos tautos; ne 
vienoks išsivystymo laipsnis, ant kokio stovi 
apgyvenanti žemę žmonės,liudyja, kad ne vi
si kilo ir vystėsi lygiai greitai, per tai ir ne 
visi stovi ant to paties civilizacijos laų»snio. 
Visi mat žmones vystosi ir kyla, tik ne visi

Per tai vie-

onai neužkentė dar labiau

kitų iki šiol pažįstamų. At-

žmonių veislių jveliaus pagimdė norus ar-

bai augštai, kiti toli užpaka-

I. Civilizatoriškos spėkos tautų gyvenime.
Gamtos mokslas tvirtina, jog gyvenimas 

visų gyvų daiktų remiasi ant prisitaikymo jų 
prie visokių sanlygų. Prie gyvų sutvėrimų 
priguli augmenys, gyvūnai ir žmogus, kuris 
iki šiol, kovoje už būvį su kitais sutvėrimai*, 
yra pergalėtoju kitų sutvėrimų: žmogus nuo 
žemės paviršiaus išnaikino ne mažai pirmiau 
ant jos gyvenusių žvėrių, teiposgi diktai sau 
panašių dvikojų sutvėrimų—žmonių gimi
nių ir čielų tautų. Juo augščiau pasikėlė 
kokia gyvūnų veislė, juo platesnį jį turi Su
sirišimu su likusiu svietu, juo didesnę ant 
jos įtekmę turi visokios paszalinės aplinky- _ 
bės. Reikalus augmenų 1 engviau patėmyti, 
kadangi šitas gyvų daiktų skyrius mažiaus 
turi reikalų, ant jų pašalinės aplinkybės ne 
turi teip didelės įtekmės kaip ant stovinčių 
ant augštesnio laipsnio gyvūnų: augmenims 
ant gyvenimo, augimo ii atsakančio išsivy
stymo užtenka tinkamų atmosferos (oro) ypa
tybių, kaip antai Šilumos ir drėgnumo, turin
čios reikalingas medegas dirvos, iš kurios 
traukia maitingas medegas; ant augmenų 
turi įtekmę dar kiti augmenys, su kuriais 
turi varyti konkurenciją, kovoti už maistą ir 
saulės spindulius, teiposgi tūli gyvūnai, ku
rie arba prisideda prie veisimosi augmenų, 
arba juos naikina. Ant gyvūnų, turinčių 
daugiau reikalavimų, sanlygos turi dar di
desnę įtekmę, ant jų gyvenimo atsiliepia čie- 
la eilė pašalinių aplinkybių ir pajiegų, gy
venimas gyvūnų yra tai prisitaikymas prie . 
visų aplinkybių, stengimaisi apversti apliky- 
bes ant savo naudos ir apsisaugoti nuo nepri- 
lankių, jas pergalėti.

Tūli gyvenanti krūvose žvėrys, paukš
čiai, teiposgi vabalai jau savo gyvenimo rei
kaluose,ant jų užganėdinimo, organizuojasi į 
ryšius kaip ir žmonių giminės: jie kovą už bū
vį, užganėdinimą reikalų remia jau ne ant rū
pesčio apie reikalus vieno sutvėrimo,bet visoe 
organizacijos,taigi vietoj individuališko gyve
nimo tveria sociališką. Tą matome bandose 
laukipių arklių, žąsų, bičių, skruzdėlių; čia 
kiekvienas sutvėrimas dirba ne ant savo vien 
labo, bet ant labo visos organizacijos. To
kia jau organizacija yra ir terp žmonių da
bar jau visur ant žemės, nors buvo ant žemės 
laikai, žinoma labai seniai, kada terp žmonių 
ne buvo nė jokio sanryšio, jie ne pažinojo 
sociališko, taigi draugiško gyvenimo, kiek
vienas žmogus gyveno kaip jam patiko, nesi
rūpindamas apie nieką daugiau, kaip vien 
apie savo ypatos reikalus. Ne buvo terp 
žmonių ne tik tautiškų ryšių, bet nė šeimy
nų. Motina ne pažinojo savo vyro, vaikai 
tėvo, kadangi tas buvo tik praeivys. Praei- 
vys tėvas, užvaisinęs paliktą moterį, nesirū
pino apie jos ir savo vaisiaus likimą. Moti
na augino vaikus, kada tiė paaugo, jau apie 
juos nesirūpino, jie buvo palikti pats sau, 
teip kaip pataitės isz lizdo' išvesti paukščiu
kai. Šeimyna, giminė, yra jau augštesnis 
civilizacijos laipsnis, yra tai pamatas socia
liško žmonių gyvenimo, jis išdavė labai svar
bius vaisius, palengvino 1 žmogui tapti per 
galėtoju kovoj už būvį su kitais gyvūnais ir 
neprilaukioms aplinkybėms.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlio* dieną len

kų Koeeiuszko* gvardjt iss 
Bridgeporto parengė pikniką ne
toli Willoięr Springs, ant Desplai- 
ne* upė*. 'Trys vaikinai: Kna- 
*zik, Gorecki ir Lcnsn?ki sėdo į 
Veltį ir i-zplaukė ant Deapiaines 
upės. Ant upės vidurio valtie 
parvirto ir joje sėdinti supuolė į 
vandenį; du it-a jų hzgelbėjo.bet 
treczia*, Knanzak, prigėrė.

— Į Mūrą Booiht Packing 
House, pn. 158 Kinzie avė. |>e- 
reitoe Rubato* dieną apie pietus 
į-iveržė keturi su uždengtais 
veidais vyriszkhi, su revolveriais 
suvaldė kasierių it pagriebę 45 
dol. pinįgų, iszsineszdino.

.. — Pereito? nedėlios dieną bjo 
nuo pietų iki panedelio rytui. 
Lytu* sziek tiek atsinldė orą, d*- 
bir jau nors tuom tarpu pasilio 
vė ne pakeneziami karszcziai. 
Ar ilgai teip b is, nežinia. Pu- 
czia pietinis vėj t*. Ui jeigu jis ne
atsikreips nuo eziaurių.užsks vėl 
karszcziai.

— B nike Commercial Nat onal, 
nežinia kokiu budu,pa?zl>tvė mtt* 
sielį su pinįgais, kuriame bivo 
1000 dol. sidabriniai* pinįgais. 
Tokios sunkenybės vienas žmo 
gus ne galėtų iszneszti.

— Caiar.yksztė?e liejiuyczioee 
susztrsikavo darbininkai. Dirb 
tuvių savininkai, vietoj susztrai- 
kavu*ių, parsigabeno negrus dar 
biniukus isz pietinių estetų, bet 
jiems ne pasakė, kad Chicagoj 
yra satraikai. Vežant juo* įChi- 
cagą, aplinkinių stacijų gyvento 
j ii negrus priėmė ne prilaukia!. 
Dirbtuvių savininkai, gal iss bai
mės, ' kad neužgimtų krau
jo praliejimai, didesnę dali 
jos partrauktų negrų sugrąžino 
atgal, pnsilaikė vienok 50.

