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Politiszkos žinios.
Amerika.

Reikalai Admirolo Schleyo 
iki sziol dar neiszsiaiszkino. 
Laivynės ministeris Long pa
skyrė sudžias, bet ne esanti 
ant tarnystes admirolai, Lon- 
go į sudžias paskirti, atsisa
kė. Reikėjo jų vietoj rinkti 
kitus ir per tai isztirimas ' 
visko turėjo užsivilkti. Szle- 
yo apginėjas, kapitonas Par
ker, atkako į laivynės mini- 1 
sterijų ir papraszė parodyti 1 
jam visus aktus. Atsakyti 1 
jam ne galėjo, liet už tai mi- 1 
uisterijos aktų užveizėtojai ' 
stengėsi tyczia erzinti Par- 1 
kerų; peržiūrint aktus, pa
statė du sargu iteva daboti * 
kad jis nieko isz aktų ne ga- 1 
lėtų pavogti. Parker jiasi- 1 
skundė augsztesniems minis- 1 
terijos virszininkams, bet tas ' 
nieko ne gelbėjo. Taigi isz 1 
visko matyt, kad paezioj mi- 1 
materijoj reikia jieszkoti szal- 
tinio visų intrigų priesz l 
Schleyą. Intrigantai mat ti
kėjo, jog Schley ne atsilieps j 
ant visų iszniekinimų. o ty- ( 
Įėjimas juk yra tai prisipaži- 1 
irimas: ant Schleyo priliptų , 
dumblai jo prieszų uždrėbti. , 
Kad paezioj ministerijoj yra , 
pradžia intrigų, matyt jau ir } 
isz to, kad paleidęs savo knį- 
gų, neva istorikas Amerikos 
laivynės Maclay, užima ra- , 
miai savo vietų. Kitur, iszė- d 
jus į aikaztę intrigoms, tokį < 
istorikų butų seniai praszali- ( 
nę nuo urėdo. (

Kadangi amerikonai reika- ; 
lauja Havanos t virty nes, o 
jų turėdami, jie turėtų visa
da po savo valdžia ir kontrole 
visų Kubos randų, tai kubie- 
cziai rengiasi savo neva ne- 
prigulmingos republikos ran
do sostapilę perkelti į vidu
rius salos, kur jo ne galėtų 
teip daboti amerikonai. Vi
duriuose nėra portų. todėl 

’ ten rando ne pasieks szuviai 
amerikoniszkos laivynės. Gal 
dabar prezidentas McKinley 
statys vėl naujus reikalavi
mus kubiecziams'

Ant Filipinų salų, rodosi, 
pasikėlė!ia i vėl labiaus su
bruzdo. Per visų pereita san- 
vaitę buvo ežia nnolatai susi
rėmimai amerikoniszkos ka
riaunos su jiasikėlėliais. 
Rods pulkeliai jų ne dideli, 
bet turbut tokių yra ne ma
žai. Mažus pulkelius sun
kiau suvaldyti negu didelius. 
Nors tokį isz keliolikos žmo
nių Įiasisektų paimti, tai tas 
ne labai apsilpnina kariau- 
janezių skaitlių, vis lieka dar 
kiti teipjau nedideli pulke
liai, jie vis alsina ameriko- 
niszka kariaunų, ne duoda 
jai ramybės, ]>ri.vrrrzia ant 
tų salų laikyti daug ka
riaunos, kas ne mažai kasz
tuoja.

Ant rytinių pakranezių sa
los Mindoro, aplinkinėse Ca- 
lapm, Naujau ir Pala ameri
konai iszvaikė 250 filipinie- 
czių, kuriuos suorganizavo 
pabėgęs nuo. savųjų ameriko- 
n i sz kas kareivis Hovvard. 
Iszvaikyti ant lygumų, jie su 
savo Vadovu pasislėpė į kal
nus, kur amerikonams ne 
lengva prisigriebti. Ant sa
los Jolo pasikėlė tauta Datos. 
Juos vienok žada suvaldyti 
pats tos salos sultanas.

Amerikonai organizuoja 
ant Filipini) isz vietinių gy- 

. ventojų policijų ir milicijų, 
bet juos apginkluos karabi
nais atimtais arba pirktais 
nuo filipiniszkų pasikėlei)ų. 
Naujų karabinų jiems ne 
.duos turbut isz baimės, kad

Rytinė Azija.
DaugumaH svetimų kariau

nų pasitraukė jau isz Pekino, 
pasiliko ežia ambasadorių 
sargybos; vien prancuziszka 
ir italijoniszka kariauna dar 
ne visa isztraukė. Inžinie
riai drutina dabar ambasadų 
triobas, kad užkilus vėl 
maisztams, geriaus galėtų 
gintiesi, bet ir tame nėra su
tikimo terp ambasadorių. 
Vietoj rengti vienę tvirtynę 
ant apgynimo visų svetimų 
ambasadų, kiekvienas krasz- 
tas rūpinasi vien apie apgy
nimą savo ambasados. Jeigu 
chiniecziai, isztraukus su vi
su svetimoms kariaunoms, vėl 
bandytų parengti svetimtau- 
ežių ir ambasadorh} skerdy
nes, jiems besiginant pavie
niai, butų teipjau sunku ab 
piginti, kaip buvo ir pirma. 
Sargyba isz kelių deszimcziij 
kareivių ne ilgai galėtų prie- 
szintiesi.

Gal būt todėl, kad Maskoli- 
ja. pasinaudodama isz An
glijos karės Afrikoj, isztikro 
mislyja užpulti ant Indijų ir 
bandyti isz jų iszvyti angli- 
jonus.
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Europiecziai ir amerikonai 
gyvenanti Pekine tvirtina, 
jog isztraukus svetimoms ka
riaunoms isz Pekino, chinie
cziai vėl aiszkiai rodo neken- 
timę svetimtauezių, keikia ir 
niekinu juos, meto akjne- 
nims. Reikia mažos priežas
ties, o vėl gali jie pasikelti, 
gali susijungti į krūvą ant 
iszskerdimo nekeneziamų atė
jūnų.. Ar tas ne atsitiks, 
sunkti įspėti. Nesutikimai 
terp europieczių, apsireiszkę 
Cbinuoee, gali tik padrąsinti 
chinieczius, maskoliai lyg ty
czia siundo chinieczių minias 
ant. kitų krasztų, iszteisina 
ir apgina chinieczių pasielgi
mą. Rods svetimi kareiviai 
ne labai paisė Chinuose ant 
žmoniszkumo. jie gal iszsker- 
dė daugiau ne kaltų chinie
czių nęgu kaltų, kadangi 
paskutiniai nesidavė paimti, 
bet žiaurumu, turbut, labiau
siai atsižymėjo maskoliszki 
kareiviai. Angliszki laik
raszcziai tvirtina, jog tvarka 
Chinuose ne ilgai vieszpa- 
taus, gal ne pereis metai, o 
chiniecziai vėl pasikels priesz 
nekeneziamus, surbianezius 
krasztą svetimtauezins, ypacz 
gi priesz pjudanezius terp sa
vęs dėl tikėjimo misijonie- 
rius.

Korėjoj, už kurią be mažo 
ne užgimė karė terp Maskoli
uos ir Japonijos, įtekmė ma
skolių sumažėjo, bet už tai 
pasididino įtekmė prancūzų. 
Pasitraukus maskoliams ir 
japoniecziams, augszcziausins 
prie ciecoriaus urėdus apėmė 
prancūzai. Tas gal padary
ta tyczia, maskoliai gal, ant 
apmuilinimo japoniecziams 
akių, pats pasitraukė, o savo 
vietoj įspraudė savo draugus 
prancūzas. ■<

Anglijonai traukia savo 
kariaunų, . kiek tik jos turi 
Indijose, ant Afganistano 
rubežių, kadangi, rodosi, jog 
Maskolijai pasisekė savo 
įnagiu padaryti Afganistano 
valdonų. Maskolija gali jį 
stumti priesz anglijonus, o 
paskui už jį užstodama, rastu 
pamatų pralieti karę su An
glija. Apart to, Maskolija 
žada atiduoti Chinams Man- 
džurijų, jeigu jos vietoj Chi- 
hai atiduos jai visų vakarinę 
Tibeto dalį, isz kut paran
kiausiai butų užpulti ant In
dijų, kur anglijonai tik tol 
laikosi, kol jų bijosi indie- 
cziai. Maskoliszki laikrasz
cziai dabar smarkiai siundo 
Maskolija ant Anglijos ir 
kalbina randų užpulti ant 
Indijų. Tokius siundymus, 
žinoma, ant rando paliepimo,

su jais vėl ne pereitu prie pa- j maskoliški hrikraggCTiaį tai

Pietine Afrika.
Juo ilgiaiiH užsitraukia ka

rė pietinėj Afrikoj, juo aiš
kiau Anglija parodo, kad 
karėH vedime ji ne gali būt 
prinkaityta prie civilizuotų 
vieszpatysczių. Ji neseniai 
priėmė nutarimus terptai!- 
tinzko ■! sandaros kongreso 
Haagoj,kuris terp kitko nuta
rė apsaugoti turtus ir savastį 
ne dalyvaujanezių karėj gai
valų, tuom tarpu angliszki 
karės vedėjai myniojat visus 
tuos nutarimus, jie elgiasi ne 
teip kaip civilizuotų krasztų 
vadovai, bet kaip paprasti 
plėszikai, kurie nieko ne pa
lieka, kas į jų nagus jiapuo- 
lė; angliszki vadovai ne imi- 
lieka nė vaikų, nė moterų. 
To ne gana. Daliar jie dalina ’ 
ginklus nuožmiems kaframs 
Transvaaliuje ir Uranijoj ir 
siundo juos ant būrų. Daryti 
nuožmius savo įnagiu karėse 
priesz civilizuotas tautas už
drausta ttfrptautiszkoma tie
soms. Anglijos vienok rai-( 
nisteriai visai nesilaiko terp- 
tautiszkų tiesų, nors pradžioj 
karėsChamberlain pasižadėjo 
ne priimti už padėtojus nuo
žmių kafrų. Dabar gi Lon
dono jiarlamente rando re
prezentantai ir fiats Cham
berlain, atsiliepdami priesz 
užmetinėjimus liberalų ir ai
rių pasiuntinių, apreiszkė, 
jog nieks ne davė būrams pa
žadėjimo, kad kovoj nesinau
dos isz pageltos juodųjų. 
Turbut isz tikro Anglijos ju
dėjimas Afrikoj ne vertas 
pavydėjimo, jeigu ji ant 
kiekvieno žingsnio mynioja 
terptautiszkas tiesas. Visų 
krasztų turinezių kolionijas 
Afrikoj laikraszcziai reika
lauja, idant randai pakeltų 
protestą priesz tokius laužy
mus terptautiszkų tiesų, 
ypacz priesz naudojimąsi ka
rėj ir apginklavimą negrų. 
Apginkluotų jtaskui ir angli
jonai ne galės suvaldyti, visi 
juodiejie Afrikoj gali pasi
kelti priesz baltveidžius. Ar 
tas laikraszrzių szauksmas 
iszdnos kokius vaisius, dabar 
dar negalima įspėti.

Buvusiam priesz Kitchene- 
ra angliszkos kariaunos vado
vu Rebertsui, nežinia už ką, 
parlamentas prųmžino dova
ną pusę milijono" doliarų. 
Ant to paties susirinkimo 
parlamentas pagyrė žiaurų, 
nežmoniszką karės vedimą 
Afrikoj. lAikraszcziai pra- 
nesza, jog atsižymėjęs savo 
bjaurumu Kitchener bus isz- 
siųstas į Indijas, kur, kaip 
tiki, gali atsirasti jam proga 
parodyti savo žvėriszkumą. 
Ką paskirs jo vietoj, dar tik
rai nežinia.

Tuom tarpu karė traukiasi 
savo keliu. Dalis būrų- įsi
veržė į Rodeziją, kita gi dalis 
yra portugaliszkose valdybo
se ir nori per jas prisigriebti 
į sziaurius. Portugaliecziai 
priesz juos iszsiuntė 114 ka
reivių, bet tie, žinoma, būrų 
ne sulaikys. Kariaujantis 
angliszkose Capo valdytose 
būni vadovas praneszė an- 
gliszkiems virszifiinkams,pro
testuodamas priesz vartojimą 
kafrų kovoje, jog kiekvieną 
patekusį į jo rankas parvuo- 
tą kariautoją ar anglijonų 
tarną negrą suszaudys. An
gliszkose valdybose būrams 
pateko 21 angliszki kareiviai. 
Būrai pąimtus drauge negrus

kareivius1, atėmę nuo jų gin
klus, paleido liėgti.

* Londono laikraszcziai pra- 
nesza. buk Uranijos prezi
dentas Steijn atsiuntė pas 
Kitchenerą du oficieru kaipb 
Įiasiuntinius. tik nežinia sų 
kokiais mieriais. Anglija 
tiki, kad jis nori užmegsti tflf 
rybas ir pasiduoti anglijo? 
narna. Pamatysime, ar an« 
gi i jonų viltys iszsi pildys.

ko, turi koki jį politiszką pras
mę, to laikraszcziai 
duoda.

ne p*-

Francu*
Afrikos

PrancuzijH.
Nesutikimai terp 

zijoa ir Hziaurinės 
vienpatyptee Morokko iszdi-
lo. Abudu k ra hz ta i be karės 
Husitaike. Prancūzija apturi 
nuo Morokko tuos žemės plo
tus, kurių geidė. Rods Pran
cūzija buvo pasirengusi kad 
ir per karę tuos kraaztue už
imti: ji sutraukė prie Mo
rokko rubežiauB 90000 karei
vių. Ta kariauna isz tikro 
ir padarė Morokko sultaniį 
nuolankiu. Geru juk nieks 
savo žemės kitiems ne ati
duoda.

isių ne 
ntaina.

Vidurhiė ir pietine 
Amerika.

Lsz didelio debesies mažas 
lytus, sako priežodi* Isz Il
gai rengiamo ir rėkia niuo j M- 
mo visos Amerikos kongreso 
suszaukto, ant reikalavimo 
Suvienytų Valstijų, ų Meksi
ku, turbut didelių^ 
bus. Tas ir supi ,
Iszpaniszkos kilmės republi- 
kos su neužsitikėjimu ir bai
me žiuri ant galingiausios 
Sziaurinės Amerikos rejiubli- 
kos, Suvienytų Valstijų, ku
ri tik paskutiniuose laikuose 1 
parodė niekuom nepasotytų , 
godumų ant svetinio. Iszpa- 
niszkoms' republikoins todėl 
ne paranku pykinti EurojioB 
vieszpatystes, kurios visgi ( 
sziek tiek stabdo godulystę | 
Suvienytų Valstijų. Brazi- i 
Ii ja dėl tų priežaseziu ne no
ri dalyvauti kongrese; ateis*- i 
ko siųsti savo delegatų tei* 
Įtosgi repnblika Chili, kol 
pirma ne bus pagarsintas vi
sas programas kongreso Ar
gentina teiposgi nesiskubina 
siųsti delegato. Vien smul
kios vidurinės Amerikos re- 
publikos noriai sutinka da
lyvauti kongrese, bet tos re
publi kos ir dabar yra kaipi 
valdybos Suvienytų Valstijų. 
Aut vedimo savistovės politi
kos jos per silpnos, ant galo 
nuolatinės revoliucijos puldo 
jas vis labiaus. Sztai ir da
bar rengiasi vėl revoliucija 
republikoj Casto Rica, nors 
ji ežia neseniai neva pasi
baigė.

Terp dviejų pietinės Ame
rikos republikų, Venezuelės 
ir Columhijos, rodosi, turės 
užgimti karė. Mat Coium- 
bijoj nuo seniai traukiasi re
voliucija, kurios randas to 

. kraszto ne įstengia suvaldyti, 
i Gana skaitlinga revoliucijo- 
. nierių armija, susidedanti isz 

8000 ginkluotų vyrųJ jierėjo 
Venezuelės rubetių. Juos 
patiko rods ne teip skaitlin
ga armija bet turinti geres
nius ginklus. Užgimė smar
kus muszis, kuris traukėsi 
dvi dieni, 28 ir 20 d. liepos. 

' Columbijonys likosi sumusz- 
ti, ant muszio lauko krito jų 

į 800, o Venezuelės kareivių 
tik 300, Už užpuolimų ant 

* svetimo kraszto atsako ran
das to kraszto. kurio žnrtbnės 
perėjo rnbežių. Tas užpuo
limas duoda dabar Venezuė- 
lei tiesų pradėti karę su Co- 
lumbija.

Vokietija.
Motina dabartinio Ve kieti- 

jos ciecoriaus pasimirė. Jis 
todėl ne galės dalyvauti isz- 
kilmėse priėmimo grįžtanezio 
isz Chinų’ jenerolo VValder- 
see. Į Vokietiją atkako ir 
Anglijos* karalius, brolis pa- 
simirusioB ciecorienės.

Vokiszki laikraszcziai pra- 
neeza, jog maskoliBzkas caras 
10 d. rugsėjo atkaks į Vokie
tiją. . Abudu valdonai susi
tiks Gedanijoj (Dancige), 
paskui važiuos ant manevrų 
vokiszkos kariaunos. Po ma
nevrų caras keliaus ant ves
tuvių savo sesers su Olden- 
burgo kunįgaikszoziu. Al 
susivažiavimas kaimyniszkA

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Ant geležinkelio hz Vilniaus į 
Varszavę apvogė žydęZilbrandtę. 
Isz kiszemaus jo pavogė 30000 
rubl. pinįgų. Vagil ų iki sziol 
ne susekė.

I
Vilniuje nuo tūlo laiko priviso 

labai daug visokių paszlemėkų, 
kurie ypacz ant priemiesezių už- 
duldinėja ant praeivių ir ne tik 
kad isztusziina knzenius, bet dar 
sumu-za. Tie niekszai už užmo- 
kesnį siūlosi sumuszti kam nors 
nepatekamas ypalas.

Pirmutinė pusė liepos mėnesio 
Vilniuje ir visoj Lietuvoj buvo 
labai karst ta. Vidurdieniais būda
vo po 33—350 pagal Celciaus ter- 
mometrę szilurnos szeszėlyj.

Isz Augustavo atkako į'Vilnių 
2 kazokų regimeutas. Kadangi 
oticierai už rando paskirtus pinį
gus ne įstengė pasisamdyti gyve
nimų, tai Vilniaus gubernatorius 
ir sztalio virszininkas, vie oj 
kreiptieji į karės ministeriję, pa
reikalavo, kad miestas isz savo 
pinįgų duotų page'bę caro kaso 
kams. Miestas priverstas tapo 
per mėnei-į mokėti pulkauninkui, 
po 5 rubl. ant dienos, szimtiuin- 
kams po 3 rubl., szesziems ki 
įiems < ticierams |m> 2 rubl., o 251 
kazokui po 50 kap. ant dienos. 
Dabar nuo miert i reikalauja, kad 
j>a amžinai, taigi visada mokėtų 
tokię paszel|>ę. Na argi tai ne 
begėdystė! Kazokai tarnauja ca
rui, tegul todėl jis jiems ir pilnę 
užlaikymę duoda. Ir teip rniės 
tas, be jokio reikalo, kazokams 
bztnolcėjo 2320 rubl. 50 kap.

Ar Vi'niuje bus ar ne bus pa
rengta 
kla, dar 
žinoti.
ki, kuris važinėjo į Peleibjrgę 
praszyli užtvirtinimo įstatų mo
kyklos, be žinios piekėjų, apsiė
musių savo kasztais užlaikyti 
mokyk ę, peikeilė pirmutinius į- 
rt <tus, tai >uasaukli ant susirinki
mu prekėjai priesz tokį pasielgi
mu pakėlė protestę. Jenerolas 
uždraudė jiems kritikuoti minis- 

■ teno užtvirtintus įstatus, liepė 
prekėjams vien iszsirinkti ten- 

i gumos mokyklos opiekunus.
Prekėjai ant to ne sutinka ir ne
žinia dar, kaip tie nesutikimai 
pasibaigs. Prekėjai reikalauja, 
idant paragrafaę apie skaitlių žy 
dų mokintinių butų permainytas 
teip, kad tas nesiremtų ant skait- 
liaus norinezių į mokyklę pašto 
ti krikszczionių vaikų. Į nauję 
mokyklę ūkininkų v«ikų, turbut, 
mažai ataiszauks,kadangi už mok- 
s'ę reikės mokėti po 100 rubl. 
ant metų, bajorai gi ne mėgsta 
prekystos, tai jie ne uorės leisi i 
savo vaikų | prekystos moky
klę.