— Pereitos nedėlios dieną,nors 
karšatis buvo .ne per didžiausias, 
bet visgi keli žmonės likosi saulės 
spindulių užgauti. Apsirgusius 
nugabeno į visokius ligonbuezius. 
Nežinia, ar visus bus galima isz- 
gydyti.

Isz visur.
A'Jstra-

Box 3;

(Toliaus bus.)

U Naujos Zelandijos pakrante* 
se ( Australijoj),susidaužė anglisz- 
kas laivas Lizzie Bell. Prie to 
prgėrė 12 žmonių.

ge-

J Į portą Me.burae, 
lijoj, pasveikinti atkakusį Angli
jos sosto įpėdinį atkako kariszki 
laivai visų didžiųjų svieto viesz- 
patysezių. Svetimi laivai iszbj- 
vo porte 14 dienų Pa-ibogua 
ceremonijoms, kada atėjo laikas 
svetimiems laivams grįžt' namon, 
angliszkas apkaustytas laivas 
“Juno”, amerikoniszkas “Brook 
lyn” ir maskoliszkas kreiseris 
“Gromoboi” iszpl tukli ne gul?jo, 
kadangi nuo jų*didesnė dalis ju
rininkų pabėgo. Kasgi būt su 
laivais turineziais tokius puikius 
jurininkus karės laike? Laiv.<i 
galėtų atsirasti - be apginėjų ir 
tarnų, tokius prieszui lengvai 
butų paimti.

H Angliukas randas suteikė 
parlamentui žinias apie suvarytus 
į mie-tus Transvaliaus ir Urani
jos gyventojus ir laikomus ne 
laisvėj, kuriame tai skailliuje yra 
moterys ir vaikai, taigi ne ka
riaujanti. Tokių nelaisvėj laiko
mų yra 85490 baltveidžių ir 
23589 juodų kifrų. Isz tų berže
lio mėnesyj pasimirė 777 baltvei- 
dž ai, kuriame tai skaitliuje dau 
giausiai vaikų, kafrų gi pasimirė 
tik 5.

g Nuo debesų ' prapiyszimų 
Dunojaus ir kitų Austrijos upių 
klonys likosi vandens užlietos. 
Peszte vanduo užliejo 300 namų, 
isz kurių gyventojai turėjo is*M- 
ne-tzdinti. Daug kaimų vandens 
su visu nuplovė. Kiek iki sziol 
žmo, prie to 26 žmonės prigėrė.

P Turkijoj, netoli Sezbijos rū
belių, užgimė smarkus muszis 
terp ginkluotų albanieczių ir tur 
ki-zkoe kariaunos. Muszyje daug 
žmonių isz abiejų pusių likosi už 
musztų- Albaniecziai paimtiems 
į nelaisvę kareiviams nukirto gal
vas ir jas nesziojo užsimovę ant 
smaigų, turkai gi tiesiog papjo 

' vė patekusį į jų rankas albanietį.
Tas susimuszimas tik dar labiau 
pakėlė terp albanieczių nekenti- 
mę. turkų. Albaniszki vadovai su- 
sza>ukė (albanieczių kougresę į 
miestę Dulcigno, Montenegro ku- 
nįgaiksztystėj, ant apkalbėjimo, 
ka toHaus daryti

0 Londono lai^naztis “Daily 
Expresi” pranetza, buk ameriko- 
niszki kapitalistai rengiasi Ven
grijoj, ant vienos upės Dunojaus 
salos, parengti ir užlaikyti tokius 
jau loszimo namus, koki yra Mo- 
nakoj. Neiinia tik, ar Vengri
jos randas duo\ daleidimę. Ga
lėtų, rodosi, amerikoniszki kapi
talistai ant ko nors naudingesnio 
apverkti savo pinįgus, negu ant 
rengimo loszimo namų.

| Garsus atnenkoniszkas rasz- 
tininkas, kulis psriszė knįgę apie 
Maskobjos kalėjimus, George 
Kennan, atkako į Peterburgę. 
Vos apsistojo hotelyj, atėjo isz. 
vidaus ministerijos urėdninkas ir 
prisakė Kennapui tuojau? iszva- 
žiuoti isz Maskolijos. Ir užtari 
mas amerikoniszko ambasado
riaus nieko negelbėjo.

| Pastojusios aut pirmo kurso 
į Peterburgo augsezausių mokslų 
kursus merginos galės gyvent vien 
arba pas tėvu*, o kis tėvų neturi, 
rando uil tikumuose internatuose 
arba ktz-trmėse. Kitur lankan- 
czioms km sus nevalia apsigyventi.

jf Plocko gubernijoj, kaime 
Grondy, pasikorė 10 metų duktė 
maskoliaus Kisilevo. Nors ję isz 
kilpos i.?zėmė dar gyvę, bet kol 
paiveiė daktarę, mergaitė pasi
mirė.

H Netoli Berlyno, aut Muez 
gel ažero apvilto pasivažinėjimo 
garlaivy*. Prie to prigėrė 7 pa- 
sažieriai. Jie mat negalėjo ka- 
jutų durų atidaryti ir su laivu 
nuėjo į gelmę ir prigėrė.

H Užderėjtmas javų Austrijoj, 
kaipdabir pasirodo, szįmet bus 
niekesnis .negu pernai, v>en ru
giai szįmet truputį geresni, už 
tai visų kitų javų surinks mažiau 
negu pernai.

| Szvedijoj ir Ncrvegijoj Bloką 
lytaus užkenkė laukų vaisiams, 
sziųmetinis uiderėjimas bus ežia 
meukas. Provincijose: Jentland, 
Smalaud, U pi and ir vakarinėj 
da’.yf Gotlando dega girios.

PHMeszkojimni.
Pajiesskau savo draugo Juoxo Peciiu- 

lio, su kuriuom drauge Rosi joj vaiske 
tarnavome. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

A. Pakuiat,
768 Bank 8l., Waterbury, Coon,

Pajiesskau savo d ėdęs Jurgio Nau
joko, Kauno gub. Raseinių pa v., 
kaimo Veižaicaiu; gyveno Philadel- 
phijoj. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
tinę ant adreso:

J. Rožak.
Coucordia College, Sprigflield, 111.

Pajiesskau savo paeitos Magdelenos 
Keturakiutea, kuri su 4 vaikais nuo ma
nės iss Cieveland, Ohio prasisaalino. Vy
riau*- mergaite 11 metu, o jauniauses 
vaikas 3 metu. Kas ja kur nors užte- 
mytu ir duos man tinę busiu didelei dė
kingas ir ui ta klipata prisiusiu 81.00.

Vinc. J ančiai t i a.
Rok 831. j Kenurthlo.

Pajiesskau Martino Tentkio, Kauno 
gub., Raseinių pa v., Batakių vol., kai
mo Ridikisskiu. Jis pats ar kitas teiksis 
duoti tinę ant adreso:

A. Sadovski, Bos 22,
Oglesby, III. ~

Pajiesxkau savo draugoSimano Stepo
ną viciiaus, Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Naulamiesciio vol. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti iine ant adreso:

Wm. Sivagidis, Bok 286.
7 A polio, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Zaibos. 
Pasilies para p., Raseinių pav. Kauno gub; 
keturi metai kaip Amerkoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti iine ant adreso:

Jonas Zalba,
1234 Rebeca 8t.. ‘ Allegheny.Pa.

♦
*" Pajiesskau savo broliu, Edvardo ir 
AndriejausStruikiu, jie gyveno po. 267 
W.Webster avė.Chicago, III. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti iine ant adreso:

Ignac Herman, 
241 Muskegon St., Grand Rapids.Mich.

Pajiesskau savo draugu: Motiejaus ir 
ir Joso Jurgaicsiu ir Vinco Zarubos. 
Visi tris Savalka gub... Beinu pav., 
gm., Beriju, kaimo Gervenu. Jiepatys 
arkas kitas teiksis duoti iine ant adreso:

Ant. businskas
Newton Upper, Falls, Maso.

AUKAUKIT ant BAŽNYCZIOS.
Skaudvilės parapija (Kauno gub., Ra

seinių pav.) dabar stato nauja, murinę 
bažnyciia, kuri kasituos daug pinigu, o 
tos parapijos žmones _vra biedni, neįsten
gia visu jos kasztu pridengti. Todėl at- 
sissaukia į Amerikos lietuvius, ypatin
gai į skaudvilleciius. kurie gal teiksis 
nors po keletą centu paaukauti ant sa
vo bainyciioa Aukas reik siusti ant 
adreso:

Kn. Prob. Mikolas Ssaikunas, 
Skaudvilėje, Paeitas Nieakncanoe, 
Pav. Raaeinei, gub Kaunas, Russia.



Aukos ant kanklntiniu.
Arkanso Lietuvys... ................................25
M. Poltanayiczia, Broad Brook, Ct. 

už Dantijoaniczio tikietus... 
Ir paau kavo pats..... ........ .

Buvo
Sykiu

....60 

. ..27 
147 64
148.76

Praeit* Vllnlaui. A prairo nuo pat pradžių 
užaidejuno mieito Wilniaua,koki jame 
klioaztoriai buwo, koki lietuwisiki ku- 
niKaikszcziai gyveno, kokio* kare* Jy 

, aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos ataitiklmu...........................

BuczernePigiai ant pardavimo 
su grosernia, vietoje lietuviu apgyvento
je, arti iietuviszkos bažnyczios. Biznis 
jau yra isždirblas. Atsiszauk i te po nr. 
135 W. 18th St. Chicago. (16-8)

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

Pigiai ant pardavimo namas su liotu. 
Atsiszaukit po nr. 828 32nd Place.base- 
mente isz prieszakio. (9-8)

Reikalingas kriaut zius, mokantis 
siūti visas vyriszkas drapanas; turi būti 
blaivas ir geras lietuvys. Alga nuo #40 
iki 860.00 aut menesio. Darbas visada 
eina, sustojimo niekad nėra. Te atsi 
szaukia veikiai ar.t žemiau padėto adre
so. Jeigu netur pinigu ant tikleto, tegul 
rasz,., ogaus ir tikieta.

J. S. Pruselaitis,
Bos 664, • Bluefield, W. Va.
Reikalauja doro lietuvio kunigo į 

didele ir turtinga parapija. Te atsi- 
■zaukia “Lietuvos'.’ redakcijon, o gaus 
parapijos adresa.

G rami Opeuing.
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 3 ir 4d. 

pjutes darau įkurtuvių balių savo nau
jo saliuno, ant kurio grajys gera muzika 
dideleje saleje, bus szo)iiai >r kitokios 
zabovos. Todėl visus aplinkinius ir pa 
žystamus kviecziu atsilankyti, o busite 
svetingai priimti.

Vincentas Noreika,
442 S. Canal St., Chicago, III.

SCc

Knygų Katalogas.
Knygos *wetiinos spaudo*.

Kankles, Iietuviszkos dainos su natomis,
■ sutaisytos ant 4 balsu dėl vvru v'alis 1.

Kankles. Iietuviszkos dainos 4 balsam* vy- 
riszkiems sulaikytos: parūpino Dr. V.
Kudirka. II dalis...........................................»o

Keli Žodžiai<pie Auginimą, paraszyti J. S. 
Kaokszczlii. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo vai
kus ant sveiku, dbru ir naudingu draugi
jai vyru ........ ......... .. ..............................

Kaip igytie pinigus ir turtą
Kaip apsiginti nuo kolerus ir kiti naudingi 

skaitymai , , , ,
Kristijonas Duonelaitis „

ICO 
10c

I0o 
ioc 
10c 
10cKrumpliu Jonas pasak* „

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c

Kataliku Bošu y czia ir mokslas pagal Zabn'a 
verte kii. A Milukas............................15c

Kristijono Donelaiczio Rasztai...................  40c
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu irKaraliu Vil

niuje Pagal A Kirkorą, parasze N. Yra 
tai istoriszkas iszsznipiuejimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklu*, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunigaiksz- 
cziu ir Karalių.................................. .

Krituoliai ssviesoa bei abrorai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labat akyvu abrozu perkra- 
taneziu tulu* tikejimiszkus dogmatus.... 50c

Kabalas talpinantis savyje visokius užmini- 
mns ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Kelio* istoriszkos datuos. Gražios Ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitis, jos lietuviazkus ku 
aigaikszcziL*. Kražių skerdyae irta....... lOe

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru.......... 30c
Keleras žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą ..............;..............  tūc
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

ralezio. Alszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas suniko, kiek ir koki žmones 
buvo ares.tuoli. kiek sužeistu, kiek už
megztu. kiek nusūdyta jr tt. . .  15c

Kaninga*. puiku* apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. . - ... 50c

Lengvas budos paežiam per savęs pramos
ite raszytie, dėl aemokaneziu 10c

Lteiaviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtai dainų “ *2.00

Kaletuviszkas Aibtrmas. Laida I. Istoriszkos ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir Isz- 
letstas kn Miluko su pareibi prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraszymau žymiausiu Lietuvos vietų, 

, uždirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vertu su stebuklingu paveik
slu Paneles Stvencziausio* Vilniuje: Griu- 
vesiai Mmdaugio runų Naumiestefyj: Griu
vėsiai Lydos pilie*; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai: Griuvėsiai Medini- 
ku pilies: Gelgaudiszkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai, M>r, Vysokid Litevskie; 
Kretinga: Kražiai: Rakiszkio bainyežia. 
Kapas Bimano Daukanto. Birutes koplyczia, 
Palanga. Buomas ties klaipeda, M i n įjos sie
sis ties Gandais. Nemunas ties Vilkija, ti
ks lietuvio Suvalkų gubernijoj, tekia jau u- 
ke Kauno gub : tolinus eina paveikslai vi* 
tokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
ee—lietuvuzkoj ir an giiszkoi. Preke.... SOc

pietavo* Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Mfienožmsko. Labai gražios dainoe - 20e 

Lietuviai amžių gludumuose Czia tai pi nes i ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10c

Lltvini i Polony. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenkais taikytu ar nuo ju 

• szglintis......................    10c

10c
Pradžemoksbs Rankos Raszto dėl norinoziu 

Iszmoktie gražiai raevytie ' ‘ 10c
Pradinis mokslas angliuko* kalbos............... 75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su plianeto- 

mis...............................    10c
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos Ir nekuria per- 
Ucratinejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganingiems dūmojimams.....,,,.......  15c

Pasakos pagal Krylovą. Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, paraszyta eilėmis.—.. 10c

Pirmutine paszelpa ūmai susirgus, teipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele.................................................. 10c
Pasakos, Romanai, Niovei i o e, 

Nlythai.
- nžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo au

džia V ieszpaties Jėzaus............. ;.........  5c
tolina Vili*, naujausia ir gražiausia pasaka.

kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ....75c 
I pleką Dievo, pasaka ...................................... o0e
t udersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

seku vienoje knvgeleje.............................15c
Lpie Joną TvardaucK* garsu burtinyka

ir jodarbus sykiu su aprsszymai* apie bur
tu*. .... *c

v.>• .■■maa Stepo Rauouoslo, pasakos 15c 
; w.-tiimas Genavaites (Geoovefos). Yra

tai lalpi puiki ir pamokinanti pasaka. 
Si.ie kuria lietuviai jau daug kartu gir- 
dėjo. . . , . . 50c

nevaitis, apysaka szios gadyn-s. Yra tai
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdejo, ' “ “ . • k

Duonos ji. szkotojai, apysaka H. Senkievi- 
ezlaaa....................................  35.

Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu Ir 
pikta auginime vaiku .... ... ; “■

Idėja ant meszlyno. Apysaka musu dienu 
Aukauja broliams lietuviams Mušk.

Istorija gražios Magelonos .,
Istorija septynių Mokytoju • «
Juoaupes Komuszevskis, arba kankinimas 

r n įjotu po valdžia maskoliaus
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes
Km teisybe tai ne melas, puikios apvsazele, 

isz lietuw.a gyvenimo „ (5e
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojau, apysakėlė. 10c 
Kunigas, puiku* apraszymas isz gyvenimo 

l.eiuviu...................................................
Kn A Kubos Prouuszki Rasztai. Šziojėkny- 

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraižytu 
kn. Burbos, buvuiio klebone lietuvlsz- 
kos parapijos Plymouth. Pa., kurio* tai 

. yra szltokios: "Tirmiszkiu Andrius“,
• Szviesule", • Drąsybe ir užminti* žmo
gaus''. "A pi burta avis” "Tėvo pasku
tiniai žodžiai", “Naujalenkis isz prie
vartos". "Sesuo", -Vž ievyne* meile ", 
"Burtininkas isz Cueugvano Austrijos". 
"Sodžiaus elgeta '. “Welnio iszpažintls", 
“Sjnertlsaut nosies”..................  ............

Keksztu Simas uklszka apysaka. Szi yra 
□e tik graži pasaka bet ir gera* pamoki
nimas prie ukiniukystes...................... lQc

.ieiuifuzkos Pasakos. Mi-doga itetuvtezai.. •
tolbgijai. Surink'a Dro.1. Basanann-.iau 
C'la telpa 14 seniausiu lieiuviszku myloto 
giszku paseku, kaipo tai: Dievas ir velnias 
Perkuuasir ve nias. Žmogus ir velnias; Ap; 
raganas ir raganius; Apie Deive*. Laim i i 
Lašines; Apie Dali: Apv-Giltine: ApteSral 
nątirszalti: Apie vėjus. Apie milžinus. Api 
žalcžius ir smakus: Apie wilkia';ius ariu, 
ariikalokus. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėto* nuo seniausiu laiku in kur.-s dar 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe...........................  41.50c

Maskoliai 1012 metuose arba Jurgis Mllos- 
isvski*.........................  40c

Medejo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
raszo atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . . . Mto

Markus ir Aurelionas, apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes..................  SOc

Mythai. Pasakos ir Legendos Žemaicziu. su
rinktos Ed. Veckenstedt o, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus garu ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius. Vilkslokus Irti., in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir (šią
dien dar nekurie tiki. Kas vieną isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke.......................................... 5Qo

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono ....

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms

Knygos sawos apatiuos.

lOe

Laiirol Valanda* Eile*. Paraaze Vincą* 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kt* 23 mažesnes -iIrs garbaus musu poe
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose jo eiles* kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimu 
ir dvMiazkf naudf. .............................

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jo* gali nubarti apie savo' lalmj 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar Talkina* myli ir tt.....................

Uetaviszkas Szluplnys, Ii Laida. Konradas 
Vallenroda* . ...... ................................ 10c

UetoTiszl-i Dainiai pradžioj XIX azimtme- 
ezio. Kliasiszkai tautiszka* 'perejodda* 
Parengė Jr. Jonas ...........  80c

15c

UetuTiszzi rasitai ir nuztininkai, raazlia- 
visska peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyv«n‘-na» ir darbai. Czla suraaiyti gy- 
veniu-ai ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero paras** lietuviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanaviezius. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Volobcziauskio. 
kn. Burbo*ir kitu............................. 40c

Lietuvos Kankles, turinezios 72 naujas dai
nas.;. . ..................     15c

Lietuvos Istorija, paraszyta Simano Daukan
to. DVI didele* knygos, kožna po Ii 50c 
arba abi už...._......  <3 00

Lietuvos Gaspodine. Mokina kaip pritaisjrii 
Dievo dovana, isz kurio* galim* Iszmokti 
Kcal virti valgius tr atsakanczlai vesti 

k ne............................................SO:
Ustuvystes praeitis, dabartis ir ateiti*. Isto- 

riszkai socijohogiszka* pieszinys.....25c
Ltetuvisi po ma*kolin jungo. Parasze Dr. 