Vilniuje prisiveisė daug^vagi- 
! lių, kurie labiausiai vagia bažny- 

czioee ir cerkvėse. Sztai vienę 
tik 20 d. Auszros Vartų koply- 
czioj vagiliai isztraukė liike mi- 
szių isz Zubolaviczienės kiszeniaus 
masznelę su 35 rubl. Cerkvėj szv. 
Dvasios isztraukė masznolę su pi
nigais u* kiszeniaus Smoliszevskie-

l gyvenimę popo Sovkos, 
i šventos Dvasios staczialikiszka- 

;į tne kliosztoriuje, įsikrapstė vagi-

- - - ____ 1
Stebukliugi j vietoj ne toli Vil

niui*, Kalvarijoj, atsirado koks 
beprotis, kuris užpuldinėja ant 
atkakusių pasimelsti; norėjo jis 
numesti nuo kopėczių dirbantį 
szventus paveikslus* bažny ežioj 
tepliorių Balzukeyiczių. tik 
tas nepasisekė, kadangi žmonės 
beprotį suvaldė ir atidavė uriad 
ninkui.

1'4 d. liejioB, laike smarkios 
audros trenkė perkubas į lentų 
pjovioycziae ant priemiesezio An- 
tok<>liaus ir jas uždegė. Ugnis 
vienok ne daug blėdies pridirlio, 
kadangi greitai subėgę ugnas^r- 
giai ję užgesino.

Netoli Vilniaus, kaime Ogiel- 
nia užtiko paslaptę degtinės va- 
rinycz'ę namuose Gigelevycziaus. 
Padirbtę degtįnę moterys pieni
nėse blekinėse išgabendavo į Vii 
nių ir parduodavo žydams. Ak- 
czyžios sargai užstojo kelię ne- 
szanczioms pienę moterims ir per 
sitikiino, jog jų 'blokinėse, vietoj 
p:eno, yra degtinė. ;

Ryg<»j nuo ateinanczių metų 
bus parengta dantų gydymo mo
kykla. Ant pabaigimo mokslo 
reiks 2 j meto. Ant pastojimo į 
mokyklę reikės baigti mažiausiai 
6 kliasas gimnazijų arba realiszkų 
mokyklų.

Isz Vilniaus gubernijos.
Per sanvaitę nuo 5-12 d. lie

pos Vilniaus gub. buvo apsirgi- 
mų visokioms limpanczioms li
goms: Vilniuje: pilvinėms azo
tinėms 5, szlakuoU^ns 3, tymais 
3, kraujine 3, rauplėms 1. Pa- 
viecziuose apsirgimų buvo:

Pilvinėms sziltmėtns: Vilniaus 
pavietyj, kaime Meldancziuose 
aprirgo 7, į kaime Obeliuose 11, 
Putiatowszczizncj 6, Zavidove 5, 
Onžadove 11, Dūktuose 25, Bu- 
ciszkiuose 14. Aszmėnų pa v., 
kaime Viaztakiuose 7, Brind i sa
kiuose 3. • Dienos pav., kaime 
Zaulki 26, numirė 2.

Szlaknuotoms šiltinėms, Vil
niaus pav., kaime pastelmnkuose 
apsirgo 3. . . I

Kraujinėms: Aszmėnų pav., 
kaime Gumuiszczę 3. Lydos 
pav., kaime Vilkeliuose 25, kai
me Karuželiuote 2S.

Rauplėms: Vilniaus pav., kai
me Orlianuore apsirgo 6, Skar 
džiuose 2, Joniszkiuoee 5, numi
rė 1, Rijūnuose apsirgo 4, numi
rė 2, Rudžiuose apsirgo 5, Viciu- 
nuošė 1.’ i

Tymais: Vilniaus pav., kaime 
Buciszkiuoee apsirgo 15, pasimi
rė 1.

isz Minsko gub.
Mieste Minske, terp pardavi- 

nyczių savininkų ir jų pagelbi- 
ninkų užgimė karszta kovu, pa- 
gelhininkai reikalauja, idant par- 
davinyczios butų uždarytos nuo 
9 vai. vakare. Dalis pardaviny- 
czių savininkų ant to sutiko, bet 
pildė padarytę sutartį lybiai dvi 
dieni. Dabar pagelbininkai atsi- 
ezaukė jau į valdžias, reikalauda
mi atsakanezio padavadyjimo.

Mozyriaus pavietyj užgimė tik
ras muszis terp gyventojų dviejų 
kaimų: Kopac ir Gluszkeviczių. 
Nesutikimai užgimė už žemės plo
tus. Keli szimtai ūkininkų kai 
mo Glut-zkeviczių, apsiginki >vę 
kuom galėjo, atkako ant besivar 
žotnos žeinėszczia atkako teiposgi 
su ne tuszczioms rankama 500 u- 
kininkų kaimo Kopac. Gluszka 
viszkių buvo mažiau,tai jie pradė
jo į savo prieszus szaūdyti isz ka
rabinų szruotais užpruvytų. Apie 
20 žmonių likosi paszautų. Pas
kui pneszai puolė su kuolais ant 
viens kilo. Jeigu ne butų atka
kę kareiviai, skaitlius sužeistų ir 
užmusztų butų lobai didelis, bet 
kazokai su kanezių pagelba besi- 
murzanezius perskyrė. Muszyje 
dalyvavo 800 vyrų.

Ant Brasto-Maskvos geležin
kelio, netoli stacijos Fampol.susi- 
muszė du trukui. Abidvi loko- 
motivoa ir keli vagonai likosi su
daužyti. Konduktorius likosi 
mirtinai apkultas.

Kas gal skaityti pa moki- 
nanczias prelekcijas?

Mes neseniai praneszėme, jog 
Vilniaus mokslinio apskriczio vir
šininkas, ant eumaskolinimo lie
tuvių, ypacz Kauno ‘gubernijoj, 
kadangi ežia mažai yra mokyklų, 
užsimanė rengti žmonėms tnaeko- 
liszkas prelekcijas. Dabar jis 
paaiszkino, jog ant prižiūrėtojų 
tokių pralekcijų ne gali būt ren
kamos moterys, jais ne gali būt 
nė inspektoriai liaudės mokyklų, 
nė direktoriai vidutinių mokyklų. 
Du leidimus ant rengimo pralėkei 
jų gali išduoti direktoriai liau
dės mokyklų.

Isz Lydos, Vilniaus gub.
16 d. liepos szitose aplinkinėse 

siautė baisi audra su debesų pra- 
plyazimais. Perkūno giiausmai 
nesiliovė. Kaime Gorkuose per
kūnas užmuszė girios sargę ir jo 
sūnų. Miestelyj Trakeliuose už
muszė žydę ir žydelkę. Mieste
lyj Iveje užmuszė žydę, o ant 
lauko pjaujantį szienę žmogų, 
sudėgino vienę kluonę. Užtvinę 
vandens nuneszė daug szieno, isz. 
vartė jau beveik nunokusius ru
gius ir kitokius javus.

Isz Goniondzo, Grodno 
gubernijoj.

Szitose aplinkinėse yra diktai 
czekų koliomjų. Neseniai ant jo- 
marko susibarė ežia czekas kolio- 
nistas s-j slovaku (vengru) romi- 
ku. Į tarpę, užstodamas už cze- 
kę, įsimaiszė vienas kaimietis. 
Tas teip įpykino vengrę, kad isz- 
sitraukė peilį ir su juom puolė ant 
czeko, parmuszė jį ant žemės ir 
kol žmonės galėjo jį suvaldyti,

Isz Prūsų Lietuvos-
Tarnaujantis ant geležinkelio 

vagonų sUbdėjas, lietuvys Jero 
minas, terp Romintų ir Tolmin
kiemiu likosi trūkio teip sunkiai 
sumankytas, kad į porę minutų 
pasimirė.

Pilkalnio pavietyj ant sodų už
puolė amaras, kuris isznsikino y- 
pacz serbentų ir agrastų Krumus, 
nuedė lapus ir ugius, o 
žinoma, nenunoko, liet 
jo.

Štai u (lėnuose ats buvo
szventė. Szovėjų karalium, už 
geriaui*ię szaudymę.pt i pažino lie
tuvį Plokštį isz Koadjutų.

T Ižėj pasimirė lietuvys pasiun
tinys Prūsų seimo Kazokas isz 
Tilžės pavieczio.

Kaime Triukuose, Prūsų Lietu
voj, vaikai užkrėtė ugnį daržinėj; 
nuo to iszdegė 11.ūkių. Prie to 
sudegė ir viens* vaikas.

vaisiai, 
nuhyrė-

eiovėjų

Vengrę rotnikę suareštavo.

Nauji iszradimai

prekystes moky
ti krai ne gabius
Jenerolas Szars-

IsiSinorgoiies. Vilniaus 
gubernijoj.

16 d. Iierželio siautė ežia gana 
didelis gaisras: naktyj 1 vai už
sidegė skurų iszdrbinyczios Sza- 
lomovyczio ir Grudno, paskui 
ugnis persikėlė 'ant iszdiibiny- 
czių Haaso. Paskutinės uždirbi- 
n venos ne bu*o aiekuruotos.

13 d. Iierželio, nuo skurų pa
stipusių galvijų, sjbiriszku maru 
užsikrėtė 20 metų sūnūs agento 
supirkėjo žalių skurų. Daktaras 
iszdegmo spuogę ir tuom vaikinę 
nuo mirties i$zgel)>*jo.

1 d. liepos, policija ne tyczia 
užtiko ežia pai-liptę degtinės va- 
rinyczię, iinoma,iydų užlaikomę.

J
28 d. berželio ąb-irado ežia pa

siutęs szuo. Szitks žvėris sukan
džiojo vienę eenyVę žmogų, vienę 
merginę, 2 vaikų ir daug szunų, 
kiaulių ir ragnotų galvijų, 
ant rytojaus pasisekė szunį 
szauti.

Tik
nu-

Ibz Kygob.
Rygos sukaktuvinė paroda turi 

gana daug lankytojų, iki sziol 
parodę atlankė 250000 žmonių. 
Galima tikėli, kad iki pabaigai 
atlankys ję mažiausiai pusė mili
jono žmonių. PĮroda isz tikro 
verta pamatymo,'1 kadangi ji per- 
Stato, teip sakant, kulturiszkę 
gyvenimę latvių.; Isz iazdirbimų 
vietinių fabrikų atsižymi labiau
siai gumiuiai ir asbestioiai iszdir- 
bimai vietinės draugystės užlaiko
mos dirbtuvės. ■ Tose dirbtuvėse 
dilba 2000 darbininkų. Ždię 
gumę fabrikas parsigabena isz už- 
rubežių, o asbe^tę isz Ursi i aus 
kastynių. Iszdifbimai užganėdi
na ne tik vietinius reikalus, bet 
daugjųeina į UŽrubeiius, kaip 
antai; į Vokietiję, Prancūzai ir.

Inz Riežicos, Vitebsko 
gubernijoj.

Szitame miestelyj ketino atida
ryti amatų mokyklę, dabar vie 
nok gyventojai, vietoj amalų mo
kyklos, nori turėti reali sakę mo 
kyklę. Pinįgus žada pats sudėti. 
8u savo užmanymu atsiliepė prie 
Vilniaus mokslinio apskriezio 
virszininko, kurisai žada parem 
ti užmanymę, bet prie to pridū
rė, jog miestui butų naudinga ir 
amatų mokyklę.

Isz Zarasų, Kauno gub.
Miestelį Solokus, Zarasų pavie- 

tyj, Kauno gub., isznaikino bai 
sus gaisras, kuris ežia siautė 21 d. 
liepos. Sudegė ežia isz viso 260 
namų. Isz krutanezių gyventojų 
turtų ne daug kę galima buvo isz- 
neszti, kadangi gaisras platinosi 
su ne iszpasakytu greitumu. Su
sitvėrė jau Zarasuose komitetas 
linkimui aukų ant suezelpimo ne 
laimingų padegėlių.

Isz Kauno.
Neužigio bus ežia atidaryta vi

dutinė prekystos mokykla. Mi
nisterija davė jau savo daleidimę. 
Gal jau nuo ateinanezių metų pra
dės priiminėti norinezius į mo 
kyklę pastoti. Ant pabaigimo 
mokslo reikės trijų metų. T ‘ 
kykla bus privatiszka. Pastoti 
galės kiekvienas, • kas užmokės

•e* Nuo poros metų iszsi- 
viešpatavo, ypacz Italijoj,•' nuo
monė, buk su pagelba kanuolių 
szuvių galima iszsklaidyti ledi
nius debesis ir t >kiu bud u apsau
goti laukus nuo iszmuszimo. 
Netruko isztikro atsitikimų kaipi 
patvirtinanezių tę nuomonę, todėl 
su rando prisidėjimu, ypacz kal
nuotose vietose, pradėjo rengti 
stacijas su kanuolėtns, isz kurių 
šaudydavo užkilus lediniams de
besims. Juo tankiau: vartojo 
szaudymę ant iszsklaidymo de
besų, juo tankiaus atsėjo patėmy- 
ti, kad šūviai, je gu kaip kada ir 
gali iszsklaidyti ledinius debe
sis, tai vienok ne visada jie būva 
pasekmingi. Tę ypacz szįmet 
patėmyjo Italijoj, kur yra dau
giausiai szaudymo į debesis sta
cijų. Ne paisant ant szaudymo 
isz stacijų ir tai per ilgesnį laikę, 
ledai puolė ties paezioms staci
joms ir jų aplinkinėse. Nežiū
rint ant szaudymo, ledai iszmu- 
szė laukus aplinkinėse Asola, 
Bassano, ('ompiglia provincijoj 
Vizena ; Moute Belluna, Zeurone, 
provincijoj Treviso. Teip jau ne 
sulaikė ledų ir kanuolių šūviai 
visų stacijų aplinkinėse Monasti- 
ro, kur ledai iszmuszė visus ap
linkinius laukus ir vyny- 
ežias.

*e* Prancūzas Trouve isz Mar
kijos padirbo foutenę be van
dens. Vietoj vandens vartoja jis 
ryžių grudus, isz celiuloido pa
dirbtus mažus grumulėlius, ku
riuos oro spaudimas išmeta 
augsztyn teip kaip ir vandenį ir 
sykį Užmesti, jie vėl nupuola-j 
rezervo*rę ir oro spaudimu* juos 
vėl iszmeta augsztyn. Vartojant 
visokių parvų szviesę, tokia fon- 
tena iszrodo .* kaipi įsimetantį 
vandenį teip vadinama elektrįsz- 
ka. Trouvfs fontenę kiekvienas 
gali turėti kambaryj, jos užlaiky
mas mažai kasztuoja.

•* Dras ( aidas isz Brazilijos 
iszrado nauję vaistu nuo geltono
jo drugio. Kadangi dabar gel-

Mc-įton&sis drugys apsireiszkė mieete 
Havanoj, ant Kubos, ui Dras 
t aidas keliauja ežia ant iszban-

szaudym%25c4%2599.pt
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Isz Amerikos
Socialistu konvencija.

Indianopol’S, Ind. Atsibuvo 
czia socialistų partijos konvencija. 
Svarbiausias reikalavimas progra 
me yra: reikalauti idant geleiin 
keliai, laivai butų ne privatiszka, 
bet tautos savasezia. teiposgi kad 
dirbtuvės butų ne t rustų bet tau
tos savastis. Tolinus, idant dar 
bo lainas visose atakose butų su
trumpintas, o u įdarbini darbinin
kų tad butų pakelti. Tolinus 
reikalaujn, idant vieszpatystė ap
saugotų darbininkus nuo nelai
mių, ne pritekliaiis, stokos dariai 
ir vargo.
j*rancuziszki rasztiniiikai priesz 

Amerikos teatrus.
Kadangi Amerikos teatrų už- 

laikytojai perstatų savo teatruose, 
ne tur darni kam nors tinkanezių 
amerikoniszkų autorių komedijų 
ir dramų, veikalus praneuziazkų 
ras-tiiiinkų ir autoriams ne nori 
niokoti atlyginimo, tai jie nutarė 
a|»Lųsti į sudy Amerikos teatrų 
ved jus ir iszprovoti autoriams 
prigulintį atlyginimu. Už savo 
advokatę priincuzisz > i razztininkai 
pa inė žinomę New Yorke Ham- 
melį. Mat Amerikoj visi sten
giasi l»e atlyginimo naudotiem isz 
svetimo dariai.
la*ikra.szcziai svet imose Įkalbose 

Amerikoj.
Pagal apskaitymy Hblieteko- 

riaus VVashingtono kongresu bi
bliotekos,apari ansliszko* kiliais, 
isze'na Amerikoj Isikiaszczių ki
tokiose kallMi-e: t>5l vokiszkoj 
kalboj, antra viety užima iaik- 
taszcziai norveg szkoj kalboj, jų 
iszeina 67, szvediszkų 64. pracu- 
ziszkų 49, kmki-zkų 39, itali*zkų 
35. Lietuviszkų laikraszczių 
sziuom kurtu iszeina tik 9; ant 
lietuvių skait! aus Amerikoj]visgi 
daugiau ne?u lenkiszkų ant lenkų 
skaii liaus.

Kunigai supjudė parapijomis
Obegon, 111. Prabiszczius 

czianykszczios Szv. Marijos kata- 
lik-szkos bįžnyczio? Crovrley li
kosi nuoprab szczystys praasalin- 
tas, jo vietoj paskyrė kun. Finny. 
Prasza tintasis vienok užeimanė 
su pagelba sau piilankių parapi
jėlių iszvyli naujy prabaszczių. 
Crowleyo szalininkai apsiginkla
vo su kūjais ir iszvijo isz bažny- 
czios Finny. Mat ne tik musisz- 
kiai kunįgai piktina žmonis, pra- 
dėda jau ty patį daryti ir airiai.

Debesų praplysziuiai.
Minti, Utah. 2 d. pjutės szi- 

tos aplinkinės kalnuose siautė 
baisi audra su debe ų praplyszi* 
mais. Nuo to užgimė tvanai, ku
rie užliejo visy Manti Creek klonį 
ir mie*ty Mant;. Vanduo nune- 
szėdaug triobų ir medžių. Mies
te teiposgi diktai triobų likosi su
griautų. o dar daugiau pagadytų. 
Dabar vandens jau nupuolė, bet 
vitos ulyczios dumblu uznesztos 
teip, kad negalima pereiti.
Apsivogęs klerkas įuoteriszkuose 

drabužiuose.
Sznduskt, Oh. Pabėgo isz 

czia miesto klerkas Miller;jis pri
sisavino 100000 dol. miesto pinį- 
gų. Pereitos pėtnyczios dieny 
patėinyjo jį netoli jo gyvenimo 
pesirėdiiurį į moterie z kus drabu
žius, jį pažino ir parengė 
medžioklę, liet jam pasisekė it-z 
trukti nuo gaudaaczių.

Norėjo nuuuodinti.
Battle Creek, Mich. Gyve

nanti czia moteii-zkė \Vaidell, 
parėjus- namon, rado prie duių, 
padėly piezių kaszulę. Suvalgiu
si tuos vaisius, sunkiai apsirgo. 
Pasirodė,k»d piczėsbivo užnuo 
dintoe. . Deforet, kaipo nužiūrė
tas nuodintojas,likosi suaresztuo- 
tas.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kremlin, Okla.* Netoli nuo 

czia iszszoko isz rėlių b gantis į 
sziaurius Rock Island geleiinkelio 
trūkis ir trys vagonai apvirto. 
Prie to vienas pasažierius likosi 
uimlisztas, su eistų yra 25- Dau
gumas pasa’ierių buvo tai grįž
tanti namon su tus ežioms ran 
koma isz atidarytų kolionizacijai 
Indi jonų rezervacijų, ne gavę že
mės.

Springfield, Oh. Net-Ii Dvi- 
nadwille susimuszė pilnas pasa- 
žierių stritkaris su vežaneziu an
glis geležinkelio trukiu. Prie to 
daug sztritkario pasažierių likosi 
sužei.-tų. Viename tik Mitchrll 
Thomas ligonbutyj yra 14 sun
kiai apkultų žmonių.

Expliozija
Philadelphia. Pa. 

cuet str., pb. 1008, 
B lliardų salėj nuo
priežasties atsitiko baisi e.vpliozi- 
ja, kuri sugriovė penkis namus. 
Prie to apie 10 žmonių likosi už- 
musztų, o apie 40 sužeistų.

Telegrafas in Aiaska.
New Yorke susitvėrė kapitalis

tų kompanija, kuri rengiasi nu
ties'i telegrafo linijy nuo Juneau 
į Skaguay, Alaskoj. Nauja linija 
turės 128 anglis kas mylias, bėgs 
ji iszilgai pakranc/ių.

Dega kast y nes.
Cvnherland, B. C. Užsidegė 

N-4 czianykszc.zių anglių kasty- 
nių. Darbininkai Lszsigelb jo isz- 
ėmus vieno, kuris sudegė užside- 
gusioj oloj. Ne iurint ant smar- 

j kaus darbo, ugnies iki sziol ne 
| Įiasisekė ufgeeint.

Lo-Ant 
Hausmano 
nežinomos

Isz darbo lauko.
Lyuczavones.

Carrolton, M d. CzianykBZ- 
eziame kalėjime buvo pasūdyti 
trys negrai: moiina, dūk 
tė ir sudus. Jie buvo apskųsti už 
užmuszimy i ta Ii jono Talaferro. 
2d. pjutės į kalinį įsiveržė pulkas 
baltveidžių, iszvėdė visus apkaj- 
tintus ir už miesto be sūdo pako 
rė. Kalėjime sėdi dar 10 negrų, 
sargai bijosi, kad minios ir tų ne 
pakartų.

• Evplioztjos sudraskytas.
Rockwood, Mik 15 metų Kai

ry Hooper, atkakęs į angbų kas- 
tynes, niekeno nepatėmytas,prisi
griebė prie parako ir prisipylęs jo 
pilnus kiszenius, Užėjo isz kasty- 
nių. Beeidamas, užsimano užsi
rūkyti cigary. Nuo briežiuko už 
sidegė parakas, espliozija vaikinę 
į szmotelius sudraskė,iszliko czie- 
las tik vienas czeverykss.

Be reikalo paraka naikino.
Lincoln, Nebr. Kadangi szi- 

tose aplinkinėse nuo seniai ne bu
vo lytaus, tai koksai Wrigth už
simanė su pagelba kanuolių szu- 
vių Ijtų pagimdyti. 25 VVrigh'o 
pagelbininkai szaudė isz kanuo
lių per visy naktį, bet lytaus kaip 
ne buvo, teip nėra.

' Karszcziai Montanoj.
M’les City, M,»nt. Karsz- 

czLi azitose aplinkinėse nesiliau
ja. 2 dieny j j u lės po pietų ter
mometras rodė 111° szilurnos. To
kių karszczių nijbks Montsnoj ne 
atmena.

Gaisrai.
Orleans. Ind. Sudegė czia 

dideli malūnai Husero ir sūnų. 
Ugnis užgimė nuo padegimo. 
Neseniai malūno savinininlai ga
vo laiszkę, kuriame raszantis rei 
kalavo, kad nurodytoj vietoj butų 
padėta paskirta suma pinigų. Ma
lūno savininkai pridėjo į maistelį 
senų geležgalių ir nugabeno į 
paskirty viety, lyd netoli pastatė 
ginkluotus sarjriis. Kol sargai 
daliojo, nieks prie maiszelio nesi
artino, bet kaip tik jie prasiszali- 
no, maistelis su geležgaliais pra 
puolė. Ant rytojaus naktyj užsi
degė malūnai; matomai juos rei
kalavę pinjgų padegė.

Kansas, City, Mo. ‘Sudegė 
czia parodų trioba. Blėdį ug 
nies padaryty paduoda ant 200000 
dol. .

Dayton, Oh. Sudegė czia mi
stinu dalis, liejinycz'n ir krautu
ves Geni City peczių dirbtuvių. 
Blėdį ugnies padaryty paduoda 
ant 100000 dol.

Audra.
Ocean C.ty, Mo. 1 d. pjutės 

szitoee aplinkinėse siautė baisi au
dra. Perkūnas trenkė į tvartus 
Juozo Henry, triolvy uždegė. Ug
nyje pražuvo dvejutas farmerio 
vaikų. Paskui rado dar ne tol* 
farmoe perkūno užmuszty 8 metų 
vaiky ir ajisvaiginty 5 metų mer
gaitę. Ant jūrių paskendo pa- 
kranezių policijos garlaivy* “NeL 
lie Jackson” ir daug žvėjų laite-

IšGert-jima.* Mauitoboj.
Prie Suvienytų Valstijų rūbe

lių yra Kanados provincija vadi
nama Mamtoba. Czia szįmet lau
kia gražaus kvieczių užderėjimo. 
Kviecziais už*ėtų dirvų yra czia 
2011835 akrai, nuo kurių tikisi 
surinkti 40-55 milijonų buszeiių 
kvieuzių. Ant jų nuvalymo reikia 
apie 20000 dai bininkų, bet jų ant 
vielos nėra. Farmeriai siūlo po 
50 dol. ant mėnesio ir valgį. Ka
dangi dalbai traukiasi tik 2 mė
nesiu, o kelionė kasztuoja 18 dol., 
tai nėra norinezių keliauti. Už 
derėjimas kvieczių provincij< j 
Ontario teiposgi geras. Czia szį 
metę tikisi surinkti mažiausiau- 
siai 25 milijonu* buizelių.

Nauji miestai atsiradę per 
viena naktį.

Fort Sill, Okla. Iszliosavus 
žemės atidarytų kolionizacijai in- 
dijobų rezervacijų, ne gavę nieko, 
sutraukė į pes'iirlas vietas, pasta
tė būdas, parengė pardavinyczias 
ir tokiu budu per vieny naktį at
sirado nauji miestai ant buvusių 
indijonų žemių. Vienas isz to 
kių m estų, Lawton, turi jau 
10000 gyventojų; kiti miestai: 
Av barko ir Hebart yra mažesni. 
Pradėjo czia isze dinėti ir laik- 
raezt’s.

Anglių prekes kyla.
New York. Anglių kastynių 

trustas vėl pakėlė ant 10 c. nuo 
tonos kietų anglių prekes. Yra 
tai jau penktas pakėlimas prekių 
per vieny tik 'm-nesj. Nuo rug
sėjo mėnesio bus pakeitos prekės 
ir kitokių anglių. Toki tai mat 
yra kapitalistai,susijungę į tnistus, 
žmonių geradėjai!

Prapuolė sala.
Dli.LTH. Min. Laike siautu- 

sioe ant Superior ežero 1 d. pju
tės vėtros nugrimzdo į *andenį 
isteamboat Island sala, prigulinti 
prie Apostolų salę, ėsanti Cheųua- 
inegrin eiero kojoj. Sala ta bu
vo ežia nuo n(*atmenamų laikų. 
Dabar jos vietoj yra jm> vandeniu 
pavojinga laivams suduma. 

Kareiviai padegėjai.
Atlanta, Ga. Du amerikonisz- 

ki kareiviai (ne liuosnoriai), iszėję 
isz forto McPherson, užpuolė ant 
namų naszlės VVhitfield, ėsanezių 
netoli forto, jų savininkę iszvijo, 
o namus ufdeg', kurie su visu su
degė, sudegė ir vieni kaimynystoj 
stovinti namai. Vienas isz karei
vių likosi jau surastas ir suaresz- 
tuotas, kito dar iki sziol nerado.

Ypatiszki žmonių geradejai.
Cimc*mnati, Oh. Kadangi dėl 

stokos lytausszįmet bulvės neuž- 
derėjo rzitose aplinkinėse, lai tū
li mažos doros prekėjai sutverė 
kaipi trusty ir pagriebė į savo 
rankas visy bulv.'ų prekystę. Da
bar jie uždėjo ant bulvių .tokias 
prekes, kokių gal dar Amerikoj 
niekada ne buvo: dabar už bacz | 
ky bulvių reikia mokėti-po $3.25 lių. Laike audros ant jūrių pri-

gėrė daug Įvijų.

* Pirn-Bi’RG, Pa. 
darbininkų organizacijų *u plie-^ 
niniu Irusiu, didžiausios ant svie
to fab ikantų organizacijcs, ne 
iszdavė nė jokių vaisių ir sztrai- 
ka* matyt, dar ne greitai pa-i- 
baigs. Daliai' dat bininkai rengia 
sztraiky visų plieno diibtuvių 
Amerik'j. Ar tad privers trusly 
pasiduoti, ne galima įspėti. Per 
tokį sztraiky vienok labiaus nu 
kentėtų ne prigulinczi' a prie 
Irusio dirbtuvės negu trustas ir 
neiszpasakyta daugybė darbinin
kų atsirastų be darbo.

•Į San Francisco, Cal. Pecz- 
kuriai ant garlaivių sz tame porte 
pakėlė sztr»ikę. Prie unijos pri
guli czia 13000 peczkurių. Dėl 
sztraiko vežėjų pusiliovė dalbai 
prie tri« bų statymo ir per tai 
5000 darbininkų ne teko daibo. 
Dėl sztraiko pakuotojų, reikėjo 
uždaryti American Can Co. į- 
taisa* ir per tai 5000 darb ninku, 
daugiausiai moterų ir vaikų, ne 
teko darbo. Susztraikavo czia ir 
jurininkai ant didžiųjų Pacifico 
garlaivių.

S am Francisco, Cal. At
plaukę į criinyksztį porty garlai
viai ne gali būt iszkrauti dėl 
sztraiko porto darbininkų. Lai
vų savininkai atsiszaukė į \Va- 
shiugtony, praszy darni daleis! i 
chiniecziame, tarnaujantiems ant 
laivų, iszlipti ant kranto ir isz 
krauti laivus, bet iždo ministerija 
ant to*neeutiko.

7 Joliet, III. Sztraikas czia- 
nykszc/ioee Presaed Steel Car Co. 
dirbtuvėse pasibaigė ir 200 darbi
ninkų sugrįžo prie darbo. Per 
sztraiky vienok darbininkai ne 
iszkovojo to, ko geidė, 
kad 8žtraikas neuŽilgio 
užgimti.

Paterson, N. J.

Jie sako, 
vėl turės

Paterson, N. J. Sztraikas 
darbininkų Caligano ir Melano 
srilkų dirbtuvėse pasibaigė. Dur 
bininkai per sztraiky iszkovojo ty, 
ko geidė. Dirbtuvių savininkai 
sutiko ui darby mokėti po tiek 
kaip 1894 m.

MtNNEAPOLn*, Min. Darbi 
įlinkai czianykszczių malūnų pa
kėlė sztraiky. Jie reikalauja ge
resnio ui mokesnio ir metinių kon
traktų, ant ko malūnų savininkai 
ne sutinka.

•i Seattle, VVash. Visi czia- 
nyki-zcziai organizuoti darbinin
kai ketina sztraiky pakelti ant 
iszkovojimo trumpesnio darbo lai
ko ir geresnio užmokesnio.

Scrant.-n, Pa. Maszinbtai 
varstotų Lockawanna geležinke- 
io nutarė grįžti prie darbo ant 

senų iszlygų, per sztraiky nieko 
ne pelnė, nustojo vien uždarbio.

Visiems darbininkams dir
bantiems kautynėse sztete Misai 
ssippi pakėlė už darby užniokeenį 
nuo 11—ŽO^-

Logan, Ohio. 500 kalna
kasių Pfttaburg kastynėse pakėlė 
sztraiky todėl, kad jiems likosi 
numažintas uždarbis.

5 Erie. Pa. 150 Urnaujan- 
czių ant E>ie Electric Motor Co. 
geležinkelio pakėlė sztraiky už 
tai, kad kompanija praszalino 
nuo vietos tris motormanus už 
prigulėjimy prie unijos.

Scranton, Pa. Delaware, 
Lackawanna & Western geleiin 
kelio kompanija varo laukan 
jos sugabentus seabsus. Turbut 
sztraikas visai neuŽilgio pasi
baigs. . %

Newburg, Oh. Plieniaii 
trustas į czianyksztes savo dirb
tuves, vietoj 8u-xtraikavu8ių 
b< Itveidž ų daibininkų. parsitrau
kė negrus, dirbusius plieno dirb 
tuvėse Pennsylvanijoj.

Sharon, Pa. American Ste
el Casring Co., vietoj **xtraikuo- 
janezių 1500 organizuulų darbi 
ninku stengiasi parsitraukti Ec*b- 
SU8.

5 Norfolk, Va. Maszinistai 
varstotų Scabord Air Line g« le- 
žinkelio sugiįžo prie darbo. Nuo 
dab tr gaus jie po 27 c. už darbo 
valandy.

H Phoenix, Ariz. Sztraikuo- 
js 1600 darbininkų United Verda 
vario kaatyunėse. Darbininkai rei
kalauja 8 darbo valandų, liet tas 
jų reikalavimas likosi atmestus.

•J Clevelano, Oh. Cihnyksz- 
czios plieno dirbtuvės, vietoj 
aztraikuojanczių baltve džių dar
bininkų parsigabeno negrus.

•] Wilkebbarke, Pa. Maszi- 
nistui Dickson Woiks įtakų su
grįžo prie darbo. Per sztraiky jie 
nieko ne pelnė.

New York. Szt raikąs ezia- 
nykszczių kriauczių pasibaigė. 
Darlidaviai priėmė darbininkų 
reikalavimus.

1 Erie, Pa. Susztraikavo tar- 
liaujanti ant czianykszczių atrit-

Jie re kilauja pripažini
mo unijos ir geresnio už darby 
užmoke*oio.

•I Kanados randas atsiszaukė į 
Angliję praszydaiuas atsiųsti 
20000 darbininkų ant nuvalymo 
laukų produktų.

•] Columbus, Oh. Sztraikai 
tarnaujanezių ant czianykszczių 
stritkarių pasibaigė. Kompanija 
siit ko pakebi užmvkesnį ant 
25%.

5 Newark Oh. Užgimė czia 
sztnrikas tarnaujanezių ant sztrit- 
karių ir per tai bėgiojimas karų 
pasiliovė.

Atlanta, Pa. 
ja cziany kszcziai 
jai.

1 Toledo, Oh. 
kompanija, kuri pastatys 
d.dėlės ledo dirbtuves.

Šatrai k uo- 
cigarų dirbė-

Su-itvėrė czia 
mieste
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Lietuviszku dirva.

Kas mus pjudo?
Bjauri yra savitarpinė neuž- 

kanta lietuvių, jeigu jie ne 
vieno tikėjimo,arba jei kas isz ki
to kraszto Lietuvos būdamas, tu 
ri jnažumy keistesnę kalbę. Juk 
visi jie lietuviai, paeina nuo vie 
nos geutės, ir vieno kraujo, jų 
proseniai visi vienoje krūvoje lai* 
kėši, vienus dievus garbino, ir 
visi santaikoj gyveno, o jei kok
sai prieszas užpuolėjai visi statė, 
kaip vienas, savo krutinės, gynė 
liuosybę savo tautos ir savo pa- 
proczius. Sziydien ne teip yra, 
nės bvelimtautuzki plėszikai riz- 
plėszė mums visky, ky tik mes tu
rėjome, dar suristo musų proty; 
tūli musų netikę vadovai, lyg mu
sų nedraugų pasamdyti, mus terp 
savęs pjudo, silpnina musų pajie- 
gas, musų broliai nesupranta ge
tų pamokinimų, teip juos prot- 
valdoniti yra suriszę. Naujų dar
bininkų, kurie rūpintųsi įgyven- 
diuti vienybę ir lygybę terp vienos 
tautos brolių, rodosi, lyg ksd vi
sai ne butų: vieniems rupi pel
nas, kitiems garbė, dar kitiems 
partijos, tikybos ir tt., ir visi sa
vaip nori valdyti protus musų 
praszcziokėlių, o Lietuva—tu sau 
žinokis! Prapulk, jeigu nori.

Pažvelgkim ant “Susivienyji- 
mo L. A.”, kur dabar tęsiasi im
tynės dviejų prieszingų partijų. 
Ar tenai nebus padaryta sunki 
nuodėmė priesz lietuvystę, ar ne 
bus musų tautai skriauda? Silp
nu dar musų tautiszkę Susivieny- 
mėlį suskaldys į dalis viena kitai 
prieszingas, kurios stengsis tik 
viena kitai kenkti ir dauginus nie
ko—lietuviszki reikalai taps ui 
m i rastais- O kas ui tai labiau
sia* kaltas? Ugi musų globėjai 
kunigėliai! Ji* lai ir nuo seno
vės stengiasi sulaikyti protisakę 
lietuvių pasikėlimy. Ant to jie 
stengiasi palaikyt; nesutikimus, 
—pjudo ir skinto brolius su bro-į

liais, jie matyt, norėtų mus kuo 
veikiausiai nuo szio svieto isznai- 
kinti: vieni Lietuvoje terp «*avo 
parapijonų platina lenkystę, kiti 
užtaria maskolystę. Kame jų 
pamokinimai, kur žmonių ap- 
szvietimas, kurį per 500 metų 
laikė savo rankose užgniaužę? 
Sziydien dar visa dauguma lietu
vių skęsta nežinioje, tiki dar į vi 
sokius burtus, aitvarus, deives ir 
t(.( terp lietuvių pasitaiko dau
giausiai kreivų prisiegų, didesnė 
pusė lietuvių ne pažįsta literų ir 
kas labiausia, kad pradėjus mas
koliams drausti liętuviazkas knį- 
gas, lietuviai pradėjo literų mo- 
kintieti. Kęgi nuveikė per 500 
metų Lietuvos kunįgai, valdyda 
m i sauiinę ir proty žmouių? Kur 
vaisiai jų darbo? Vieni vaisiai 
darbavimosi kunįgų Lietuvoj, tai 
gi nuo žmonių prilupti turtai pa
teko maskoliams, kurie dalį tų 
turtų apvertė ant persekiojimo ir 

. pancziojimo lietuvių.
* Prūsų Lietuvoje pastoriai visi
• suvokietėję. sėja kryžiokiszky kul- 

t'iry ir tai su pasekme, nės hetu-
, vių apgyventas tik mažas kampe

lis teliko, ir tas pats jau pusiau 
savokietintas.neirukus su visu gal 
i-znykt, ant priartinimo tos va
landos pastoriai lietuvių vaikai 
visaip niekinu lietuvius ir lietu
vystę: pastorius Jurkszalis pai-zo 
bjauriausias apszineižas ant lietu
vių ir su savo tuomi mėezlynd 
maitina neeuprantanezius žmone
lės, kad tik priskubinti jų galę; 
jei prisieina rinkiniai seimo pa
siuntinių, tai žiūrėk tik.kaip a t-i 
randa apstinga gauja tokių Ki- 
belkų, Remlingių, Tuleikių. 
Raczių, jie visi susideda isz susi- 
sinnkimninkų arba lietuviszko 
sio&. “Išganymo Armijos”, su
puola visi kaip varnai, kad tik 
lietuviai negalėtų į seimy lietuvį 
nusiųsti, kuii* paihmeutė galėtų 
reikalauti lietuvių kalbos mo
kyklose ii bažnycziose.

Pažiūrėkime | musų praszczio- 
! kus lietuvius visokio skyriaus 

dvasiszkijos isz*kirstytu*, ir anų 
valdomus, kokia terp jų neapy
kanta ir piktumas, viens kito n^r 

, kenezia labiau* negu bjauriausio 
prieazo, o nė patys ne žino dėl ko, 
nė už ky. Prūsų lieluvs neuž 
kenezia lietuvio žemaiezio, - lie- 
tuvys katalikas vėl neužkenezia 
hbelnai lietuvių protestonų, ir 
latvių, nės jis pasnin
kus pasninkauja, ir broslvas ne
šioja,o ti*-atskalenai to ne turi. 
Na, ar jis nevertesnis už juo*! 
A-s dar gerai atmenu, kaip pirm 
kelelos metų Batakių vshzcziaus 
*ude atsibuvo prova katalikų su 
protestonas ir jei* posriedninkai* 

, nebūtų visky panaikinęs, butų gal 
ir įaugsztesnį sudytojė prova pa
tekusi, ir dar daugiaus durnys- 
ezių pasirodę. Mat lietuviams 
katalikams pradėjo nepatikti, kad 
ten viename kaime gyvenanti pro- 
leitonai jų szvectes neužlaiko, 
už ky net pesztis huvo užsiminę, 
gailaus pasidavė į valszcziaus su- 
dy, kur toki pat sudžios, kaip ir 
skundėjai, uždėjo ant protettonų 
bausmę, kuri giliaus tapo su visu, 
panaikinta. Proteatonai teip 
jau pataikydavo nevieny kryžių 
sudaužyti ir kaip kada, kokiy ten 
priekabę iszradę, ir policiję užrū
dydavo. Ar tai ne zunįgų mok
slo vaisiai! Užtenka pažiūrėti į 
Amerikos lietuvių kunįgų darbui*, 
Lu bus kiekvienam suprantama, 
jog tos terp brolių pjovynės yra 
tai vaisiai kunįgų sėjamo mokslo, 
nės visuomet musų žmonelės ku
nįgų klauso,ar tie ko gero ar blo
go mokina. Antai “Surivienyj - 
mo Lietuvių Amerikoje” konau- 
tucijoje buvo įdėta drausmė užka 
binėti likėjimy, konstitucjoj nėra 
tikrai paminėta,jog ne reikia už
kabinėti vien katalikiszky, bet 
kunįgams tas negalvoję, jie,kaipo 
augsteziauai valdonai Susiv., pri- 
tailft ty paragrafy vien prie kata- 
likiezko tikėjimo, ant praktikos 
proteetooų ne Liko už žmonis, to 
kiy protestoniszky tikyby nerei
kia priimti į neva tautiszky Susi- 
vien., protestonai yra eretikai, be 
duszioe — nukcipszli, kaip 
koki galvijai, ir tt. Kad teip 
kunįgai pasielgė, bevaldydami 
“Susivienyjimy”,tai galima maty 
ti isz Detroito kuopos atsiliepimo 
patilpuaio "Vienybėje*. Antai 
“Žvaigždė” nr. 13, p. 193, ru- 
goja ant “Prūsų liuterių”, 
kad jie prieSuaivienyjimo ne pri- 
siraszo. Kokiu budu tie niekina- 
miejie “Prusai” prie Susivienyji- 
mo prisiraszys, kad jus jiems ne- 
dnleidiiate?Ar kad įmokėjus pini
gus, galėtumėt iszmesti vien dėl 
to, kad jie "Prusai — liuteriai”? 
Jeigu nevalia užkabinėti ir už
gauti katalikų tikėjimo valna- 
maniams ir protestonams, tai turi 
būt uždrausta užkabinėti kuni
gams ir jų tarnams liuteroniszky 
krba ir vilnamanių nuomones.