Pleszinyz apie priespauda* ir persekioji
mus lietuviu iaz szaliea maskoliszkos 
valdžios.................................................. 10a

Maskolijos politika su Europa ir katalikiszka 
božnvczia. Uzrodymas kaip maskoliai per- 

> sekioja, kankina ir naikina lietuvius tr ju 
bažnyczias.......................................tOe

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos
Ukiuykams. Czia rshdasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukluykvs-

Medegamusu tautiszka! vaistinykystal. Szioje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecziai ir Suvalkie- 

’ ežiai, kokeis vaistais prasti žmones ja* 
gydo......................................................... 40c

Madega Simano Daukanto bijografljai (gyve
nimui). Yra tai naujau** knigele ir labai 
akyva, gurioje apraazytas gymen’ma* Sima- 
noDauUsnto nuo pat kūdikystes iki josmer- 
ties: kaįlp augo, kur mokinosi, ka veike ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

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

inženga. iazleistg Tėvynės Mylėtoju Dr tęs. 
Yra tai puikiame tragedija grajyjama teat- 
ruošė.pirma *yk iszversta ant lietu visz- 
kos kalbos VVInoo Kapni.................     ,25c

Olga Liubatovyeziute. ’ vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimantis apsa- 
kjrmas isz. gyvenimo nihilistu Rosijoje. kaip 
mergina Olga Liubatovyeziute, prigulėdama 
in nihilistu draugystą. daug sykiu apgavo 
rusk u, czlnovnlkus ir gaudoma gudriai isz- 
trukoisz ju ranku............................... lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikias daineles Ir Libreto 4 
aktuose _ 15c

Padėjimas Lietuviu tautos RuSu vleszpatys 
tej (socijaliszkoa pieszynia)................36c

Patarles ir dainos................................. j........... 10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pul- 

k'n dainų , . 10c
amokinanti apraanymai isz gyvenimo žmo

nių ir visokios rodo* . . . ifio

10c 
l&c 
Ko

■ 50e

80c

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
svieto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bei. griausmai, lietu* ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. SOc

Aritmetika. Knlga Iszslmoklnimulrokundu.
Preke.................................  ižSc

HYGIEN A. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be 
nageIbos daktaro iszsigvdyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atyda perskai
tys, patalkys apsisaugoti nuo tekstanoziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytieuelybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokė* užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke....................................................33c

Ypie turtu iszdirbima. Paraižė Sėbram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politi«zząįą eko
nomiją. Kokiais kebais issidirt-a turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo..............................33c

Gkeograf i]a arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie, Na kovski ir kitus, sutaisė Szeraas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
siu lietuviszka knyga. Aiizklai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalą, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti. vulkanu* metanolius isz save, ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt Žente apra- 
szyta dalimis, uukaitytee viso* vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. 'Kiek gurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už- 

' siemimaL pramones. Iszdlrblai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
meniu: kur koki orai: szalczlai ar karsz- 
L-iai. lietus ar giedros: kur koks ilgis dienos 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i ’• kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x» .ohu 
4*0 puslapiu, ant geros standžios popiero* 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt..........  *8.00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis litaromis atspausti para 
szal ant nugaros ir szono Preke . S— 30 

Istorija Suvienytu W*lstiju Szlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, jtoki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi..1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, Kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos- metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu VValstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje gvvenancziam.idant 
suprastu koke, ji* ežia tiesas turi, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi p^slapju 

*1.33

Rankvrdls Oromatn raszymut. Yra lat>*i 
naudinga knycele, kurt mokina sslp raik 
raszytie gromstas In:pažystamus, priete- 
liūs, ■įmini**. myllm»isi»* ir myllmno- 

prie** spslvedima, ta ponus, kuni
gus, vyskupus ir kita* nugsztsl stovit- 
cztas ypntas.PB»v«iklnimai(p»vincMWo- 
nes) ant N»uju M*tu, dienoje wnrduwiB, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki- 
.......... .......... ................................... .

Robinsonas Kražius, morali*zka ir žingedl
• apysaka paszveeta jsunumsnei........... UOC
Benu Gadynių Isznyk* Gvgi Sutverimel. Pagal 

H u tebinsone: sutaisė bzernss. Ji spraszo 
seniausiu gadynių įvairius tutverlmus gyve
nusius am žeme* dar priess žmogau* ant jos 
atsiradims. Sziandien tu lutvenmu kunus 
žmones kasdami gilius tralinius, kanalu* nr 
Imdami isz žemes suglis randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
Ins, netugadintus, kunus. užklotu* eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
Žemoje kūnai yra sziandien iszsiatytl ival 
riuoto u uzejuose. isz kuriu žmones mokinasi 

. pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
mllijouu metu reikalavo pako) ant mirasio 
Averi«’» kūno užaugo jo* keliohko* »tek»r 
niu storio. Moksliooziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keitoai isz žemesniu 
In augsrteanea veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirllfinio sprenę- 
tl. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 379 puslapiu stambaus 
druko, ant graž.oa popiero* ir apie 1W pa
veikslu ir vairiu »enu gadynių* it'.nykiBlu su
tvėrimu. Preke..........   8100

Trumpe Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai tr 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvo ‘u ir 
medžiu. Tlnkamiiuse geografija in pradine 
mokslalnj.........................  ttoc

Vanduo ant žeiuea. po žeme Ir vlrtzuje žemes 
Kuslszkai psrasze Rubakiu's. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-le. Szi knygele, labai su
prantamo; gslboj. a prasiu visas vaudens 
permainas ir veikme*: kaip Ha peraikeioia 
fu gare, kyla in viražu ir tenai tveria debe- 
»iu>, dėbs ai, padangėse atvesj. keioziasi 
'n vandens laszeliua ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes. įsa kurios buvo pakilf. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k rtaia uždengia cielus kaimus ir laid<-- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuliu*, paskui 
tirpdams nuo saules keiczissi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravua. upe* ir upeliu* 
ir kavoj**! po žeme kur vai veikia tapati 
darbę kaip ir ant vksaau* žeme*....*Oo

Žmogus Nepbuszkis Verte isz szvediszko Ne
ris Gros, apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
■unūs ape.vede su varginga mergina ir lai- 
minglau'gyveno už kitus, su turtiogcms ap
sivedusius. 8>lta apysakėlė užima kiekvie
na fa u ne vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszko* dori bes................................... iOc

MALDAKNYGES.
Nl*žas Aukso Altorius.kstallkiuka maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetį nes, vakarine*, prie 
•pavledne*. komumju* mi.ziu, mitz.paru Ir 
daugybe kitu: mimu maldo* *u abroielials. 
mlisparai giedami lietuwisxki ir lollniszki. 
daug lolyninku giesmių giedamu prie lazsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapim- 
mo ir tt. Yra S litanijos: psalmes Si. Marijos 
P. Ir Karaliau* Dowidt>; aklai, ražancziai. 
stacijos, karunka. keliolika s>wentu giesmui 
ir it Yr* tai naujausia Ir gražiausia knygele 
i*> wisu lietuviszkivinaldaknyglii. daili, Bal
ta, slidi popiera: stambu*, aiszkus drukas 
Miera coliai. Szita knygeliu apdarai
ir preke* yra seksualios.