Czia dviejų mierų ne gal būt. To
dėl, jeigu kunįgai, arha jų iszmo- 
kinti karszti katalikai užkabinėja 
ir pravardžiuoja valnamanius ir 
prote-tonus, juos įleisdami ir isz- 
niekindami, tai ne įstabu jeigu 
valnamanis arba protestouas su 
tokia pat miera atmoka. Jeigu 
katalikiszki kunįgai netik per pa
mokslus visaip niekina bedievius 
ir protestonus, dar organizuoja 
visokias peszlukų gaujas ant isz- 
naikinimo nūn szios pasaulės, o 
kaip kada su policija ir savo pa- 
kvaiszusiai* tarnais bando sus.rin
kimus ir prakalbas trukdinlh tai 
nėra jokios nuodėmės,kad ir tie 
bedieviai, būdami nuskriaustais, 
pseidrystna tokius katalikų dar
bus tikru vsrdu pavadinti. Ly
gybė ir tiesos v s;ems yra lygios. 
Jeigu valnamanius už ezmeižimy 
katalikiszko tikėjimo reikia isz- 
mesti isz Susivien.,tai su katalikų 
kunįgais reikėjo seniai ty padary
ti, kadangi terp jų, turbut, ne 
rastum nė vieno, kuris ne, butų 
valnamanius ir prutestonus vie 
szai apszmeižę* net Dievo namuo 
ye. Kodėl jų nieks neiszme<a?

Skarmalius.

Isz East St. Louis, III.
_. . . , ■ ’ r,Lietuvių czia yra jau gerokas 

skaitlius ir jie vis dauginasi 
teip, kad galima sakyti, jog czia 
su laiku bus viena isz didžiausių 
lietuvių koliouijų Amerikoje, nės 
czia dauginasi ir fabrikai ir tokiu 
budu vis daugiaus darbininkų rei
kia, czia lengviau* gauti i darby 
negu kitose vietose. t)abar ir 
oras ir vanduo daug sveikesnis 
ne kaip tai b ivn pirm keistos me
tų, kada kiekvieny czia pribuvu
sį lietuvį tuoj užpuldavo drugys 
ypacz vasaros Rike. Todėl dau
gumas lietuvių (ypacz nefenotų, 
vienstipių). iazbuvę j>er žiemy, 
ant vasaros i -įvažiuodavo į kitas 
szalis Amerikos,kur sveikesnis o- 
ras, kur lengviau* buvo 
gauti darliy ir kur gerestii 
darbiai.
vasary, 
davo į E. S. Louis. 
bar kilnotiesi nereikia, nės nuo 
pernai drugiai pssdiovė, o su lai
ku gal su visu iszoyk*. Dalbai, 
koki czia nebutų.eina gerai ir no- 
rincziam gauti daiby ne teikia 
ilgai jieszkoti. 8u tautiškais rei
kalais,su dora ir proliazku iszzila- 
vinimu neėsame pakilę iaugsz- 
cziaus už kitų virių lietuvius.

P. V uosis, “Lietuvos” 28 num., 
korespondencijoje ibz St. 'Louis, 
Mo., aprausydamas I pi k nyky lie- 
tuviaz. “Szv. Traicė^” parapijos 
isz E. St. Louii*, III. kuris atsi
buvęs 29 d. berželio,padarė klai
du, duodamas ne'ikry užvardini- 
mę czianyk*zcziai liet, parapijų: 
29 d. berždio atribuvo pikuiukas 
lietuviškos parapijos po vardu 
“Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Szvencziausios isz Lourdcb” (o ne 
“Szv. T raitės", kadangi tokios 
lietuviszkos parapijos czia su visu 
nėra).— Pikniky parengė kun. 
J. Masziotas, žmonių susirinko 
nemažai ir rodosi, kad galėjo su- 

. rinkti pusėtinai pmįgų už tik e'us. 
Tūli lietuviai passkija, buk kun. 
pikniky surengę4 tik ant savo nau
dos. Bet ka tų sznektų suklan- 
sysi: piknikas buvo parengtas ant 
parapijos naudos.

P. V uosi* savo korespondenci
joj paduoda, jog lietuviai isz St. 
Louis, Mo. rengiasi uždėti lietu 
viszky pagelbinędraugystę ir lau
kia vien atsakanezios progos, kad 
ty užmanymy įkūnyti, skaito lie
tu viszkaa knįgas ir laikrascczius, 
net ir kitus prie to ragina.-*- Gar
bė užtai lietuviams isz St. Louis, 
Mo. kad jie jau suprato naudy 
vienybės ir skaitymo gerų knįgų 
ir laikraszczių, jie nori pra enkti 
lietuvius E. St. Louis, Glen Car- 
bon ir Cullinsvilles, kur su |uomi 
dar girtiesi ne galima,nės jei turi 
kas “Taradaiky" užriraszęs, tai 
mažai jos įtalpy tėtė m y ja, nesu
pranta nė jos micrių, bet pažvel 
ges pory sykių, tuojaus meta kur 
į užkampį ir eina sau, arba sėda 
prie k<utyrų,aot ko atliekamy lai
kę linksminus praleidžia, nęs isz 
skaitymo laikraszczių juk duonos 
nevalgysi; o jau skaitant moks- 
liszkas knįgas man dar neteko ma
tyti, lietuviai prie to ne priprato, 
jie dar isz skaitymo neregi nė jo
kios naudos, o jei ir ky skaito, 
tai nesirūpina nieko permanyti, ir 
tokiu budu skaitymas kad ir ge
riausios knįgos nueina ant niekų. 
P. V uos i 8 sako—kad lietuviai St. 
Louis, Mo. nori sutvėrti pagalbi
nę draugystę. Gerai butų, man 
rodosi, kad jie, tverdami drau
gystę, apart pagelbos, kas teipos
gi labai naudinga, kad įglaustų 
ir tautiszkus reikalus, kaip tai 
jau daugumas lietuviszkų drau- 
gysezių savo įstatuose tbri ir 
stengiasi juos, kiek galima, iszpil- 
dyti. Jei 3t. Louiso, Mo'r lietu

-galima 
už-

Iszbuvę ten per 
ant žiemos grįž- 

Bet da-

viai sutvers draugystę vien savi- . 
tarpinės pagalbos, tai ne ky pa- 1 
darys tautos labui. Jeigu drau- Į 
gyulėi sanariai gaus paszelpy li
goje, o pasimirus sąnariui, jo szei 
myna gaus posmertinę, tai isz to 
turės nsudy vien sanariai, o ky 
tauta isz to pelnys, ky gaus mu
sų kankintiniai ui lietuvystę į St- 
beriję i užvaryti,— kokiy paszel- 
py isz to turės lietuvuzka jau 
nuomenė besimokinanti užruKe
ži u ose, paminklai garbingų lietu- 
vos didvyiių, literatiszkas fon
das iszleidimui naujų lietuviszkų 
knįgų praplatinimui apszvieti- 
mo terp tamsių musų žmonelių 
tėvynėje? Kur paszelpa tėvynės 
lietuviams ant atjieazkojimo ko
kių nors tiesų? Reikia mums 
pinigų rengimui pamokinauczių 
prakalbų, rengimui lietuviszkų 
skaitinyczių, ir ant daugybės tam 
lygių įtaisų, apie kurias ežia isz- 
pasakoti negalima. Ty visky asz 
laikau prakilniu ir reikalingu dar
bu, apie tai atminti priderėtų 
visiems lietuviams, draugystėms 
ir 11, tas yra tai szveneziausios 
pareigos kiekvieno tikro ir sziek 
tiek prakilnesnio lietuvio. Vie 
naitinė pagelba ligoj ir posmerti- 
nės, dėl ko tveriasi musų drau
gystės, negali pakelti lietuvių. 
Antai Ea»t St. Louse yra. tokia 
draugystė po vardu: “Dr-tė bro- 
liszkos pagelbos" “Szv. Jurgio”, 
prigulinti prie parapijos “Nekal
to prasidėjimo Panelės Szven- 
cziausios isz Lourdes”; draugystė 
ta gyvuoja, nors silpnai, bet jau 
apie du metu, o ky ji nuveikė ar
ba nuveiks ant betuvių tautos la
bo? Todėl St. Louiso, Mo. lie 
tuviams priderėtų ant geresnių 
pamatų pastatyti savo draugystę. 
Labiausiai kenkia musų draugys- 
tėms cenzūros ir aprubežiavimas 
nuomonių ir paivalgų daugume 
lietuviszkų draugysezių; tas net 
įstatuose įsprauet i. Man rodosi, 
kad gali užtekti, jeigu kas tiktai 
lietuvis ir doras, blaivus, bei isz- 
mint ngas žmogus ir geras tautie
tis dalinimas brolių į neužaiken 
czianezias partijas, iszmislytas tū
lų inusų neva vadovų ir apszvies- 
tunų,kuriems, kaip matyt, neru
pi lietuvystės reikalai liet tik 
troszkimas garbės, yra vodingas 
visiems, lietuvystė dėl anų neva 
vadovų jau seniai butų galėjusi 
palaidota tapti, o kas jiems rupi 
apie tai. Sk.

Reikaluose ‘•Susivienyjl- 
mo” Liet. Amerikoj.

Susiv enyjimas Lietuvių Ame
rikoj reit-zkia broliszky ir artymo 
meilę, nes tas turėtų žydėti orga
nizacijoj sutvertoj ant vienyjimo 
lietuvių, ant rinkimo jų į krūvy 
ant nuveikimo svarbesnių musų 
tautos reikalų. Sz*ydien ir maži 
piemens supranta, kad suorgani
zuoti tvirtai, sutraukti į krūvy 
lietuvius galima tik per meilę 
broliszky; tikėt1, kad ty galima 
siundymais ir pjudymai* brolių su 
broliais padaryti guli tik bepro
tis. Kas pjudo, tas ne nori nieko 
gero mums padaryti, tik nori vien 
musų pajiegas iszakirstyti, isz 
bhi-zk^ li, kad nieko gero ne ga
lėtume nuveikti. Pažiūrėkime 
dabar kas datosi musų tau- 
tiszkoj organizacijoj,sutvertoj ant 
vienyjimo lietuvių! Brolis brolį, 
jeigu įmanytų, szaukszte van 
dens paskandytų. Ir kas-gi ty 
bjauriy sėkly pasėjo. Ugi tūli 
teip savę vadinanti neva dvasisz- 
ki vadovai, Christaus prisakymų 
mokintojai.

Pažiūrėkime į Sut-ivienyjitno 
organai, musų tuitiis už laikom y 
tik į kunįgų tarnų rankas 
patekusiy ‘Tėvynę’įkuriems tik už 
jų ne visada su doros prisakymais 
sutinkantį tarnavimy reikėjo at
lyginti ir kunįgai ty atlygmimy 
ant mus sunkiai dirbanezių spran
do uždėjo), koki joje szėtoniszki, 
papiktinanti straipsniai talpinasi! 
Vieui keiksmai, pravardžiavimai, 
pliovonės, denuncijacijos, lyg kad 
“Tėvynė” butų vienos ypatos isz- 
leidžiama o ne organizacijos kasz- 
tiis. Argi kunįgų užrinktas 
“Tėvynės” rėdytojas visai ne su
pranta užduotė* laikraszczio? 
Organizicijofi organe turėtų būt 
straipsniai apszvieczianti ir pa
mokinanti, pakelianti doriezkai 
žmonis, iszradanti mažai supran
tantiems kas yra geras, ko reikia 
laikylieei; per organizacijos laik- 
rasztį reiktų traukti lietuvius į 
vienybę, pratinti juos pne savi- 
tsrpiuės broliezkos meilės, iszro- 
dinėli blogus vaisius nesutikimų. 
Argi to visko ne žino naujas . bo 
sąnarių žinios ir pritarimo isz- 
rinktas organizacijos organo re
daktorius? Jie per organizacijos 
organy pjudydamas brolius su 
broliais, matyt ne pažįsta nė Die
vo prisakymų, kadangi Dievas 
draudžia neužkęsti artymo, bet 
prisako jį mylėti kaipo pats savę.

Asz protestuoju priesz bjaurius 
rssztus talpinamus dabar “Tėvy
nėje”. Sz:ydieniniai jbs vedėjai 
ir sandarbininkai ne turi tiesos 
paversti Susiv. organy į saro asa- 
bi-zkę organy ir pliovonių mėsz- - 
lyny, jie ne turi tiesos pr i pi I dinė
ti jį savo netikusiais, papiktinan- 
cziais rasztais. Sztai užpereitas 
“Tėvynės” numeris veik visas bu
vo pripildytas p. Stagaro rasztais 
iszniekinancziais Astramsky. Kas 
Stagarui davė tiesy vartoti orga
nizacijos organy ant iszliejimo 
tulžies ir iszniekinimo jo ponams 
nepatinkanczi is ypat<>8;gali p. St. 
laižyti kojas savo geradėjų, gali 
jiems, jeigu j*m patinka, tarnauti 
dorais ar ne dorais budais, bet ne 
gali vartoti organizacijos organy 
kaipo savo įnagį, kaipo skraistę 
uždengimui ir apgynimui nusidė
jimų jo asabiszkų geradėjų ir 
niekinimui jiems nepatmkanezių 
ypatų. Stagarų, Milukų, Kaupų 
et consories asabiszki reikalai vi
suomenę ne apeina; ant apgyni
mo tokių reikalų tegul jie iszlei- 
džia savo kasztais asabiszky orga
ny; organizacijų Isikraozcziai ne 
gal būt vartojami už ypatų įnagį. 
Tuum tarpu jie daro visai atbulai: 
savo asabuzkis pliovones talpina 
į organizacijos organy, o rasztus 
apie organizacijos reiklius meta į 
gurby. Argi minėtas triumvira
tas ne gali suprasti, kad savo 
vieu pasielgimu skriaudžia ne tik 
organizac jy, bet visy lietuvi*zky 
visuomenę, jy platina ir detnora- 
I zuoja. “Tėvynei”, kokia ji da
bar j ra,'ne pr.tiuka szitas vardas, 
jai dabar priderėtų vadi n tiesi: 
Vi ku, Mt tislefeliu, Vanagu, bėt 
ne “Tėvyne”.

“Tėvynė” giriesi, jog Stagaro 
ponai ir geradėjai rizgelbėjo Su- 
siv , bet norėtume žinoti nuo ko? 
Kur triumviratas buvo per 16 
metų, kodėl per ty laikę neristen- 
gė padaryti Susiv. kutalikiszku? 
Ar ne todėl, kad jo kasoj ne 
daug buvo pinįzų? Aut pildy
mo bažnytinių pareigų yra juk 
bažnytinės draugystės, bet Susiv., 
kaipo tautiszka organizacija, turi 
būti tautiszka, kuriame kiekvie
nam lietuviui, ne paisant ant jo 
tikėjimo ir pažiūrų, butų vieta.

i Lietuviai juk ne visi katalikai,lie
tuvystė tai ne tas pats ky katali
kystė. Kaip gyvenimas parodo 
ir pat'ems katalikystės daboto
jams ne tiek rupi tikėjimas, ky 
žmonių pinįgai; t> matome juk 
daugelyj parapijų, tikėjimas yra 
tik skraistė ant iszviliojimo pi- 
nįgų nuo varguolių, ant uždengi
mo tikrų viliotojų mierių.

Nedori darbai niekur ne iszduo- 
da gerų vaisių. Sstai ir pas len
kus kuniginės organizacijos vos 
kvėpuoja, o nuo jų ne prigulin- 
czios auga ir drutinasi.

Kodėl tautiszkas Susiv- be ti- 
kėjimiszko aprubežiavimo per 16 
metų buvo geras? Chuteris jo 
teiposgi juk įautiszkas, todėl gi
nanti jį nuo kunįgų despotizmo 
gina lietuvių tiekas. Kodėl kun. 
Burbai ir kn. Žilinskui (prie jo ir 
‘•Tėvynė” buvo kitaip rėjom*, 
jis ne daleido jy paversti į mazgotę 
szluostymui nosų triumvirato* są
narių). Kur tysyk buvo Stagarai, 
Milukai, Kaupai? Kodėl ktL Že- 
briui gera senoji Susiv. konstitu
cija? Ar ne todėl, kad szitfe ku
nigai daug doresni, jie ne nori 
Susiv. piuįgų ant kitokių reikalų, 
kaip vien kad jie butų suvartoti 
ant organizacijos ir lietuvystės la
bo.“

Sanarys-Aleksandra Jocis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Czianyksztė Szvento Kazimiero 

Draugystė turėjo savo piknikę, 
aut kurio užpraszė ir kriapezių 
uniję ėsancziy ant sztraiko. Czia- 
nyk-zeziai kriaueziai yra susior
ganizavę į druty un'ję, nėra be
veik nė vieno kriaucziaus, kuris 
ne butų ant sztraiko. Susztrai- 
kavus vyrams, jų pėdoms sekė ir 
merginos dirbanezios prie kriau- 
cz ų ir jos suorganizavo unijy isz 
80 merginų. Kriauczių unijos 
prezidentas perstatė prezidentui 
Szv. Kazimiero draugystės, jog ' 
atkaks ir sutvėrusios savo unijy 
merginos siuvėjos su raudonais 
unijos ženkleliais. Tas ant to 
nieko ne atsakė. Atkakus daliai 
unijos merginų, pikniko komite
tas ne norėjo jų leisti, iszvadino 
jas net anarchistėms. Iszgirdę 
tę vyriszkos unijos kriaueziai, ne 
norėjo eiti ant pikniko, jeigu mo- 
teriazkos unijos sąnarių ne leis. 
Po ilgų tęsynių komitetas sutiko 
leisti pirmutinę partijy atkakusių 
merginų; tos vienok ne norėjo 
eit', kol visos priguli nezios prie 
unijos ne susirinks. Visos mat 
•nt syk ne galėjo pribūti dėl sto
kos karų. Atkakus eitoms su 
savo prezidente Vilkaicziute vėl 
prasidėjo tęsynes, kadaugi mat 
pikniko komitetas ui įleidimy ant



pikniko reikalavo uimokejnio po 
25 c. Merginos atsisakė mokėti, 
kadangi jos, kaipo prigulinczioe į 
sztruikuojancaių kriauciių unijj, 
buvo Szv. Kazimiero draugystės 
pakviestos ant pikniko, tai turėjo 
tiesji ate ti be jokio uimokesnio 
teip kaip ir vyriszkos unijos sa
li arfa i. Ant perstatymo vienok 
vyriszkos unijos prezidento pik
niko komitetas lyg pats susigėdo 
savo darbo ir ant galo sutiko ir 
visas sanarea motenszkos uujoe 
leisti be uimokesnio. 80 kriau
čių unijos merginų, baltai apsi
rėdžiusių su raudonais unijos 
ženklais, drauge su vyrais, įmar- 
szavo ant pikniko. Draugystės 
prezidentss p. Lapas ir unijos 
prezidentas padėkavojo mergi
noms už atsilankymu. Bcookly
ne dar pirm? kart p pasirodė lie- 
tuvaiczių unija, ji turbut yra dar 
pirmutinė visoj Amerikoj. Gar
bė už tat joms, kad supranta savo 
reikalus. Paskui kalbėjo moterų 
unijos preziieniė Viisaicziutė. Ji 
savo kalb >j aiszkiuo naudot ir rei
kalu moterų unijų, teiposgi aisz- 
kino niudgt praūl ivinimo ir pa
kėlimo suprat mo yptcz mergi
noms. Su pasikėlus u supr.J mu 
ir drjtsa visk^ gnlė ų nuveikti, 
galėtų p (gerinti b ivj ir pakelti 
szi^disn ne geriausią gatbg; isz 
moterų protiško pasikėlimo ir 
tėvynė Littuva turėtų ne mažai 
naudos. Ant galo vyrų uu>jos 
prezidentas p. Balcziunas padė
kavojo draugystei Sžv. Kazimiero 
už pakv'etituę ant pasilinksmini
mo. Visi linksminosi gražiai, 
terp susirinkusių ne buvo nė jo
kių nesutikimų. Kriauczius.

Newark. N. Y.
Buvo raszyta “Lietuvoj”, jog 

kooperatyviszką lietuviazkp szto- 
rą buvo nupirkęs p. Kiudonaitis; 
tai palaikęs apie porę mėneįių ir 
prikirzęs keletę szimtų dol., iszai 
žadėjo biznio, pardavė jį dviem 
broliams Strungiams.

Ne'pasisekimę biznio koopera
tyvams “Žvaigždė” stato ant Die 
vo bausmės už jų bedievystę, o p. 
R. ne t k kę buvo dievotos bet ir 
geras katalikas. Tai dabar jau 
ne žinia,keno lame kaltė: ar Die
vo,ar žydbernių? Argi žydai die- 
votesni už lietuvius, jeigu jie 
nuo lietuvių pralobsta?

Žydai tai tikra musų žmonių 
bausmė, perjuos lietuvys nė jokio 
biznio ne gali palaikyti,nes žydus 
vien remi i mmų žmonės, kittau 
ežiai remia savuosius. Jau žydai 
pristato musų katalikams ir Chris 
taus paveikslus!

Musų mies’e yra diktai pasitu 
rinczių žmonių,ne vienas mėginių 
biznį uždėti, ir jeigu butų sutari
mas, apart karezemų, galėtų už
silaikyti koki szeszi hetuviszki 
bizniai Newarke, bet pavydėji
mas, nesutikimi dėl dryžų kel
nių, pjudymai ir intrigos musų 
kunįgėiių stumia mus ant žemiau
sio laipsnio, gaiszydami mus eko 
nomUzkai. Ant tautiszkofl dirvos 
pas mus viskas aptyko. Gard 
giedorių draugystė nutilo. Isz- 
ardė ję nesutikimai dėl dryžų kel
nių.

Ant parapijos susirinkimo nu
tarta pavest hetuviszkę bažnyczių 
airisziui vyskupui, nes teip para 
nij >8 prezidentas nori ir teip turi 
būt (?!)• Nutarta jieszkoti lietu 
viezko kunįgo, o sziuom kartu 
laikyti susirinkimus ir dievmal- 
dystę i tai i jonų bažny ežioj. Lie 
tuviszka bažnyčių,rodosi,dar ežia 
ne re kalinga, kadangi katalikuz- 
kų bažnyczių pilna aplinkui, o 
lieluviszka yra po szonu Elizabe- 
th’e, nes tik už 10c. galima prva 
žiuti isz namų ki paežiai bažny 
ežiai, tai teip kaip tam paežiam 
mieste.— Musų kunigėliai sten
giasi pristatyti kuodaugiausiai 
bažnyczių teip kaip ir lenkiszki, 
bet lenkai turi nors sziokias to
kias nors nelikusias mokyklas pa- 
simokinimui lenkiszkoe kalbos 
prie savo bažnyczių, musų gi tin
giniai ir tvarkos ardytojai ne į 
stengia nė tokių užlaikyti. Sztai 
vienas lietuviszkas prabaszczius 
iszsiuntė savo gaspadinę į jūrių 
maudynes Asbury Park,kur Mark 
Hanna maudosi. Ant tokAj pra
kilnių reikalų tūli musų dvasiszki 
vadovai apverezia žmonių sudė
tus pinigus, tai ant užlaikymo vi
siems naudingų įtaisų jų neuž
tenka. Musų kunigėliai ne pa
rengs mums gerų mokyklų, ka
dangi jie bijosi žmonių apazviet*.- 
mo. Tautietis.

Szudvabalis yra geriausiu 
oro pranaszu.

Kaimų gyventojai turi geriau
sią progą tėmyti paproezius v - 
sokių gyvūnų ir isz patėmyjiinų 
naudą sau traukti. B.ežių augin
tojai žino, kad bitys, besiartinant 
lytui, nors dangus butų d»r gie
dras, nelekia isz avilio medaus 
rinkti, arba jeigu ir iszlekia, 
tai ne lekia tol'. • Besiartinant ly
tiniams debesims, nors saulė dar 
szvieczia, pulkais giįžti namon. 
Bitys vienok ne persergėti žmo
nių apie ryti j ius orą. Už tikrus 
oro prjnaszus antai Prancūzijoj 
lauko szudvabalius, liet nuomo 
nės t oš prisilaiaė v on kaimiecziai 
ūkininkai, mokslincziai ne darė 
tirmėjimų ant penilikria'iuo apie 
teisingumą kai m eezių įtikėjimo. 
Rods ne galima sakyti, kad mažai 
ap*zv ėstis kaimietis negalėtų pa 
tėmyti svarbių gamtos apsiieisz 
kimų: lą jis gali daryt', kadangi 
aut daugelio patėmyjiinų jis turi, 
'daugiau progos, gyvendamat ant 
kaiiLi), o ant patėmyjimų didelio 
mokslo ne reikia, bet reikia vien 
kantrybės ir tėmyjimų. Jeigu 
mokslincziai ne užsitiki aut patė
myjimų mažai apszv estų kaimie- 
czių ir ne priima jų be persitikri
nimo, tai tas dar ne rodo, kad 
neapszviesti ne galėtų'nieko svar 
baus patėmyti, bet kad neap- 
rzviestas ne mėgsta eisteinatisz- 
kai, per ilgesnį laiką tėmyti ir 
suvesti į tvarką visus palėmyj - 
mas; jis paprastai sprendžia pasi
remdamas ant kelių atsitikimų^ 
ne paiso visai ant nesutinkancziiį 
su jo nuomonėms. Ant persiti
krinimo, aut kiek prancuziszkų 
ūkininkų įtikėjimas, kad szudva- 
bilis yra teisingu oro pranaszu, 
prancuziszkas mokslmczius Fa 
bre darė per kelis metus tėmyji. 
mus ir persitikrino, jog prancu- 
ziszki ūkininkai ne klysta: Fa- 
bre pa*s persitikrino apie teisin
gumu ūkininkų patėmyjimų. -Jis 
laikė szudvabalius klėtkoj ir pa- 
lėmyjo, j »g kaip kada, nors va
karas sziltas ir gražus, liet szud- 
vabaliai tupi ramiai įsiknį-ę, ne 
bando lėkti. Tokiuose atsitiki
muose ant ryt< jaus, arba kitą 
nakt) paprastu būva lytus ir au
dra. Kitą vakarą szudvabaliai 
lakii j* net lyjant—tokiuose atsi 
tikimuose ant rytojaus būva visa
da graži ir giedra diena. Fabre 
todėl szudvabalius vadina gyvais 
barometrais arba prietaisoms ro 
danezioms oro pei mainas ir tai 
geresnėms negu fabrikų padirb- 
tos.Szilas mokslinczius persitikri- 
no.jog szudvabaliai jauezia audrą 
nuo lt bii toli, net nuo ke ių szim 
tų viorstų. Žindma szitie vaba 
lai ne gali iszpranaszauti oro per
mainų aut ilgesnio laiko, pavetks- 
lan, ant sunvaitės, bet pranasza 
vime ant ateinanezios dienos nie
kada ne klysta. Tas isztirnnas 
ūkininkams žemdarbiams gali būt 
ne mažos vertės, kadangi jie be 
jokių brangių prietaisų, tėmyda- 
mi szudvabalius, gali žinoti, koks 
ant rytojaus bus oras, o tas ypacz 
nupjovus javus arba žolę, turi 
ne mažę vertę.

H Australijoj, ypacz mieste 
Sydocy, yra ypatiszka organiza
cija vadinama pueh kliubis. 
Sai'a organizacija terorizuoja gy
ventojus, kas jai pasipiieszina, tę 
stengiasi nužudyti. Tę patį da
ro su sudžioms, kurie drysta nu
bausti 'kę nors isz organizacijos 
sanaiių. Per rinkimus galima 
rinkti tik tokius kandidatus, ku
riems pritaria szita organiza
cija.

|| Į Peterburgę atėjo žinia, jog 
ant msskoliszkos tirinėtojų ko
misijos majoro Kozlowo, suside 
danezios hz 20 kare'vių, hz kelia
vusios ant tirinėjimųį Tibetę, už
puolė 300Q tibetonų. Jie 10 
maskolių užmutzė, kitus gi pa- 
azovė. Paszantus paėmė į nelais
vę. Be abejonės tnaskoliazkas ran
das isz to pasinaudos ant užgrė 
bimo kokio Tibeto szmoto ir ant 
iszplatiuimo jame savo įtekmės.

H Parlamentas kolonijos Nau
jos pietinės Valijos užgyrė pensi
jas po 90 dol. ant metų ne galin
tiems uždirbti 170 dol., uždir
banti mažiau negu $250 gauna 
mažiau. Ant gavimo vienok 
pensijos reikia užgyventi kolio- 
nijoj 25 metus; uždirbintis dau
giau negu 250 dol. ne gauna nė 
jokios pabzelpos nė pensijos.

H Daugiausiai kunigų yra, tur
but,mieste Lusemburge: ežia yra 
15 kliosztorių. vienas kuuį/as isz- 
puola ant.70 gyventojų, kuriems 
reikia sunkiai dirbti aut penėji
mo tokios daugybės kuiųgų. 
Norėjo ežia persikelti isz Pran
cūzijos iszvyti zokonmksi, bet 
net vietinis vyskupas tam pasi- 
prieszino, kadangi gyventojai 
jau ne įstengtų užlaikyti dar dau
giau kunįgų.

|Į Laikraazcziai pranesza, jog 
mieste Aix Les Bains, pietinėj 
Prancūzijoj, anarcb rtai .užpuolė 
ant atkakusios gydytiesi ežia- 
nykszcziose maudynėse motinos 
Portugalijos karaliaus, sesers a- 
narchi-tų nudurto Italijos kara
liaus Humberto, bet jai pasisekė 
nuo užpuolikų pabėgti.

H Berlyne. Dr. Suering Ber- 
son. laike buvusių ten didelių 
karszc'ių pasikėlė ant balono ant 
ori iki 33500 p’dų (su virszum 
10 viorstų I. Tose augsztyb'ae 
buvo 40° azalczio pagal Fahren- 
heito termometrę, taigi toks szal- 
tis, kokio apaezioj nė szalcziau- 
sioj žiemoj musų krasztuoae ne 
būva.

O Prancūzijos jėzuitai ne nori 
pasiduoti rando zokonams lazduo
toms tieom?, jie rengiasi su visu 
isz Prancūzijos iszsikraustyti. 
Ne veiks turbut ir nesigailės jų 
prancūzai, kadangi per jėzuitus 
prancuz ii daug pikto turėjo nu
kęsti ir tai ne vienę kartę.

Klaidos atitaisymas.
Pereitame “Lietuvos” numeryj, 

korespondencijoj isz Scrantono, į 
siskverbė klaida: paminėto ko
respondencijoj užmusziko pravar
dė ne Kasparavyczius, bet V. 
Kastantinavicziua.

| Bremene užsidegė tabako 
krautuvės Hoffmano & Co. Prie 
gesinimo 15 ugnagesių Ii 
kosi nugriuvusios sienos užbertų 
ir visi pražuvo.

| Visoj pietinėj Italijoj buvo 
smar’-us žemės drebėjimai, smar
kiausi dreb jimai buvo aplinkinė
se Avezzano ir Portici.

I| Netoli salos Alderney, B itisz- 
kame kanale, susimuszė anglisz 
kas kariszkas tor peliji s laivas. 
-Žmonis nuo jo visus iszgelbėjo.

Vietines Žinios.
— Gyvenime North’o, pn. 

1752 VV. 12 ui. expliodavo nuo 
uždegto briežuko gazoliną. Ex- 
pliozijos langas likosi iszmestss, 
o patį Nurtbę smarkumas ezplio- 
zijos metė į sienę ir gana sunkiai 
apkūlė.

— Tarnaujanti? skalbinycziuo- 
se Auditorium hotelyj Walson, 
peržiūrėdamas skalbinius, rado 
juose visokių brangenybių už 
10000 dol. Nors jų nieks ne 
jieszkojo, teisingas darbininkas 
surado jų savininkę ir vi<kę jai 
atidavė. Pagarsinus apie tai 
laikraszczittDH, pas Watsonę pra 
dėjo vaikszczioti jį pamatyti ne
turinti kę veikti dykaduoniai. 
Tas teisingam darbininkui teip į- 
griso, kad j:s metė darh^ skalbi 
nyczioj ir persikėlė į kitę miesto 
dalį.

— Kad didžtureziai ne mėgsta 
teisingai mokėti ant miesto reika
lų mokesczMis, tę visi seni i žino, 
jie stengiasi dalį nuo jų prigulin- 
czių ant vieszų reikalų moke»czių 
sukrauti anl mažturelių sprando. 
Sztai veitė žemės po getežinke- 

. li.iis Cbieagoj iszrkaityta ant 2000 
milijonų doliarų. Nuo to gele 
ži ike ių kompanijos mokėjo 4 mi
lijonus .doliarų. Dabar jos sten
giasi visokiais budais nors dalį tų 
mokesezių numesti nuo savo 
sprando.- Reikalauju naujo ap
skaitymo nekrut mesiu jų turtų. 
Už pinįgus gali rasti tokius ap- 
skailytbjus, kurie geležinkelių 
turlę iszskaitys ant pusės, ar b j 
dar mažiau, negu dabar buvo ap 
skaityta, nors žinoma, ir dabar 
jie moka mažiau negu pridarė 
tų.

— Ant kertės Micbigan ava. ir 
Cl irk str., policiniai Hyatt ir 
Ryan sulaikė v.enę vaikinę ne- 
szantį dilelį pakę. Pake buvo 
visokį s dabriniai daiktai ne ma
žos vertės. Einanti su juom du 
jo pagelbiniukai pabėgo.

— Pereitos nedėlios dienę. 
purvų krautuvėse Wucrmano,pn. 
5203 S. A bland avė. užgimė gai
sras. Ugnis platinosi labai grei
tai. Kol subėgę ugnageaini ję 
suvaldė, ji į pelenus pavertė <0 
namų. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 50000 dol.

vardai ik adresai
Sus. Lietuviu Laisvamaniu A mer.

Pkbzidkntas, k. Balcziunas, 
3®2 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Rabstimiskas, Kun. V. Dembskls, 
IžDisiszAS, Dr. J. Szliupas,

421 Penn avė.. Scranton, Pa.

Plkninkas Pikninka*!
Scranton, Pa. Czianyksztis Lietu- 

viazkas Benas turės savo pikninka Suba- 
toj, 17 pjutes, Rafle Range Orove Par
ke, Priceburg, Pa. Grajys pirmos kita* 
sos muzika, o tarpais ir pats Benas. Vi
sus lietuvius ir lietu vsites kvieesia at
silankyti. Komitetas.

Pirma* metinis Plkninkas.
New York. Dr-te Lietuvos8unu turės 

savo pirma metini pikniką nedieloj. 11 
Rugpjuczio, 1901 Florida parke, G lenda- 
le L. I. Prasidės 2 vai. po įlietu, Pik
nikas prasidės su tautisskoms pra
kalboms, potam lietuviszka muzika 
ir szokiai, kur terp ūksmingu me
džiu galima bus gražiausiai pasi
linksminti ir atsikvėpti szviežiu, sveiku 
oru. inženga vyrams 15c. moterims ir 
merginoms dykai.Nuo Broadvay Grand, 
So. 4 8L gal ima da važi uoli karais Busch- 
wlck avė. iki Ridrewood. Nuo Union 
avė. karai davež iki Ridge*ood parkui, 
o isz ten imti“tranferz" ant Myrtle avė. 
Isz South Brooklyn, Myrtle karai davež 
staeziai į pikniko parka. Ant visu virzz 
minėtu karu kaeztuoja tik 5c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankvli. Komitetas.

Pajieszkojimal.
l*ajiezzkau savo paezios Magdelenos 

Keturaklutes, kuri su 4 vaikais nuo ma
nės isz Cleveland. Ohio prasiszalino. Vy- 
ris ūse mergaite 11 metu, o jauniauses 
vaikas 3 metu. Kas ja kur nors užte- 
mytu rr duos man žine busiu didelei dė
kingas ir už ta klapata prisiusiu 91.00.

Vinc. Janczaitis,
Box 831. • Kent. Ohio.

Pajieszkau savo szvogerio. Stasio Jaki- 
mavieziaus. isx kaimo Nowasodes, Seinų 
parap., 8uwalku gub. Jis pats arkas kitas 
teiksis duoti žine ant adreeo:

Jurgis Krakauskas,
240- ist st., Elizabeth, N. J. (9-8)

Pajieszkau savo draugu; Jono Gavenes 
isz Jurbarko wol. ir Simano Kasparavi- 
cziausisz Batakių vol., abu Kauno gub., 
Raseinių pav. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso;

John Ružak, 
Uonoordia (Jollegc, Springfield, Iii.

Mes, Jurgis ir Juozas Kiibtlei, pajiesz- 
kome savo brolio, Kazio Kubiliaus, Šuva- 
ku gub., Marijampolės pav„ Kvietiszklo 
gm., kaimo Kleviniu. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos. Kubilius. *■ Minersviile, Pa.
(8-23)

l*ajieszkau Adomo Kalvaiczio. Kauno 
gub., Raseinių pav , Kaimo Patokssles. 
Jis pats ar kas kįtas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Andrius Jaksztaa.
159 liamburg Plsce. Newark. N. J.

Pigiai ant |»ar<tavin>o Buczerne 
sn groeernia, vietoje lietuviu apgyveato- 
je, arti iietnviszkos bažoyczioe. Biznis 
Jan yra iszdirbtas. Atsiszaukite po nr. 
135 W. I8th St. Chicago. (19-8)

Pigiai ant jmrdavimo 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)

Pigiai ant pardavimo saliunas, vieto
je Lietuviu apgyventoje. Biznis iszdirb- 
tastarti Liet.bažnyežios. Atiszaukite prie

J. Krzemenevski, 
3201 8o. Cent. avė . cor. 32nd m. Chicago

arba .
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandt({.

Sociališkas žmo
gaus gyvenimas pastūmėjo žmoniją pryšakin, 
palengvino viaopiuiską žmonių išsivystymą, 
jis privedė žmonių veislę prie i&dirbimo civi
lizacijos, ko dirbant pavieniai, nė suma
niausias žmogus išdirbti ne galėtų.

Prie išsivystyrpo žmonijos, prie išsidirbi- 
mo civilizacijos prisidėjo trys veislės spėkų: 
pafalinin, vidurinėj ir viešoa. Prie pašalinių 
priguli fiziškos sanjygos drauge su sanlygoms 
rupinimo maisto ii* konkurencijos su kitais 
gyvūnais ir terp pfečių žmonių; prie viduri
nių priguli kūno, dvasios, proto ypatybės, 
žmonių būdas, jų t dėsnis išsilavinimas ir pa
sikėlimas; viešos yra tai draugiškas susiriši
mas žmonių giminiu aut atsiekimo paskirto 
mierio; čia svarbas yra: skaitlius žmonių 
prigulinčių prie sanryšio, padalinimas darbo, 
apsimainymas, turtais su kaimynais, kas ant 
galo sutvėrė prekyptą ir savitarpinius susi- 
nešimus ir reikalu^ terp žmonių giminių ir 
tvirtai suorganizuotų didelių tautų ir vieš
patysčių.

Kad ant žmogaus, ar tai kaipo atskiros 
yįiatos, arba kaipo|8ociališkos grupos, kaipo 
gimines arba tautos ne mažą turi įtekmę gam
tiškos aplinkybės it sa n lygos, apie tai dabar 
visi žino, nors seniau įtekmės gamtos aplin
kybių ne supHto tpip kaip dabar nė mokyti 
žmonės. Juk sziądien visi žino, jiaveikelan, 
kad gamta ant žmonių turi ne mažą įtekmę 
ypacz ant ukiavimp žmonių, ant jų turtų, 
kas, žinoma, atsiliepia ant viso jų gyvenimo. 
Šiądien juk ir nė dpszviestas supranta, jog, 
įiaveikslan, nuo iftaus paeina užderėjiiųas 
laukuose, o nuo to paeina užsiimančių žem- 
darbyste turtai. |sz žemės vaisių naudojasi 
ne tik žemdarbiai,’ bet ir miestų gyventojai; 
amatininkai, prekijai, mokslincziai, kunįgai, 
kareiviai ir visos kitos žmonių luomos. Iš 
gamtiškų spėkų didžiausią įtekmę ant išsivy
stymo žmonių tini: klimatas krašto, kokia
me žmonės gyvenai vieta apsigyvenimo ir įs
čios fiziškos ypatybės žmonių. Išaiškinti vie
nok įtekmę čia įminėtų gamtiškų spėkų, 
ypač gi dviejų pirmutinių, taigi klimato ir 
vietos apsigyveni Ino, ne teip lengva. Ne 
daugelis žmonių giminių ir tautų šiądien gy
vena tuose jau kraštuose, kuriuose pirmiau
siai atsirado, jie kilnojosi iš vietos į vietą, 
jieškodami geresnių sanlygų ir su laiku atsi
tolino iš pirmutinių apsigyvenimo vietų. 
Persikėlus Mnonėtas kitur, atsiradus naujo
se vietose kitokiose sanlygose, persikeitus 
ukiavimo budui, Užtenka trumpo laiko ant

Isz visur.
2 Serbiszkas popas isz miesto 

0rawic/os, Kanten, nusiuntė mas- 
kolis kam carui szitokią rodę: 
“jeigu jus norite tur ti toliau vy
riszkos lyties vaikę, taigi jeigu no
rite, kad Maskolija sulauktų sosto 
įpėdinio, tai pasakykite ciecorie- 
nei, kad ji dabar užgimusią mer
gutę tik trumpę laikę iindintų 
su papu deszin's pus-'s”. Jeigu 
caras nori, tai popas žada per 
rasztę, arba pats atkakęs į Pe^r- 
burgę, darodyti, kad jo rodą yra 
gera ir teisinga. Kanten yra mo
kinęs! medicinos universitete ir 
kaipo daktaras turi gana placzię 
praktikę. Nelinia vienok, ar jo 
rodą palaimįs Maskoliję vyriszkos 
lyties sosto įpėdiniu.

|| Iszeinantis Vindobonoj laik- 
rasztis “Geograflsche Revue” pra
nešta, jog maskoliszkas randas 
rengiasi Juodąsias jūres su Kas- 
piszkoms sujungti kanalu per
plauk imai didžiausių laivų. 
Apart to, rengiasi dar nnkasti ka- 
nalę isz Kaspiszkų jūrių į Arai 
jūres. Tokiu budu maskoliszki 
laivai galėtų perplaukti isz Juo^ 
dujų juiių į Azijos vidurius iki 
angliszkų Indiją rubežiaus.