D*™*! siaiG Medical DisDensaru oall lūs iszo.uduii!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytL 

... ....... ... ...... .... I ' - — . ‘ .

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jūs nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis- 

pensar^’’, aut pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir splinki- 

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytaia |>er pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitle daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi- 
c roseopa, H a r m ocytome- 
t e r o , S p h i g m o g r a p h o, E -

to ir Stethecropo P h o • 
nond oi c rope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlnvinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“Stata Medica) Dispensary“, ant piet- 
vakar.nio kampo State in Vau Buren ui. 
ty Liejimas per M Van Buren ui.

Putemyk adresą.

URAH VYRAI!!!
Specijfįlįstai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gutno persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neataakaneziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protjszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, praatojimo energijoa ir užsiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju misi i* ir manavimus. • Liga, |eigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l*er kita daktarą ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodą*. Gydymai 
“State M< dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojamu I 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
ciJalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi Iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuketi- f_;. ---------------------- ---------- 1__-------

(mitalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapin* kraujai*. Tu yra laitai 
pavojinga* dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kuri'o akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
stri&turos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Diapensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidyti*. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE d̂Hf
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu sysletpa ir pasibaigia aqįt Vi
liuko nusilpnėjimo. Jeigu esate Auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in^pe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaitzkisnbuja 
metodą tr kaip syki jau suprasit, Jtada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 
gu paskutiniuose 18 menesiu. I 
mai aĮisistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, kusi- 
rinkes padidintose gyslose iszsisldrsto 
ir jo* atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidal*. Visi ženklai ligos irkilp- 
nutno pranyksta idant padaryti įrieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei irLvy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus

11-

ii2a‘a" duotas kiekvienoj ligoj, prlim
toj ant gydymo,

[y Prekes yra pigiauHioH,

KRAUJO ŪZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausi* 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
'skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu an^ burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guze Ii u, 
puolimą plauku ir'paprasiai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiazito- 
kiua, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
neszantsyk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus.. Nieko ne moki jeigu neesi isz
gydytu.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalit0ms ------------ __ ------ t 

apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis. Ūda priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuojs, jeigu ne esi isz 
gydytu.------------------------------------- t

ežia prie nusiazlapinimo, nea szlapumaa Dirpensaryj yra paprasta, turi rfiazyt i n> i«a lu i i i^7Oinu rwtva lai rambiu i i* en • t • * s - •• I .

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti 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 
Jus tiem, kurie reikalauja pagelboe, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susi |>ažine. X ienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

State of Illinois *
Colinty of Cook j 8- s’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public'.’, 
czionai liudyju.’kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 

pietvakarinio kampo State ir 
V an Buren ui. asabiszkai k tėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary’’ ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
ną, szia 18 diena Gegužio, 1901. . j 

Conrad Howard Czarra -
(Seal)

George Sterlin, 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 va); po piet. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai.

Gyduoles dykaiS7
TEME: Specijalisaka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyveuancziu irfar- 
merin, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Nfo 1. Maža* Aukso Altorius, prastai* drū
tai* apdarai*, auksintai* krasztais.be ap 
kalimo. .. . ........................................BOe.

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo 

teriszkiį ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

UTaZtikrinn l>»Z*ty<iyri>n
visų slaptų ir (>apra*tų ligų, kaipo ui: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvo*,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą/moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

LIETUWIU DAKTARAS I

MARJA DOWIATTj
Kauno gub. Szauliti pavieto, s.

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

Dr-asA. M. BACEV1CZE,
8839 Commertlil tu. So. CUuįo, III.

T

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima įsa kiek vienps 

aptiekoa.

į

N

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių t 
įtaredų; teipogi dėl draugysezių: Karinu, Kukardu, !| 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti « 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai (Ij 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAlTe,
115 W. Division St. CHICAGO. ILL. į

JJo. e. Mažas Akto Altorių* pra*tal«,dra- 
tai* apdarai*, suktiniai* krsszial*. *p- 
kanstytom* briaunoms pasidabruotomla 
btetelemls, su kabute ...... .............. 7Sc.

Nfo. 3. Maža* Aukso Altorius, moroko 
• kuro* mioksiiai* apdarais, apvalei* 
kampai*, auksinti krautai, parašui* 

ir kvietka...................................... <81.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių. ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iss- 
gydyma užtikrinu kiekviename auitiki- 
me. Čnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau alaptybė- 
je.

Dr. Leonurd Landės,
134 E.24th 8t.,Uor.Lexington Av.

Oftiso valandos: |
Nedaliomis: nuo * iki I0M vai.ryto; šuo t Iki * vaL 
po piet.

Rodis i»er Oromsstita I>y įsi. 
Užpraszydarni gydyklas prisiuskite 81.00 
" HTJeigu sergi. Ui pareszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

Gydo visokias liga* be skyriaus Ir visk* užlai
ko tvirtoje paslaptyje. V* tai lletavial, karte 
tiktai reikalauja daktariszko* pagelboa, tegul

■aro prigimtoje kalboje gali suszueketi ir gauti

Lietuviai, aoriataejle gauti pagelta per gro

Brutuose, grabuose apdaruose
Lankai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Už
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimo ir jo pasekmes. Czia atšakiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su 

,- .letuvos kunigalkszcziais: Kelstucziu. Vy
žotu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas alszkiai supras, sr lenku prieteiyste yrs 
mums naudinga ar blediuga............. 15<-

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turizmą puslapius 
ir 4 dideles mapa*. parodanezia* vietas, kur 
•enoveje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą.................................. ..SOc

Kslp Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’ojp- 
preseion russeen Lithuanie supiesi* kun. V. 
Dembskis....... . .......... lOe

Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz angliszko iszgulde kun. V. 
Dembskis......... . ...................................15c

Kražių Bkerdjme.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė antbažuy- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
peeze'Ajo bažuyczta. Aiszkiausial apraszo 
ta visa atsitikima...............................15c

Lietuviszka* Gementonus su "eteriais kate
kizmais B mistnuturu............. .....15c

Mokslas apie Žemą Ir kitus svietus, ju bu J Ir 
pabaiga. Apra*zo kas yra žeme, Įsa ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigžde*.menulis; kaip toli yra 

t Įn kitas žvaigždes; kas yra pltan o*, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomltzku abrozeltu turinti 225 pusią 
pi u*. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apaiszviestl..... 75c