H Isz Vokietijos likosi iizvytas 
prezidentas amerikoniszkų laik- 
rasztininkų organizacijos Schier- 
brandt užtai, kad jis stengėsi 
per papirkimus iszgauti kopiją 
užmanytos naujos muilų tarifo! ir 
kad savo vienoj korespondencijoj 
iszniekino Vokietijos ciecorių.

0 Vokietijoj, Reino provincijoj 
dėga girios. Nors prie gesinimo 
darbuojasi aplinkiniai gyventojai 
ir kareivi ii, bet ugnies iki sziol 
ne pasisekė suvaldyti. B ėdį ug
nies padarytę skaito maži tusiai 
ant milijono doliarų.

II Paryžiaus laikrasztis “Rap- 
pel” pranesza. jog Abisinijos val
donas Mcnelik pavojingai serga; 
jis ne nori imti nė jokių eurojie- 
isakų daktarų sutaisytų vaistų.

U Reporteris Paryžiaus laik- 
raszczio “Malin”, Gaston Stigler, 
iszsiųstas ant apkeliavimo apie 
visę žemę, sugrįžo į Paryžių. Vi 
sę kelionę aplink žemę jis atliko į 
64 dienas ir 4 valandas.

K Pietinėj Maskolijoj, dėl viso
kių piiežasczių uždarė daug dirb . 
tuvių. Per tai mažiausiai 40000 
darbininkų ne teko darbo.

0 Angliszkas randas reikalau
ja nuo parlamento 10000000 dol. 
ant nutiesimo ant jūrių dugno te
legrafo nuot, Vancouver į Nauję 
Zelandiję ir Australiję.

- H Valymas žieminių javų Ang
lijoj pasibaigė. Užderėjimas vi
sur, iszėmus Airij os, yra mažesnis 
už vidutinį, Airijoj gi labai ge
ras.

| Užderėjimas javų pietinė] 
Maskolijoj szį metę menkas; ir 
kituose Maskolijos krasztuoee pa
sirodo menkesnis negu tikėjo.

| Ant Sziaurinių jūrių pasken
do žvejų garlaivy! “Emma” su 
visais ant jo buvusięis žmo
nėms.

|| Maskolija szį rudenį paims į 
kariumenę isz visos Maskolijos 
isz viso 808500 jaunų vyrų.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr įs Teisybe* Mylėtoju tu- 

reseavosusirinkima uedelioj.il Rugpju- 
czio lOi presz piet,*aleje K. Laudanskio 
3301 8, Morgan et. Todėl visi sąnariai 
ir norinti prisiraszyti teiksis pribūti. 
Naujiem* įsloimas tik91.00.
J. K. Chmeiauskas, sekr., 88033 st.

Chicago Dr-te 8s. b'rancisskaus Ser. 
turės savo balių nedelioj, 5 Sausio, 
1002, Freiheit Turner saleje, 34178. Hal- 
sted st. Todėl meldiia visu kitu draugys
cziu toje dienoje nedaryti balių- ne teatru 
idant vieni kiliems neuikenlumem.

Teatras, Teatrą*:
Chicago. Dr te D. L. K. Keistucuo 

loez teatra nedelioj, 24 I.apkriesto, 1901 
Vorwaert* Turner saleje, 255 W. 12th 
St. Todėl meldžia visu kitu draugys
cziu toje dienoje nedaryti balių ne te
atru, nes pelnas isz szio teatro eis ant 
naudos Apveizdi* Dievo parėpi jos. —

Sapariai D. L. K. Keistuczioyra kvie- 
cziami pribūti ant susirinkimo panede- 
iyj, 12 Kugpj uosio, 7 vai. vakare į baž
nytinę salę, kerte Union ir 18toe u)., kur 
aktoriai gaus savo roles ant aUinanczio 
teatro. Teiposgi yra kviecziami ir no
rinti prisiraszyti prie draugystes; szi 
draugyste priima vyrus, moteris ir mer
ginas. A Dargis, sekr.

Ketvirta* metini* Plknlnka*.
Chicago. Dr-te Apveizdos Dievo turės 

savo 4ta pikninka nedelioj, 11 Rug- 
pjuczio, 1901, Raising's Orove parke. 
Riverside,Ili. Prasidės 9 vai.ryto. įžengs 
vyrams 25c. moterims ir merginom* 
dykai. Parkas didelis ir gražus, dideli 
uksmeli medžiai, sūpuokles ir kitokios 
zabovos, grajys geriause muzika. Imkit 
Metropolitan Elevatori iki 48tai avė. 
isz ten LaGrange streetkari ir iszlipkit 
ant Deeplaines avė. kurio|e tai vie
toje ir Raislhg’s Orove parkas yra. 
Prie parko bus isztiesta* audeklas 
su paraszu "Lietuviszkaapikninkas”. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites szirdlngai 
kvieczia atsilankiti. Komitetą*.

Didelis Pikninka*.
Mo Kees Rocks, P*. Dr-te Szv. Jono 

Krik, turės savo pikninka su baloj, 17 
pjutea, Poinick Parke. Prasidės 10 vai. 
ryto. Inženga vyrams 50c., moterims ir 
merginomis dykai. Daržas didelis ir gra- 
žuadideli uksmeti medžiai, sveikas oras, 
grajys gera muzika, gerymo, rūkymo ir 
visokiu užkandžiu pilnai. ■ Visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia asiedingai

AUKAUKIT ant BAŽNYCZIO8.
Skaudvilės parapija (Kauno gub., Ra

seinių pav.) dabar stato nauja, murinę 
bažoyczia, kuri kasztuosdaug pinigu, o 
tos parapijos žmones yra biedni, neįsten
gia visu jos kasztu pridengti. Todėl al- 
siszaukia į Amerikos lietuvius, ypatin
gai į skaudvilleczius. kurie gal teiksis 
nors po keletą centu paaukauti ant sa
vo bažnyczioa. Aukas reik siusti ant 
adreso:

Kn. Prob. Mikolas Szaikunas, 
Skaudvilėje, Pacztas Nieskucznoe, 
Pav. Raseinei. gub Kaunas, Russia.

l’igi ketone. Kas nori važiuoti į kra
ju. gali parvažiuoti už dyka, tik už kėlės 
dienas darbo. Norinti apie tai placziau 
žinoti indeket už 2c. marke. Pas mane 
gali gauti ir kitokius darbus, kas tik ko
kiu nori.

Jos. Rosaell,
5 MerrimacSt., 8o.Boston. Maas.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rusai laiukę į "Lietu

vos” redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo verda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoisi. tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanczlam. 
pa raszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tai nelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį” siuskie prastoje groma
to js, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dole
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". 8iunczlant markes, reikia jas 
įdėli įlaiszka liuoeas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti anl laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raazeju tėmyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleog- 
vislte iszleistuvei darba prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos” iszieistuve.

Prekė plnĮgų.
Baskasrubligpo......... .. 52fc
Prumuko* markė! po.......... 24jc

perkeitimo viso tautos gyvenimo. ’ Tą mato
me juk iš dalies iri ant musų vientaučių per
sikėlusių į Ameriką: nors čia jie atsirado ne 
senlaus kaip 40 metų atgal, o vienok, ypač 
čia gimusi gentkaite, perkeitė lietuvišką gy
venimo būdą, pav|rto į amerikonus.

Ne galima vienok užginti, kad klimatas 
ir geografiškas padėjimas krašto, kokiame 
žmonės gyvena, turi ne mažą įtekmę ant viso 
jų gyvenimo, anį išsilavinimo ir kultūriš
ko jų Įiasikėiimoritą ypač ne sunku patėmy
ti,peržiūrint gyvenimą žmonių šaltuose ar tai 
siauriniuose ar pietiniuose kraštuose, arba 
karštuose, abipusiai ekvatoriaus. Visos, 
žmonių įiajiegos šaltuose poliariškuose kraš
tuose gyvenančių susina udoja ant kovos su 
ue prilankioms Aplinkybėms: su dideliais 
šalčiais ir su jų pąsekmėms. Tuose kraštuose 
gamta ne suteikia žmogui tiek savo dovanų 
kaip gyvenančiam šiltesniuose vidutinės ši
lumos arba šiltuose kraštuose; šaltų kraštų 
tautos, ant užganėdinitno savo reikalų, turi 
mažai visokių mędegų ir tas pačias ne teip 
čia lengva surasti} Visos žmogaus pajiegos 
susinaudoja ant kovos su neprilankioms gam
tiškoms aplinkybėm^: ant saugojimosi nuo 
šalčio, ant jieškojimo'neatbūtinai reikalingų, 
be kokių žmogus” ne gali apsieiti, daiktų, 
kaip antai: apsirėdymo, saugojančių nuo 
šalčio vietų, taigi triobų. kuro, kurio šal
tuose kraštuose, kuriuose dėl didelių šalčių 
nėra jau medžių, nėra daug ir maisto, o jo 
šaltuose kraštuosi, ant palaikymo nonnališ- 
kos kūno šilumosTžmogus reikalauja daugiau 
negu šiltesniuose kraštuose. Saitų kraštų 
gyventojai, nors ir paprato prie tų neprilan- 
kių gamtiškų saųlygų, prie vargo, kokį dėl 
tų sanlygų turi kįęsti, bet už tai ne atranda 
spėkų ir noro rupintiesi apie kultūrišką pa
sikėlimą, ant to i)e turi nė laiko, kadangi tjį 
turi apversti anį rupinimo neatbūtinai rei
kalingų daiktif. - Argi alkanas, nušalęs gali 
rupintiesi apie rengimą knįgynų, teatrų ir 
kitokių įtaisų pakeliančių, palinksminančių ir 
paraminančių žųiogų? Jis pirmiausiai turi 
rupintiesi apie jiagaminimą reikalingesnių 
daiktų, be kokių,ne galėtų gyventi, apie į- 
taisas pakeliančiis žmonių protą, dvasią, do
rą nėra jam kad|i rupintiesi. Neprilankios 
gamtiškos aplinkybės šaltuose poliariškuose 
kraštuose sulaikė kultūrišką kilimą žmonių, 
jie be savo noro turėjo pasiganėdinti tokiais 
vien siekiais, kukius turi gyvenanti tuose 
kraštuose žvėrys, taigi apru bežinoti siekius 
jieškojimu sunkiai gaunamo maisto ir apsi
saugojimu nuo didelių šalčių. Karštuose gi 
kraštuose kitos • priežastys sulaikė žmonių 
kultūrišką kilimą: čia dideli karščiai silpni
na žmonių energiją, naikina darbštumą; ant 
galo čia yra neišpasakyta daugybė visokių 
gamtos dovanų, kurias žmogus be darbo leng
vai suranda. Šiauriniuose kraštuose mat 
žmonių kulturišią kilimą sulkikė sunkios gy
venimo sanlygoą. karštuose gi kraštuose tą 
įtadarė per daug lengvas gyvenimas: žmogus 
visko turėdamas užtektinai be darbo, turė
damas mažiau reikalų, kadangi jam čia ne 
reikia nė aįjsirėdymo, nė saugojančių nuo 
šalčio triobų, nė tiek maisto, pavirto į tinginį.

Klimatigkos sanlygos atsiliepia ne tik 
ant kultūriško laipsnio, aut kokio stovi žmo-

bandas ginančios tautas ne pasilieka per iš
tisus metus vienoje vietoje, bet kilnojasi pa
gal metų dalis iš vienos vietos į kitą su vi
sais savo turtais, su galvijų bandoms ir na
miniais padarais, jos turi vasarines ir žiemi
nes stovyklas, ant žiemos ne pasilieka ant 
vasarinių, bet užstojus šaltesniam laikui, 
persikelia į žiemines. Tą galėjo pagimdyta 
ne kultūriškas laipsnis, ant kokio pasikėlė 
šitos noinadiškns tautos, bet i>ermaino8 oro 
pagal metų dalis; ir ant kultūriško laipsnio, 
ant kokio pasikėlė ir apsistojo šitos tautos, 
ne mažą turėjo įtekmę oro permainos metų 
dalyse, taigi klimatiškoa sanlygos, Prie to
kių kilnojimusi turinčias dedeles bandas tau
tas privertė ne vien šaltis žiemos laike ir ši
luma vasara, bet ir augapti augmenys, ant 
kurių teiposgi didelę turi įtekmę šaltis ir ši
luma, sausas ir drėgnas oras. Užstojus žie
mai, vienur žolė išdžiūsta, kitur vienok, kur 
drėgnumo daugiau ir oras šiltesnis, žolė ir 
kitoki augmenys nesiliauja žaliavę. Į tokius 
tai kraštus ant žiemos traukia su visais gy
vuliais ir naminiais rakandais čielos tautų 
giminės, apsistoja ant nuo seniai jiems žino
mų žieminių stovyklų. Poliariškų kraštų 
žmonių gyvenimas aukštai rišasi su jūrių ir 
sausžemio ledais: prisiartinus jifrių ledams 
prie kranto, užstoja dideli šalčiai, žemė įšą
lą—žmonės todėl traukiasi toliaus nuo jūrių; 
pasitraukus ledams nuo pakrančių, užstoja 
šiltesnė vasara, įsileidžia žemė, augmenys 
pradeda žaliuoti—tąsyk pasitraukę nuo jū
rių žmonės vėl sugrįžta prie jūrių vieni ant 
žvejonės, kiti gi su savo siaurinių elnių ban
doms; Siberijos jakutai medžiotojai, besi- 
slapstydami nuo šalčio, kilnojasi iš vietos į 
vietą, naujose vietose randa daugiau teipos
gi nuo šalčio persikėlusių žvėrių. Tau
tos užsiimančidfc gyvulių auginimu, prade
dant nuo turinčių bandas šiaurinių elnių, 
baigiant ožkų augintojai# Alpų kalnuose, ne 
gali ilgai ant vienos vietos išbūti, kadangi 
nuėdę žolę vienoj vietoj, gyvuliai ne tektų 
maisto.

Ant gyvenimo žemdarbiškų tautų, apsi- 
sėdusių ant vietos, klimatas ir metų dalys 
turi teiposgi ne mažą įtekmę, nuo metų dalių 
įtaeina žemdarbių darbas ir užsiėmimai: vie
nose metų dalyse jie turi daugiau laiko ant 
protiško išsilavinimo, kitose mažiau, vienose 
metų dalyse jie atlieka vienus darbus, kitose 
kitus. Štai būvis ir turtingumas egiptijonų 
nuo seniausių laikų remiasi ant perijodiškų 
kas metą atsitinkančių upės Niliaus tvanų; te
gul tie tvanai pasiliautų, vaisingiausias ant 
žemės kraštas pavirstų į tirus negalinčius gy
venančių ant jųžmonių išmaityti, jiems reiktų 
iš čia keitiesi kitur arba mirti nuo bado. Iš 
tikro į tirus pavirto ne mažai pirma tirštai ap
gyventų kraštų, kur gyveno senose gadynėse 
gana augštai pasikėlusios civilizacijoj tautos. 
Pavirtus į nevaisingus tiems kraštams, 
išnyko ir civilizacija, gyventojai turėjo per
sikelti į vaisi ilgesnius kraštus. Metų dalys 
atsiliepia ir ant savitarpinių tautų susi neši
mų, tą ypač jaučia tūlų salų gyventojai, ka
dangi mat prie daugelio salų vėjai paeina 
nno metų dalių: vienoj metų dalyj vėjai pu
čia iš vieno krašto, kitoj iš kito. Vėjai tie 
turi didelę įtekmę ant susi nešimų, jie palen
gvina išgabenimą produktų ir jų apsimainy- 
mą, arba aįistabdo ant tūlo laiko susinėsi
mus. Rods dabar žmonės turi garlaivius, 
kurie ne paiso ant vėjo, bet ne reikia už
miršti, kad net civilizuotos tautos ne nuo se 
niai naudojasi iš garlaivių,šimtas metų atgal 
nieks jų ne pažinojo ir ne vartojo net Eu
ropoj.

Apart klimato, ant žmonių gyvenimo ne 
mažą įtekmę turi vieta, ant kurios gyvena, 
kaHangi žmonės visame turi taikytiesi prie 
vietos, kur yra jų tėvynė: gyvenanti ant sa
lų'yra kitokiose sanlygose negu gyvenanti 
didelių sausžemių arba kontinentų viduriuo
se; ne mažą teiposgi turi įtekmę didesnis ar
ba mažesnis atsitolinimas krą$to~nuo jūrių, 
vienų arba kelių jūrių krantų aprubežiuo- 
jančių kokį vienos tautos apgyventą kraštą. 
Apart to dar ant žmonių ne mažą turi įtekmę 
ir sudėjimas dirvos to krašto, ant kurios jie 
gyvena, vaisingumas dirvos, oro drėgnumas, 
upės tinkančios valčių plaukimui, jų daugu
mas, išskirstymas kalnų, kraštas į kurį tęsia
si jų eilės, trašumas žemės, pieskynai ir ak
menynai, girios arba neuždengti jų plotai; 
teiposgi auganti čia augmenys ir gyvenanti 
visokį gyvūnai; ant pasikėlimo ir išsivystymo 
ne mažą turi įtekmę ir minerališki turtai že
mės gilumose.

Susinešimai su kaimynais, kultūriškas 
jų stovis, turi jeigu jau ne didesnę įtekmę 
tai ne mažesnę už gamtiškas žemės ypatybes.

Be augmenų nė žmonės, nė žvėrys ue ga
li gyventi. Išdžiuvusiuose tiruose, kur nėra 
augmenų, nėra nė žvėrių, nė žmonių. - Aug
menys tolei, kaip matote, turi ne mažą įtek
mę ant viso atskirų žmonių ir čielų tautų gy
venimo. Iš augančių augmenų žmogus nau
dojasi, jie jam suteikia maistą ir kitokias 
reikalingas medegas. Nepereinamos girios, 
reti krūmynai, bemedžiai Stepai, užaugu
sios samanoms plynios turi atsakančią įtek
mę ant žmonių gyvenimo. Plotai augme
nims apaugę lengvina arba sunkina persi
kėlimus žmonių iš vietos į vietą. Tankios 
nepereinamos šiltų kraštų girios stabdo žmo
nių susinešimus, susinešti per tokias girias 
galima tik upėmis, pereiti per pačią girią, 
jeigu ji traukiasi ant didelių plotų, visai ne 
galima.? Tankiose giriose salos Borneo ar
ba Brazilijos vidurių organizuotų tautų 
nėi>, abiejų pusių pagirių gaventojai gali 
susinešti tik tąsyk, jeigu per tokias giriaa 
teka upės. Tokios girios, suprantama, su
laiko; tautų persikėlimus ir susinešimus. Jos 
ne kartą sulaikė armijos užkariautojų ištrau
kusių ant užkariavimo kokio nors krašto, 
prieš tokias girias turėjo apsistoti senovės 
Rymo legijonai, 'ištraukę ant užkariavimo 
Germanijos; Lietuvos girios teiposgi ne kar
tą sulaikė įsiveržusius į ją priešus. Neper
einamos girios yra kaipi siena, prieš kurią 
apsistoja ne tik pulkai užkariautojų, bet ir 
žengimas civilizacijos.

Prie kiekwleno pioįgų siuntinio 
"Ki* pridėti 30c. an* piešto kasi-

nių giminės ir tautos bet ir ant paties gyve
nimo būda Kilnoji maiši žmonių su visoms 
savo bandoms iš vietos į vietą paeina teiposgi 
nuo klimatiškų ‘sanlygų. Teip antai tūlos

(Toliaus bus.)
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Kristijonas Duonelaiti*

Knygos sawos spaiu.uo.
Dr-as A. B. BACEVICZE,
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15c 
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Lietaviszki rasztal ir resztiniakai. raszlia- 
vinka peržvalg* Lietuvos Mylėtojo, ju

irta Yra tai naujausia ir gražiausia k*ygele 
iss vtou lletuviszku maldaknygių, daili, oa) 
ta, slidi popiet*: stambu*. auiku* druka* 
Miera 3^*4H coliai. Kaita knygeliu apdarai

Keli Žbdžiaiapie Auginimą, psraszyti J. S. 
Ksokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo vai-

laraokiai szvento* Inkvisieijos. vartoti VI Ir 
VU szimlmecziuose det~praplalinimo ka
taliku tikėjimo ant sėmes Parasze Man. 
Donald. Labai akyva knygute.........

^ro parasze lietuvlszkoje kalboje, 
tai: Dr Kasanaviėsius. Ivinskio, 
nsanto. vyskupo Voloneziauskio.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mi n kastais apdarais, apvalei* 
kampais, auksinti krautai, parašui*

Czia nukritę didelius darbu* veikla: snie
gas k rtais uždengia cielu* kaimus ir laido

si prie laikrodėlio. Koki nori. vyrisrka u mo- 
tsriszka. I Mssmond .Tewelry CurtOeil 
X*. 13. 99ti Dearborn at-, Obtoaųgo.

ga paduoda svarbiausias Užtrauks* Įsa 
•šventa* Biblijos, kuris* perskaitė supra
sit. ku yra Biblija ir Kodėl kunigai 
drau ižia ja žmonėm* skaityt ......................

no* knygelea l*wietku inszuai-gitil- 
nicsH wia Kitokia

tais apdarai*, auksintais krasztals.be ap 
kalimo........................................................... BOc.

No 7-Matas Aukso AHoriu* balto*oells- 
Įleido* apdarai, kwiellto* ant wtaao »so- 
no Iszkloto* sidabru Ir peria. »u dwiem 
kanllnemls kabotomis, auksinti 
tai.........................................................t«.oo

isz kokiu tame sluoguotu susideda, kur ir 
klek joje yra anglių, aelesies. aukso, drus 
koa Ir kitu gerybių: kiek mariu, atarų, upiu.

Istorija graaiosKatrukos “ “ lOe
Istorija iszlaiko Prancūzu waino* atsitiku

sio* Afrikoje ............................................. 80c

Kankles, lietuviszko* dainos 4 balsams vv- 
riszkiems sutaikyto*: pampino Dr. V. 
Kudirka. I i dalis..........................  30e

gn. Pnrasze Zanswyks*. .
Isignnimss nrargdienio. Knig. e pemogl-

nesi ant Nauju Metu, dienoj* warduwlu, 
gimimo ir kituos* *«arbluore atsitiki
muos*................. . ..........  BOc

tyli. Preke.....................  SOo
Nedorybe Rymo Cteooriaus, istorija 1*1 laiko 

pon*wojimo Neroao .... 40c
Negirdėtas daiktas ir gero* rodo* musu mo

terėlėm* i. 5c

Lrotuwo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Diewo dowana. isz kurio* galima iszmoktl 
gerai svirti valgiu* ir atsakancziai sreatl

N O. U. Matas Akso Altorius. pra*tai*,dre-
1 tai* apdarei*, auksintais kraszials. ap

kaustytoms briaunom* pasidabruotoml* 
bletclvmu. su kabut*.......................... 73c.

Rusiszkai parašte Rubakin'a Verie Drugys. 
Istleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo) Kalboj. »prasto visas raudes* 
permaina* ir reikm**: kaip Ils nersiketosta

Rankvedis Gromalu reasymol. Yra l*h*i 
naudinga knygele, kurt mokina k*lp reik 
raasyli* gromatas In:pažystamus. Plote
lius, giminias, myllmaislas ir myllmuo-

No. g. Mažas Aukso Altorius, traneurisž- 
ko* gluodnio* 
leis kampa 
krasztni .,

Geoliogiszkas Lietuvos isztyrinejimas, 
naudinga moksliszka knygele.................... 10c

istorija Eurojio* su mapoms to

No, <3. Mažas Aukso Altorius, balto* osllo- 
1 Mildos apdarai, iszkllusio* kvietkos.su 
kaulio* kabute, auksinti kr*sztal ..M1.3O
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Knygų Katalogas.
Knygos awetliuoo spaudo*.

A*«r4otai iszsitarunal ir patarles isa <y wn>- 
mo senove* GrekoBu bei Rvmtonu “ “ 10c 

Apie kalbu prsdži* ir tikro* rodo* dėl apsisaugo 
ilmo nuo neprieteliu vedsneziu isz tikro ir 
iszuaningo tikėjimo kelio in prapulty Czi* 
Hssaeja* nurodo kartos jrv* seniausios » t 
svroio sslbos. nuo ko jos paeina, nurodo ksd 
iietuvi-zka kalba yn seniausia ir ksd turi 
dauKiau-iai neprieteliu, kurte stengtasi j* 
isznaikinti; ant galo paduoda rodą* kali, 
nauja apsisaugoti. . 10c
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vą kokio* isz girtybes paštui* ilgo* 
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teriai ir prisakymai... ..............................20c
nserik* Pirtyje, komedija Ketu rakio.............10c

Anifllsakal-itetuviszka* žodynėlis, sutaisytas 
kn. P. Sauruaaiczio. turi apie 35 0 žo
džiu: angliszki žodžiai iszguldineii lietu- 

vuzkai...............J..........................................2°c
10c

,40c 
80c

Bireles dainos " **
Budas gydymo. Daktariszka knyga.................
Dainų skrynele ,, ,,
Dallyde arba patarmes stalioriams. surinktos 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedis mo- 
kinautiems ir mokantiems stallonszk*

Ktaologiszko* smulkmenos, D-roJ. Bssana- 
vycztaus. Moksliszki lietuvio preeite* 
tyrinėjimui, su viena map*........ . ...........85c

Kgle ialcziu karaliene ir iszgrtovimas Kau
no pilte* 13® m., du puiku* dramai para- 
szyti Aleksandro Gužuozlo . . 25c

Genu Dede. Graži oa»aka iaz sziandienlnio
Lietuviu padėjimo . . . .. . 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakymo apie pargabeoimf 
Dr te* Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va

dinamus. virsta, ant lietaviszko Ka. 
PetroSaurusaiczio. Ka* nori tureli dva
si* k u nauiu uasiskatiinu tegul nusiper-

latekme Socijalsatlszku sanlygu ant visu kultū
ros szaku. Gert pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi.............. 15c

Kadarytie. kad botume sveiki tr ilgai gy- 
.......................................................................

Kankles. Iietuviszko* dainos su natomis.

Krum plia Jonas pasaka

Keletas žodžiu apie nesu via* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Žahu'a 
verte kn. A. Milukas...................... .  15c

Kristijono Doaelaiczio Rasztal........................ 40o
Kapsi Didžiu Kuaigaikaacziu irKsralia Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parasze N. Yra 
tai istoriszka* iszsznipiuejimas api* Vil
niaus praeiti pagal i«minklu*. užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunlgaiksz- 
eziu ir Karalių............................................

Kritnobsi ssvieso* bei abrozai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozo perkra- 
taneziu talas tikejimiszkus dogmatus.. . 50c

Kabalas talpinanti* s*wyje visokia* užmini
au* ir snt ja reikalaujanti atsakymai. lOe

Kelios istoriszko* dainos. Gražio* ir svarbios *- 
pte Lietuvos praeiti*.jo* lietaviszkusk* 
nigaiksaczit.*. Krežiu skerdyne ir tt.........10c

Ketotstis, tragedija 5 aktiosedel teatro...........80e
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingume ........................................................10c
Keletas rasztu apte Kražius, paraszyta D. Batke- 

raiezio. Aiszkiai s prasto pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* oriška* atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeista, kiek ua- 
mnsztu. kiek nasudy'a ir U...................15c

Kuningas. puikus sprastyma* isz gy ve Simo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lteta- 
viu. ... - . . . 50u

Lengvu bodu paežiam per save* pramos
ite ruzytie, dėl nemokanczla 10c

ListavUzkos delno# iss visar surinktos,
apie keturi szimtal dainų “ 8L00

I^ietaviszku Albumu. Laidai. Istoriszko* ir

nu. Telpa ežia gražus paveikslai su trum
pais apraszymals žymiausiu Lietuvos vintu. 

• issdirbimn ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Austro* Vartų *n stebokdngu paveik
slu Paneles Szvencziauaios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindančio ranto Naamiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava, Nauji Frakai; Griuvėsiai Medini 
ka pilies; Gelgsndiszkls: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno «zventlnyczia 
Kaune, Kėdainiai. Mlr, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakisskto bažnyczia. 
Kapas Simano Daukanto. B iru tos koplyczia. 
Palanga. Buomas tie* k lai pėda. Mimjossle 
nls tie* Garždsis. Nemunas tie* Vilkija, ū- 

■ ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u-
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokia lietuviu užsiėmimo, naminiu padaru 
ir tt. Aprasrymas paveikslu dviejose kalbo

—lietnviszko) ir angliszkoj. Preke... BOe
„lėta vos Tėvynės Dainos, paraszyto* k n. Anta

no Wtenožlo*ko. Labai gražio* dainos 20c 
Lietaviaismžiugludumuose Czia talpinusi ty

rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui jOe

Litvtai i Polacy. Lenk iszkoie kalboje, iszroiio 
ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare Ir 
•r turime su lenkai* laikytis ar nno ju 
szglintis...........................................  10c

Laisvo* Valanda*. F.i'e*. Parašte Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirkai. Cziayra surin-

vienas skaityta)** re* sau nusiraminimu 
ir dvMUzkf naudf.......................  i... 15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smairans laiko praleidimo, < 
ne* isz jos gali n u burti apie savo laimę 
ar nelaimę, ar myli ji žinom* mergele, 
ar jf Taikina* myli ir tL........................ 25c

LiataTlszk** Sziuplnys, II Laida. Konradas 
Vailenroda* ............................................ 10c

LietaTtazkl Dainiai pradžioj XIX izlmtme- 
ezio. Kliasisskai taatiszk** perejodda* 
Parenire Jr. Jonas................................... 40c

kn. Burbo* ir kitu.......................................... 40c
Lictuvo* Kankles, turinezio* 71 naujas dai

nas........................................................  15c
Lietuvos Istorija, pataszyta Simano Daukan

to. Dvi didale* knygos, kožna po Si.50c

t

I
Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto

ris z k si socijolioglszkas pirezinys..... 25c
Lšotevlai po maskolių Jangu. Parasze Dr. 

Piessinys apte priespauda* ir persekioji
mu* lietuviu isz szaltes msskoluzkos 
valdžios....................................................... 10c

Maakolijos politika su Europa tr katalikiszka 
bašayema. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikhia lietuvio* Ir Ju 

bažnyczia* . . , . . 10c
Muša mužikėlis lazduotas ant naudo* Lietuvos 

Vkinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilimas. Po tam ro
do* ukinykam* prie gero vedimo ukinykys-

Medegs mosu tautlszksi vaistlnykystai. Szioje 
taigoje aprozo vi*** ligas, ju vardas ko
kiai* jas vadina Kaamecztai ir Suvalkie- 
cziai, kokeis vaistai* prasti žmoaes ja* 

......................................................40c
M*d«ga Slraano Daukanto bijografijal (gyve

nimui). Yra tai nauja ūse knigale ir Ubai 
x. akyva, kurioje apraszytas gymen'ma* Sima

no Daukanto nuo pat kūdikyste* iki jo siaer- 
ti*s: kaip ango. kur mokinosi, k* veike ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

Neelpneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penktuose aktuose su

■ inženga. iasleUt* Tėvynė* Mylėtoju Dr te*. 
Yra tai paikiaus* tragedija grajyjana tęst-

Olga Liabstovynziute, vaizdeli* isz gyvenimo 
niblllsta. Yra tai grąžo* Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilisto Rosijoj*. kaip 
mergina Olga Liabatovyczlute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskas ezinovo!kas tr gaudoma gudriai už
truko isz ju ranku.................................. ioc

Pavasario Balsai, naujausia daina kayg«le, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose 15c

Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu wi**«p*lys 
tej (aocijaUszko* ptaszyni*)................. 3to

Patarle* ir daiao*............................................... ]0c
Petro Amino rautai. Knygel* turinti M pai

ka daina . ’ . ioe

vos atsitikimu. l'":
Pradžemoksli* Rankos Rasztodel noriocziu 

iszmvktie gražiai rasvylie į*5
Pradinis mokslu* anglis,ko*kalbos............... 78c
Pilna* szimtmelini* kalendorius su pliaueto- 

tsto... ... ..................................................... 1Uo
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekurto per- 
kratmejlniai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti -kaitylojui daug maistu iss- 
traningiem* dūmojimam*......................

Pasakos pagal Krylovą. Paraaze eilėmis 
VlSiTas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ošia 15 pasakų, paraszyta ellymls....... 10c 

Pirmutine puszelpa ūmai susirgus, taipogi 
gėralai alk hoboiai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele............................... . .....................

I>UM*skoa, Romnnsl, PJovelioa, 
Nlythssi.

tmžiaus galas Ponsko Piloto, kur* buvo au
džia Vleszpatie* lesaus............ . ............

minia Vili*, naujausia ir gražiausi* pasaka, 
kuria skaitytoja* atsidžiaugt negales . 

tpiska Dievo, pasas*..........................................W
tudersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienoje knygelėje............ ,z............15c
Apie Jon* Tvardauck* gtr<u burtinyka 

ir jodarbus sykiu su *praszym*is apie bur
tus. - ... «■*

vu    Stepo Rauuuosio, pasakos 15c
■ yvenimas Gena vaitos (Gcoovefos). Yra — _ 1 1L- 1 . -.11.. t — —* —u u si * a * L a

dėjo. .... 50c
■ievsitis. apysaka szios gadynes. Yra tai 

gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. " ‘M

iuooos jteszkotojai, apysaka H. Senkievi 
eziau*................................................ 35c

>u puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
oikta auginimu vaiku..............   5ft-

Idėja ant meszlvno Apysaka musu dienu 
Aukauja broliam* lietuviams Mes*.

Istorija gražios Magvlnno* .,
Istorija septynių Mokytoju ' “
Juosupas Koniuszev.kis, arba kankinimas

Cnijotu po valdžia maskoliaus 
Juokinga* pasakojimas apie Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai is* ukinikyste* 
Ka* teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės 

i»z lietuviu gyveninio loc
Kaukazo Belaisvi*. L Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, pulkus apraszyma* isz gyvenimo 

l.eiuviu.........................  50c
Kn A Bu bos Prozaiszki Rasztal Szioje kny-

ko* parapijų* Plymoutb. Pa., kurios tai 
y re szitokios: "Tirmiszkiu Andrius“, 

•Szwi«*ul» ’,' Dipsybe ir iszmiuti* smo- 
reus”, “Apiburta airis" T«wo pasku
tiniai Sodinai". “Naujalenkis isz prie
vartos". - Sesuo“, -14 tėvynės meile“, 
"Burtininkas isz Cuougvano Austrijos". 
"Sodtaaus elgeta ', “We)nio iszpatantis”, 
"Smertisant nosies"

Keksztu Simas
___ 80c

___________________________
nimas pr.e ukiaiukystes................................Ilk-

>tuwi»zKiM Paaako*. Miiega li-tuuri.zKai u.
tologijai. Surinkta liroj. B***n*w>eziaus 
C»la telpa 14 seninusiu lieiuwiszku mitolo

D™ » McdlGal disduumfu gali lūs iszuudyii!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ie kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Isobinsonas Krutins. morali«zka Ir žlngedl 
apysaka pa*zw**la jaunumenei..... U3c

Seno Gadynių 1 *znyks Gvgi SutvorlmaL Pagal 
Huu-nlnsona: *utal*e Szerua*. Ji spraazo 
seniausia gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius am žeme* dar prieis žmogaus ant jos 
atsiredima. Bziandien tu sutvėrimu kurni* 
žmones kasdami gidus saulinius, kanalus ar 
imdami ;*z žeme* anglis randa giliai palai
dotus žeuieje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kanu*, užklotus eile ke
liolika* sieksniu (torto Žemes. Tie stresu 
žemeje kūnai yra rziandien Įsistatyti iv*i 
riuoro a useji:o*e. i»z kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip *ena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. MoksUnoziai iss to *emla bran- 
giausi* mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bedu gyvi sutvėrimai keltosi isz žem««niu 
In sugsrtesnes veisles, iv pagal storoms ir

ti. kaip **niai ir Smogu* ant mu*u tam** aV 
•Įrodo. Knyga turi 37J puslapiu tlambau* 
druko, ar.t grota o* popioro* ir apie ISO pa
veikslu iLvairlu >*nu gadynių Kiny kuliu «u- 
trerlmu. Preke.....................................41.00

Trump* Geografija. Butais* Įtari*. Trumpai Ir 
suprantamai apreszo wi*a* S dali* s*roto. Su 
74 p*welk»)eliai*: mapu. Amoniu, gywi> lu ir 
meddtu. Tinkamiju** geografija in pradine 
mokslain,................................  SdSc

Ztnogus Nepi:uszkl*. Verte ias szvedlszko No
ris. Oras, apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
sūnūs a paved e su varginga mergina ir lai- 
miegiau gyveno už kitus, su turtingcms ap- 
Sivedualuj. Salta apy-akele užima k tek v to
na liūną vaikina ar mergina ir mokina imo 

giszkoa dorybes....................................... 1O<

raganas ir raganius: Apie Deives. Laima i 
Laumes: Apie Dali: ApleOiltine; Api<-Szal- 
na irszalti: Apie wvjus. Apie milžinus: Api 
žatezius te smakus: 4pie vilktakiu* arlm 
viikalokua Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėtosnno seniausiu laiku in kure* dar 
ir szifdien daugybe lietuviu tiki buk lai vis 
buvus teisybe...............................................St.Jue

Maskoliai 1812 metuose arb* Jurgis Mlioa- 
lavskis........................:................. tOo-

Medejo pasakojimas Szi knygel* yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne*

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorius.kstalikiszka maldų kny

gele. Maldoe yra rytmetine*, vakarines, prie 
spsviedne*. komunijos miežiu, miszparu ir 
daugybe kitu: miszlu maldos su abroselials; 
mlszparei giedami iietuvlszki ir lollniszkl: 
daug iotynlszku giesmių giedamu prie isssta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapiui- 
moir.tt. Yra 8 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliau* Dovido; aktai, ražaneitai.

trimis abroselials .
Markus ir Anrelionas. aplsaka isz pirmu am

žių krikszczionystea.... .......... ..................
Mythai. Pasako* ir Legendos Žemaicziu. su

rinkto* Ed. Veckenstodt o, verte J. Bzliu- 
pas M. D. D. I. Yra- tai akyviausio* ir 
juokingiausios senovlszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus gera ir pikta dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Viuilokus Ir tt.. in 
kuriuo* senove* lietuvtaF tikėjo ir szia- 
dien dar nekuria tiki. Kas vien* isz tu

ne* nuolatos žiun. bet ju gerai nesupranta; 
su ? abrozeliai*. Naudingiau** knygele ant 
tukto dasižinojimui isz ke darosi žai 
bei. griausmai, lietu* ir sniegą*; kasyr* 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. ItOc

Aritmetik*. Knig* iszaimokinimulrokundu.
Preke...............................................  U3c

HYGIENA. Daktariszk* knyga arb* moksle* 
api* užlsikymf sveikatos, isž kurios gali be 
pagelbos daktaro tezsigydyti nuo daugybe* 
rigu. Szita knygele privalo rastis ktekvie- 
nnose namuose, ne* kas jf su alyda perekai- 
ty*,pat*lkysapsisaugoti nuo tekatanezi* vi
sokia liga, patalkys užlaikyti*zjelybe)esavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokė* užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo vaikelio*. 
Preke.......... . ..............................................tiSsj

Apie turto iszdirblma. Parasze Bebram; verte 
S. M. Veikalas gvildenanti* politl*zkaj* eko
nomija. Kokiais keliais issidirb* turtai, 
kaip Jin susikrauna ir kaip atsiliepi* ant 
draugijos gyvenimo.................................33c

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jos nieko nerizikoojat

jeigu esat iszegzaminuotl
Per specijalistUH “State Mi-dical Dis- 

pensary , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Vau Buren ui.