D’u’.vose, gražiuose apdaruose..........81.00
Minaaugis Lietuvos Karaliui. Istorlszkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenklszkai pa
ra sz*- Julius Sluvacki, lietuvlszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. USc

Olltypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos karna 
Indijonu Amerikos..............  95c

Puiki istorija ape Kantria Alana.kurlper 22 me
rus vaikszcuodama po svietą, daugybe 
Jedu ir vargu kantrel lszkentejo......COc

Nfaujausis Lietuviszka* Sapnlnykaa, surinktas 
ir surediL isz daugel svetlmtautiazku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskal 
Egiptlszka sapninyka,—su810 aiszklu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateites.—Geriausei iszguldo visokius
sapnus.................    ..SOc
-Apdarytas................................................O5c

•vargele Ir kaip gyvena K ynai (Chinai). 
<iwi labai akyvos pasakaite*............... 10r

įskuUnes m i szios. (Isz lenkiszko). Pasaka 
i«z atsitikimo mlnyszku klloeztorinje .„.10 

•judinkime vyr»i žemą. Labąi graži pasaka 30 
ivogti arkliai ir Mendelis Didgalvis 0*1

L-ražios pasakėlė* • 10c
unksnos abrozellai. Szeszios naujos,labai

gražios pasakos , .... SOc
įjauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV

•Zimtmetyje. labai graži pasaka............... 76
.mokslai Gražiu Žmonių., paraižyti kn.

Totoriau* (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamokinanezlo- pasakos ., ,, fO

irmazonasarba baisumas Dievo rūstybe*. Pa
rasze Szventmikls Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Liriuvos lletuviszku parapi 
1u............................................................. .V..KK

'•veikslai. Parasze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jauną mergina ir ju susi- 
paczlavimą...............................    1O-

Pamokslai Iszmintles D Teisybes iszguldiriėtl 
Galvocziu visu amžių. Czia yra palilpą 128 
gražiu.juokiiigu ir isziuinlingu pasakaieziu 
Kas nori tarei! gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu (kaitimu tegul nusiperka szią knin- 
gele. o gardžiai pasiju* ks. zmonese turės ką 
papasakoti irant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmiotingą atsakymą.. -flOc

No. 4 Msžas Aukso Altorius, franeurisz- 
kos gluodnlos skurelea apdarais spva 
leis kampais.auksinta kvietka.kryžius Ir

* krasztai ... *1.50

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Lai.

Cbamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A AVashington sts.

CHICAGO, ILL.
Teleplione Main 3642.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civillszkas teip ir 
kriminsliszkas visuose suduoto.
Retu 168W 18th Cor. Union St.
C3 Telephone Canal 788.

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

ar užlaiko

Pirmos Kliasos Salicna, 
Grosernia ir Buczerne.

Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groseriszki tsvorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausio* Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gerai užkandi* 
(Free Lunch) k a.* <lien dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSUUS.

JONAS MOŽE1KA,
Assistenta^ ir Notary Public.

ROOM 615-616
87-39 B- WasbiūgtoD st, Cbic&go, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiliszkom* ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarotn^ pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, /vertėju 
nereikalaujame. 1

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

H

No. fl. Maža* Aukso Altoriai, balto*csllu- 
boido* apdarai, iszkiluslo* kvletkos.su 
kauliu* kabute, auksinti kr*aztal...SlzSO

A M. Matnsawiczia, 
A G E N T A Sg|—Į 

Wargouu, Pijanti, 81uwaniu Ma- 
O itzinujCigaru Ir Papieronu.
"TTTrgoTui, Pljauus ir Massinas duoda ant 10 
dienu ant istmeglnimo. Jeigu per ta laika pa
sirodys paimta* histrumema* negera, nr per 
braugum, asi ji atsiimsiu atgal ir už ta laika 
niekasnekasztuo* Užtikrinu kad nuo mane- 
plrksito wl*ka pigiau kaip wi*oi Amerikoj gale* 
tumet gauti, ne* a*s visokiu* daiktu* imu *ta- 
czial l» fabriko Ir todėl gailu pigiau juo* par
duoti salp tie kurie Isz vbolesal* Ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė 
dlnti. <

A. M. Matusawiczia,
605 W. MahanoySt.

Mahanoy City, Pa.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apekaiti- 
mais ir pavinezevonem. Ui Sl.00.ap- 
laikya 5 tuzinus v i r* z minėtu popierių.

Adresuok^ teip:
W. Kudarauckas, 

Boi 234, Livrence, lliss.

Seniatuia Lietuviszka Banka.
Siunczia'pinigus į visas dali* svieto. 

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

S. Mack,
212 First St.. Elizabeth, N. J

Temykite Baltimores lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

BrooKlyn, ld., Biltlmores priemestyje.
Užlaikau ciyita.gralu aaliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
cs‘o vandens. Turi geru* gėry m u* ir 
gera* užkandi* dykai. Czia laike karsz- 
esiugeriause vieta atsivėdinti.

Xo 7. Maža* A akto Altorių* balto* oeliu 
Įleido* apdarai, kvielko* ant wi*no no
na Užkloto* sidabru ir perlu, «u dviem 

’ kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz- 
tai................................................... fB-OO
Knygeliu No fl kaip ir 7 tawiet 

koa nevvienokiov. beveik kieitwię- 
no* knygele* kwietku iazmargiui-

ŪKININKAS, Lletuwos ukinįku lai 
krasztis, iszeina wieną kart* kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dwimėnesinis laikrssztis, k"**' 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon ir kitur prisiunesiant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus į UW»‘“*« f V*f- 
•po redakciją siunesiant reik tos* 
adresas padėti:

Frl. M»rtha Šaunus, 
Kokaitem per Neuklrch,

OstPr.Į 4 GermanyOst Pr<

Kur 
atsiwedinti karščiuose
Ant Potoprko upes kraszto, į 
Tenai rasi ir be raszto, 
Gražj vietą .orą sveiką, 
Žalėm gojui gera laika. - 
Ten lietuviszkasaaliunas 
Parengt* puikiai kaip bijūnas! 
Pilna* gerymu puikiausiu į 
Ir *u užkandžiu geriausiu. 
Czia vėl ant upe* laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanaa NariJaiiHka*, 
West Port, Meryland.

D™: Stanislaw Heymar, 
DENTISTgS.

309 S. Ashland Avė.
Rene 18-tos ii.

nraium Platto aptiekos.

Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
I*agal naujausia metodą.
Reguliuojame daueziu* 

kreivai augancziiut.
Plombos cementines, porcelani j Gryno aukso karūnėlės nuo... .85,00 

nes arba sidabrines..................50c Viražui, ir apatine eile dant...815.00
Plomboa auksines nuo.......... ,...81.00 Garnittiras dantų........................ 88.00

rtt-ic * c vai. ryto iki 8 vai. t ak aro. 8zt en tom sOFISAS ATIDARA TAS.J dienom nuoį ryto iki 3 pietu
Nuo Bridseporto imkite Halsted ir O'Neil Kara. Nuo Town of Lak

P. K. BRUCHAS.
perkele savo krautuve in 

nunja dideli šėtoną, 
in kuri supirko! dau
gybe laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu, apilku. 
armonikų, skripku ir 
daugybe visokiu kitu 
tavoru. Caia feipgi 
dirba ant oąderio

Z szliubiniusžiediis iaz 
geriausio aukso-ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavime isz- 
siunezia savo tavorus expresu m visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

1*. K. BRUCHAS, 
7«1 MUwaukee Av., Chicago. III.

H 
CHICAGO, ILL. | 

nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius - nuo 12 iki 1 popiet 

nuo 7 iki 9 wakflre.
Ateik pate arba gali pa&zaukt į savo namus. Gydau pa- 1 
sėkmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- f 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo | 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodiį.

LIETUvVISZKAS DAKTARAS
227i W. Division st

Sudruttnimas plauku. į 
Tiarai vienatinė gydykla ant užžeidini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praazalina visokia neezuta sistemii.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejim* į kė
lė* minutas. Mes sawo Gyduoles įrwa- 
rantavojam. Preke tik 20e. imant 6 
bonkute* 81.00. Siuncziam Pacztpirį 
avetymas ssalis. Buda* kaip ja* vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
8ta W. Box 106., Broofclyn, N. Y.

O. C. Heine

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei 

ežia pinigus į visas svieto dalis, 
duoda szifkortes ant wisu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos Į visas svieto dali*. 
Parduoda lotus ir namus: mieste ChiCa- 
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj telppat galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pavinezevoniu ir gromatoms popieru. 
Raszyklte, o prisiusime katalioga dykai. 
Rsszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. Ols ewskls,
924—33rd 8t. Sub-Sta. 60. Chicago, Iii.

»iun-

Temykite Baltimores Lietuviai!
Dabar galite gauti pirkti viaokiu kny

gų ir laikraazcsiu paa L. Qawli. 8018 N. 
Washington at. Baltimore Md.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant balių ar loterijų už oi- 

giauae preke. Asz iszdrukuojn.
lOOOtlKietu už 81.00

\ .500 „ 70c
200 „ „ 40c

. 100 „ „ 30c
Puikios popiero* grom.vtu raižymui tu
jina* 10c., o au kopertai* 15c. Kat paa 
mane užairaazys “Lietuva” gaua tuziną 
a«iu poperu dovanu. Važiuojantiema į 
k raju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgl pas maue gali gaut lietu
viszka Biblija už 8350. Užsimokantia-gi 
prenumerata už “Lietuva“ už viaa meta 
gaus minėta Biblija už 834*0.

J. BARONAS) 
1002 8. 2nd.8t,, Piąila<lelphia,Pa.

Dr
DE N T T 8TA8.

Kerte Slstir Halsted ulicžiu, 
wirwui Aptiekoa. Chicago

r~\TTTy * T 14 puikiu Covanul Tokio pigumo dar niekados negirdėtai 
| ) Y IK, £ Ateikit pažiūrėt, piteiurejims nieko ne kazztuolai

Dabar mes paleidžiame turgau geriausi laikrodėli: tikbs smkkikiszk*. 14K. 
•• dvigubais paauksuotais luksztals. ausuke užsukamas ir nustatomas, vyriszkaear motertszkss, 
su TIKRA AKMiKtaZKA ■sizniBU*. pilnu akmenų, R R gvarantuotas. nikeliuotai* viduriais, 
iszduodam-raazyta ovabakcus akt SO zrrc; pagal Iszvelrda Ir gerams toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie 840 vkbtbs aukso LAiKgoDBLm. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams mes duo
sime bagyje 00 diena puikius prezentus: I. vikk>a mariu ruTU rrrKK su didele gslvuke-tr ginta
riniu ctbnku. verte* 1150; t grynu mariu ruTU ctOARirrczia. vertes 7*0.: 1 nikeline rrikAttksm* 
dcžutb. 26c: 1 daile auksinuota Dickkks tumsiu su Cameo kabute. (1.60: 1 puikia aukalnuo 
ta sasutk. |l 00; 1 pora puikiu aurkaaiu deimantai* e din tu, fil .00: 1 puikia urrutaiszaodinta 
brangakmeniais. 40o; 1 pora paauksuotu kolioniku su parmuterio viražais, 40c: 1 pora rankovėms 
guziku.su permuterlnta apanzia. fibe: 2 keimeriams guriku. parmuterio apaorios. Mo; Iri puikia 
in kratine sagute su dailiu akmeniu 76c. Laikrodėli ir 14 dovanu siuneziame C- O. T), už 
*44*14. apmokėdami teipgi Ir ei preso kantus; riuntini galite iszegzaminuoti ant ez preso ir jei 
nepatiktu, sugražinkite mums atgal musu kasz'ais. Kur nesiranda Ezpreso offisat 64 88 turi būt 
pnslunstl drauge *u orderiu. Jeigu k« pri* iin* pinigu* drauge su orderiu, • gaus dar -xtra dova
na puiku LsKKTnn rnu: daik'u* n>«4 ps®une»isme ladsper n*er»*. urivgi-trsve levo kasztai*. 
ėlabcrodelius gausi VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAi/SH^I 
laikrodėli ar moterisaka Jeigu moterį.,ha. tad vyriszzo Dickms ienciugelio me* pasiuntimemo 
tenszka 60 coliu auksinuota Lorgnett* lenolugeli Raszvk szendien, pakol iszpard*rimas nelsai- 
batges. Adresuok: AT L AB JEWELRY COMPANY, 16 Metropolitan Block, CHICAGO. ILL

—Tikrai Lietuwi8zkap—

SaličiijaS

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8452 8. Halsted St.

Geru alus, seni augio* arielkos, kve
pianti cigarai ir czyata vieta dėl atei
viu. Apart to didele ir czyata sale ant 
mitingu, balių, vreseiliu ir kitokiu zabo-

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, e lencimreliu 
žiedu ir snmtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir narsi 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri ori- 

ftinnrainmH lrr»4nnm Hzrb-oi -___________ ° P

$2.00
Jonas Petroszins, 

1181. iStbt. Kerte Unloji. Chicago 
Telefonas Canal 7 88.

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

8<jcc. to Kelpsch, Norelko & Co.

74CestreSt., Chicago, m

krasztais.be
kvletkos.su
guziku.su
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