Ju electro-ehemisxkas gydymas yra 
gerinusias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reisskia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduole* Ir 
gydymą jeigu ne esate lazgydyti.

ir i moti es isz priemiekcziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožuo trūkio 
(treilio) idant butu i užgydyta i* į*r pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

kie. Naikovskl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu salygsiiol isieju- 
siu Lietuvi saku knygų. Aiszkiai ir supren-

te*, karalyste*, knoigaikutvsta*, respubU- 
ko* ir tt. Kiek kurioje nenroje yra gyvento
ju : koki ju tikėjimai, kalbos, paproczlai. už
siėmimai. pramone*, iszdlrbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoj*, fabriku, pra 
Stoniu; kur koki orai: szaleziai ar karsz- 
ž-iai. lietus u giedro*; kur koks ilgia dieno* 
ir naktlež; kur visad* yra lygi diena ir nak- 
i '* kur saule per keletą dieau nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x<> -oliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popures 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: map*. gyvu-

Ta pati, apdaryta audimo kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis r Atspausti para
stai ant nugaros ir szono. Preke. 30 

Istorija Suvienytu W»l*tiju Szlaurlnes Amert- 
koa. Aprasžo kaip Kobumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kares buvo, už k* 
karevo ir kokiuos- metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kun* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpi nesi Konstitociia 
Suvienytu Wal*tiju, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikosžemeje „’rveuancziam.idant 
suprastu kokes Jis ežia tiesas turi, kas jam 
vra vale daryti, kas ne vate Turi jHislapiu 
384. Preke..................7771................8100

Drūtuose, gre*Juose apdaruose...............$1.33
L*enk*i ir Lietuviai nuo 1828 Iki 143Uu:. Paraaze 

pagal lenkiuku* istorikus Žemkalnis. Iat
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes“.— Yra 
tai spraszymss Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimoir yo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
•leluvos kunlgalkszcziais: Keistaczlu. Vy- 
autu ir kitais. Isz szios knygele* skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste vra 
mums naudinga ar b ledi n ga...........  13c

Lietuviu pratevisi Mažojoje Azijoje t 
iki jie pateko po valdžia persu. P: 
t u vos Mylėto)**. Knyga turi zre 
ir 4 dideles mapas. parodsnczlss 
senovėje gyveno lietuvio protėviai Apreszo 
lietuviu padėjimu dar 80U neto priesz Kris
las* gimimu..................  BOc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’ojp. 
pre**ioo russeen Lithuanie supiesze kun. V. 
liembskis........................J...................... .lOe

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlnys Dro 
L. U'ehlam. Isz angliszko iszgoide kun. V. 
Demboku.......................... ..........;........... 13c

Kražių 8k*rdyne.Apreszo ana balsu atslUklm* 
kad* 18M m. maskoliai uApuole ant balny 
ežio* miestelyje Kreta*, musze, szaude ir pjo- 
F* nekaltu* amoni*, iszgriovr* altorius Ir ui- 
rz* Ujo b*Aayczta. Al*zkmu*l*l apraszc 

«n*a atsitikima. ..........................13c

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Biitie daktarei klaidos jokio* negali 

padaryti, ne* jie viską daro »u pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip lai: M i - 
croacopa. H a r m ocytome- 
tero, Sphigmographo, E - 
lektriazku balsu Reosta
to ir S (<■ t h e c r o p o P h o - 
n o u d o* c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir įsi
klausymo idant ant «yk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognoaoae ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluoee) per liri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra. 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai aUi*xauk in 
“State Medical Dispensarv", ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren uk 
O* Inejimas j*rrt6 Van Bures ui.

Putemyk adresu.

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

Specijiįlįstai "State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie Užgydo nvrviuka nusilpnėjimą 
ir visu* dalyku* prie to prtaidedaneziua 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* |**ekmes jaunyste* neiszmintin- 
gurno persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatMk*nc*iai 
gydytu ilgu, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
go*, fizistko ir protiszko nusilpnėjimo; 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliūdimų, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam paųasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislig ir mauavimu*. Liga, |eigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai, kada nors gydytas 
|ier kita daktare ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neKtsakancxias metodas. Gydymai 
"State Mi dical Dispensary" yra naujiir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Biitie specijalislai gali 
isigydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty ). Biitie spe
cialistai turi atimtus geros valio* pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Dideli* skaitlius žmonių daug nuken- 

ciia prie nusiszlapinimo, ne* szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Ta*yra labai 
pavojingas dalykas, ne* gali kilti užde
gimą*. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* ligos arb* 
strikturos. lai pasirodavik su gatviniu 
daktaru Btate Medical Diapeosary. Ne 
kentek n u o 1 a t a i . Bpecijalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.

Dr. Leonard Landės,
Littuwi#zkas Daktaras.

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

teriazkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucxiuoae: 
Wiedniuje, Berlyne, karai taikoje mo
kykloje Izindone, buvropardėtiniu moks
lo Lebanon, Jlallevue, Port Graduale 
Hospital College ir Lt.

UaZtikrina IvZjjydyzuss
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimu vidurių, 
ga)wos, nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimj, moteriszka* ligas, ir ne- 
vaiaingumj. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

isxgydysiu į kelee dienas, taipogi li
ga* pilwo, uždegimu žarnų, taxdžiųwi- 
m) pieno, tkaudtjimf lupų, noeiea, a- 
kių, ausų, nustojim) pajiegų ir tL 
gydyme užtikrinu kiekvviename alaitiki- 
me. Cnronisika* liga* gydau pasekmin
gai, ir slepema* liga* užlaikau slaptyM-

Dr. Leonard Landės,
134 FL24ih SL.Cor. Lexinrton Av.

Ho<ln (>*r Gromatas I >y ai.
Užpraszydarni gydyklas prisiuskite 81.00 

ty.Ieigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek stveri ir spraszyk sawo ligy. o 
asx prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attoroey ud Connseior it Ui.

Cbunber of Commerce Bldj. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington-sl*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienlntelia lietuvcys adwokatas, baigęs 
mokslf jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip ciwili*xkas teip ir 
kriminaliMkas «vįsuose guduose.
Kės. KtM W IKth Cor. Union 8t.
C23 nTelephone Canal 788.

11.(50

J_detuviszka* Lemsntorlus su '‘olarinis. kate
kizmai* ir mlstrontuni............,....13c

Mokslas ap|eŽemį Ir kitu* svieto*, ju bu,y ir 
pabaiga. Aprauso kas yra žeme, lai ko ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi: kas 
yra saule, žvaigždes.menulls: kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian o*, korne
to* ir kitos retai matomo* žvaigsdes. Su 30 
astronomlszku abroselia turinti 286 pusią 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurio* 
tikrai žmogus gali apslszviesū......73c

D'u’.i-ose, gražiuos* apdaruos*........... BI.OO
Vlindaugis Lietuvos Karolius. Istorlszkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Leoklszksi pa- 
rosz- Julius Slovaeki, itetaviszkal verte 
Vincas Kapsas (Droš Kudirkai. Knygele 
paskirt* ypatingai teatro mylėtojam*. 123c

Olityp*. apysaka Isz laiko t*rp**viszkos kare* 
Indijoau Amerika*....... ........................U3c

Puiki istorija spe Kantri* Al*n*,k*rl per XI ma
ris vaikszcziodsma po sviete, daugybe 
Jedu ir vargu kantrel iaskentojo.. SOc

Naujausi* Lleteviszka* Sapolnyka*. surinktas 
ir surediL isz daugel svatlmtautnzku sapol- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Perolsskal 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
želia,—su s p ras z y m u planetų ir požlapozlu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateitos.—Geriausei iszguido visokius
sapnus....................................  BOc
Apdaryta*.

Havargel* Ir kaip gyvens Kynai (Chlnal). 
dvi l*b*i akyvos pasakaite*...............t*

Paskutines miszioe. (Isz lenkissko). Basaka 
isz atsitikimo mlnyszku klioaztoriaje....IO 

ajudinkime vyr*i žemę. Labgi graži pasaka 80
Pavogti arkliai ir Mendelta Didgalvts Dvi

• JOe
Plunksnos abrozeliai. Szeszios aaujo*,lab*l

gražio* pakako* , , 20c
Pajauta Lizdeikos dūkte arb* Lietuva XIV

szimtmetyje. labai graži pasaka............... 7K
Pamokslai Graži* Žmonių., pars'zyti ko.

Totoriau* (Tatares). Yra gražio* tr la- 
b*l psmokiaanezio* pasako* „ , ke

Panos zonai arba baisumas Dievo rūstybes Ps 
rasz&Szveatmiki* Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lletuvlszku parėpi

Paveikslai. Porasze Žemaite. Graži pasaka 
apie Vaikina ir jauna mergina Ir ju susi- 
paczlavimę........... ifc

Pamokslai Iszminties ir Teisybes LszguldiueU 
Galvocziu visu amžių. Czia yra pstlipf 128 
gražiujnokingu ir iszmlntlngu ĮiaishaiBij* 
Kas nori tureli gražiu Juokingu ir pamoki 

. naacziu skaitimu tegul nusiperka szteknla-

A M. Matnsawiczia,
AGENTAS

Wargonu, PĮjanu, Siuwamu Ma- 
Hzinu, Cigaru Ir Papieroau.

ežiai Isz fabriko ir todėl saliu pigiau juos par- 
d*oti sslp U* k*rro Iss vboksaro ima. Msldtas 
•Ik pamėginti, o ažtikrlnu kad busit* utaranr- 
dlatl.

A. M. Matusawiczia,
603 W. MahnnoySt.

Mahanoy City, Pa.

Betiiatnda Lietui iuzka Batika.
Siunczla pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szirkortes ant visu linijų už pi
giame preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

8. Mauk,
212 First St.. . Elirabeth, N. J

DvkaiAIIT PAMATYMO. Kai pntes,B1I|nu!
Nepirk* lalkrodal'n 

pakol musiszklonepa- 
matysi. Prislusk sa
vo adrese, ome* pri- 
■ lūšim pulku laikro
dėli su iencisgellu už 
8178, C. O ft. Dvi- 
gubt kvletkuoti luksz 
tai. au*uk* užsuka-

ŪKININKAS, Lietuvos ūkinį 
kruztis, Iszein* wienj karta kės me
nesį. kasztuoja Pruauos ir Austrijoj 
2j markes. Amerikon prisiunCjant 4

eos({į. marki*arba 1 amer. dollerį.
VAKPA3,Hteraturos.politiko»ir mok

slo, dwim3ne»ioi8 laikrasztis, ka««- 
tkoja Prusuo* ir Austrijoj 3 auksi-

• nūs, Amerikon ir kitur priaiuneziant 
4 auksinu* (Markes}. ’ .

Pinikus ‘r iaiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcija aiuneziant reik tok* 
adresas padSti:

Fri. Marika Saunue,

krodeliul vertam 8®.

Temyklte Baltimores Lietuviai!
Dabar galite gauti pirkti visokiu !kny-

V A RICOCEU^P
Nusilpninanti rezultatai Lito* ligos Bzita liga yra vadinam* karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

yra per gerai žinomi, idant inigilinti in savo pasekmėse. Liga t* gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
tirinejimu*. Yra gana sakyme, jog ap- stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
sunkina protą, nusilpnina k^na. kanki- Gausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodym*i plemiu ant.veido ir kūno, 
na nervu ayatema ir pmųbulgia ant vi-1 
■iszko nusilpnėjimo. Jeigu p-sste auka 
šiito baisaus padėjimo, |adu eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jum* in 
metodą ir kaip syki jau si 
nenusistebesit jog jie iszgydi 
gu paskutiniuose 18 meni 
tnsi apsistoja ant syk; smar e ir uždegi
mas bematant pranyksta; k 
rinkes padidintose gyslose 
ir jo* atgauna^savo normaiifzka tvirtu
ma ir pavidsl#. Visi ženklai 
nurno pranyksta idant p* i 
sveikatai, tvirtumui, puik bei ir vy- i 
nsxkumui.

■skis nauja 
irasit, tada 
vir»z850 li- 
iu. Bkaus-

skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, panirouy ma piciniu *ut >ciuu n *uuv, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudėjime gerkles, atsiradime guzeliu, 
puolime plnuku ir paprastai užuibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse ners gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

liauja*. *usi- 
iszsiskirsto

i gos ir silp- 
aryti vieta

Asz likaa iszgydytu.
Asz pasirodavyjau "State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17. 1000.

Mano Brangus Gydytojai!
_ . , . . ,_h. - . Turėdamas paslaptinga liga daugiauTeisdanszkas užtikrinimas bus kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj 

toj ant gydyme
I3f~ PrekeH yra pigižtuaioN.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri sfecijslistams 

Dispknsabtj yru nuprasta, * turi raazyt 
apraszydami saVoliga ir jeigu jie atraa 
jog namiejie gali gydyti*, lada priims 
po užtikrinimo plianu, gydi|o)e* ir gydi
mas nieko ne kasztuoj*., jeifru ne esi isz 
gydyhi.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.^

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIA
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8toa iki Ižtoa ryto.

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

nr užlaiko
Pirmos Kliabos Saliuna, 

Grobkrnia ir Buczernk.
Visada sivieže mėsa, sivieži ir ciystai 

užlaikomi visi kiti groeerisiki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Bnliune ae- 
niausioa Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. <leraN užkandis 
(Free Luneh) kas dien dykai.

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSUUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Pablic.

ROOM 615-616
87-29 E. ItshiDgtOD st, Chicago, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civihsskoms ir kriminalisz- 
koms provomt. Geriausei įsivarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

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

laikys tutina puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakaiti- 
mais Ir pavincievooem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tutinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. Kudarauckas.

Box 234. Lnreace, liss.

Temykite Baitimorea lietuviai! 
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyn, lt, Biltlinores prlemestyje.
Užlaikau czysta. gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliam*. prie tekan- 
cz'o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karss- 
esiugerisuse vieta atsivėdinti.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant balių ar loterijų už ni- 

giauae preke. Ass istdrukuoju.
lOOOtiKietu už 81.00
300 „ „ 70c
200 • „ 40c
100 „ „ 30c

Puikios popieroe gromatu raaiymui tu- 
ginas 10c., o su kopertais 15c. Kas pas 
mane užalrassys “Lietuva" gaus tusina 
s«lu poperu dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darbe ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lietu- 
visiką Biblija už 83.50. Užsimokantis-gi 
prenumerata už “Lietuva“ ui visa meta 
gaus minėta Biblija už 83.00.

J. BARONAS, 
1002 S. 2nd.st., Phlladeiphia.Pa.

HIJLLO FOTOGRAFAS, 
8408 8. HžUated 8L

I Driim* loju 'r suvartojau visokiu patentuoji’ r* , lu gyduolių, neapturedamns jokios nau- 
, d o*. Netikau laime jiadave mane po ju
su globa. Man, yra linksma prirodytie 
ius tiem, kurie reikalauja pagalbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis szito nusle- 
| betinogydymo, sugražino man sveikata.
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gere- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois į
County of Cook | “ s

Ašį. Jurgis Sterlin. “Notary Public“, 
czionai liudyju. kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\ an Buren u), asabiszkai atojo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėta* paliu- 
dyjimaa yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodama* “State Me-

dical Dispensary" ant peržturejimo pu
blikai.

Pasireszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia J8 diena Gegužio, 1901. 

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijalistka alyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu. kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Lietuviszka Dirbtuve

Teleftmaa: Cau^l 78.
Telefonuot galima isz 1 Sekwieno* 

•pliekos.

hur 
atsiwedinti karčiuose
Ant Potopsko upes kfa*zto. 
Tenai rasi ir be rasztti, 
G raže vieta ,orf sveiki, 
Žale m gojui gera lailįit. 
Ten lietuviszkasutliiinat 
Parengta puikiai kaili bijūnas: 
Pilna* gėry m u puiKiguaiu 
Ir tu užkandžiu geri luti u. 
Czia vėl ant upe* laiveliai, 
Plaukioj mergos ir barneliai. 
Tai žuvauja, tai vežiiuja, 
Bovintiesi nesilauja. 1

Antanas N arijau*
lantl.

P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nuuja dideli sztora, 
in kuli supirko dau
gybe laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu.špilkų, 
armoaika, skripku ir 
d sugtbevisokiu kitu 
Uvoni. Czia teipgi 
dirba} ant orderio 
•aliuminius žiedus isz 
gerisgisio aukso ir pi

giau kaip kilt Ant paifjikalaviino isx- 
•iuucziasavo tavorus etpresu in visus 
Amerikos miestu*. Su Kiekvienų orde
riu duod* savo kataliog^dyka. Adresas:

P. K. BRUžfti AB, 
701 Mliwaukee Av.J Chicago, III.

Sutl rūtini m taa plauku.
Tigrai wienalinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalin* visokia necĮizta sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lė* minutas. Mes sawd Gyduoles gws- 
rentawojam. Preke t|k 20c. Imant 6 
bonkutes 81.00.
*wetyma* szaiis. Budi 
yra parodyta* kelioee 1 
Norėdami pasiklaust, 
adresuokite:-----J —
Sta W. Box 106 , I

M et ua 
Preke

į Bitinėliam Paeitu ir į 
kaip jas vartoti 
Iboae.

tąsi klaust rodos per laisskus,
>: The J.K. JRUNDZA OO., 

įklyn. N. Y.

DENTT8TA8-
Kerte Slstir Halgted ulieziu, 
wirazui Aptiekos Chicago

t—Tikrai Liet

Geru nitu, Beniaus 
pianu cigarai ir czy 
ariu. Apart to didele 
mitingu, bailu, weeeil

iBZkftF—

arielkos, kwe- 
vrieta dėl užei- 
cayata sale ant 

ir kitokia šabo*

... Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
( paredų; teipogi dėl draugysezių: Karinu, Kukardu, 

Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami sa.vo darbu BUBzelpti 
savo tautietę ir kad ta» darban butų prideraneziai 
atliktas, atsiazaukite paa:

T. ANPRUSZeVJCZAITe. u 
115 W. DiVision St. CHICAGO. ILL. j[

Di»ž Stanislaw Heymar, 
DENTISTJIS 

NBUMiMIm:
keru 18-tos ii.

’irazum Plstto apti*ko*.

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

Reguliuojame dancziiu 
kreivai auganeziuN.

Plombos cementines, porcelnni Gryno aukso karūnėlės nuo... 
nes arba sidabrines................. 50c Viražui, ir apaline eile dant...815.00

Plombos auksine* nuo................ 81.00j Garniluras dantų.......................88.00

OFISAS ATIDARYTAS: ] *uo 9 val Lki 9iventom8
I dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

transfara per Halstedul.

. LIETUW1SZKAS DAKTARAS.
2271 W. Division st. ------- CHICAGO. ILL.

'nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius* nuo 12 iki 1 po piet 

_ nuo 7 iki 9 wak?re.
Ateik pate arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užeikre- 
tanezias, limpancziaB-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. • AtsiszaukentiemB per laiszkus duodu rodą.

7"X'\7’T/r A T !♦ puikiu oovanul Tokio p.g 
i J Y Ateikit pažiūrėt, pas. urajima nieko n* kasztuoja I

— Dabar m>-« paleidžiame turran geriausi laikrodėli:
<u vvigubal* paauksuotai* luksitale, ausuke už*ūkams* Ir nustatomas. 
«* T1KBA AKiaiKiaiKA ssnimui rlln* akmens. R R gvarauiaot**. rlkeliaotai* viduriai,, 
issduodam-rassvta avlaancj. Sicr m mttv; pagal Isrveirda ir geruma toki laikrodėli via*d»* 
gali lyglaki pr e *40 vsam aukso lsikbodcuo. Visiem* puikia laikrodėliu mylėtojam* mesdeo- 
sime begyj* (» dienu puikius pre tentus: t. Tinm msbiu putu tttkb *a didele galreke Ir ginta 
rinta clbaku. verte* 84.50: i grynu Kastu euru cieaajrrcua. verte* 75c.; 1 nikelias asui Suks a* 
DKžtrrK.fibc: 1 dalia auksinuota Dickzfs LtactveiLi su Cameo kabate, li to; t peikia auksinau 
ta aaevTz. II 00: I pora puikiu AuaKsmv deimantai* s dlntu. 8100; 1 peikia anuta įsisodinta 
brangakmeniais. 40c: 1 pora paauksuotu koltonika su pa-muterto vir>zal*. 40c: 1 por - 
guzlku. su permuterlnla apaazla. gto: ž taimeriams guziku. psrmuterto apnozio* 50- i— U_*lre. t - .1.—3-11 I_ t / ____ -S___ '

na pulką L*Xįtini ri tu: da‘k-n* m*s n»»l*nc i*m-- '»dv n*r «<•»'«. uAregi.trove .avo kasat 

^^“^YIEIA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOYAIOIS DYKAI. 2$^. 
laikrodėli ar motert>aka Jeigu moterirrke. tad vytimo Diek- n* lenciugello me« pulunsinro mo 
terrozkaSOoollu aukslnuota L^egnetvJenelu^ų Raazvk-sendien. p*kN isspard.rimas Beisroi-

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir gruntus kitokiu daiktu galite iszairinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Suce. to Kelpsch, Norciko & Co.

krasztals.be
kvietkos.su
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