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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Amerika stato vis naujus 
ir naujus reikalavimus Ku
bai, bet tiesų jai ne pripažįs
ta. Nuo neva iszliuosuotos 

"salos, nors garbę iszliuosavi- 
mo savinasi sau be pamato, 
reikalauja Amerika visokių 
palengvinimų prekystoj, o už 
tai atgabentus nuo Kubos 
ta vorus, kaip įmanydama, sun
kina savo muitais, kurie, ži
noma, turi užmuszti visiį Ku
bos iszdirbystę ir prekystę; 
muitai tie turi visai ekono- 
iniszkai nupuldyti tą salą. 
Mat tuom amerikonai tikisi 
priversti gyventojus be ka
rės, dėl ekonomiazkų priežas- 
ežių, pasiduoti po Amerikos 
globa. Rods naujai, pagal 
amerikoniszką būdą, sutverta 
Kubos republika galėti} ne 
paisyti ant Amerikos, bet sa
vo ta vorus gabenti į kitus 
krasztus, bet ir to padaryti 
ne gali, kadangi užrubežiniai 
susineszimai turi būt po pri
žiūra Suv. Valstijų, o jų»ran- 
das, žinoma, ne daleis daryti 
per traktatus didesnius pa- 
liuosavimus prekystai kitų 
krasztų, negu Suv. Valstijų. 
Dabar tik kubiecziai suprato, 
kad besistengdami iszsiliuo- 
suoti su Amerikos pagelba 
isz po Iszpanijos jungo, pate
ko dar po sunkesniu Suvie
nytų Valstijų.

ląsynės amerikonų su fili- 
piniecziais dar toli nuo galo. 
Be obejonės amerikonai pa
ims viražų bent aziuom tarpu 
ant beveik beginklių fili pi- 
nieczių ir juos auvaldys, bet 
tas,, turbut dar ne greitai at
sitiks. Vietoj paimto Agui- 
naldo, atsirado kitas filipi- 
nieczių diktatorius, jenerolas 
Malvar. Szitas iszsiuntinėjo 
prokliamacijas į visus Filipi
nų salų krasztus. szaukdamas 
gyventojus įx> ginklu, nepa
klusnius, prilankius ameri
konams gazdina bausmėms. 
Savo prokliamacijoj naujas 
diktatorius užtikrina, jog ne- 
užilgio' jau ateis laikas ir 
amerikonai turės neszdintiesi 
namon. Jeigu tas, ką sako 
Aguinaldo įpėdinis ir neisz- 
sipildys. tai kare dar turbut 
ant tų nelaimingi} salų ne 
greitai pasibaigs. Ne greit 
dar ant tų salų užgims tvar
ka. Ant tūlų salų, kaip ame
rikonai garsino, maisztai li
kosi neva -suvaldyti, bet kaip 
tik kariauna pasitraukia į pa
jūrius, viduriuose pasikele
liai vėl atsiranda. Teip bū
va visur: tvarka laikosi teip 
ilgai, kol yra amerikoniszka 
kariauna, bet jai pasitraukus 
į kitą apskritį, masztai neva 
suvaldytame kraszte isz nau
jo užkyla.

Virszininkas amerikonisz- 
kos kariaunos, jenerolas Chaf 
fee, rengiasi sugrąžinti na
mon didesnę dalį artilerijos, 
kadangi kalnuose, kur dabar 
laikosi pasikėlėliai, kanuolės 
ne tinka, su joms kalnotuose 
krasztuose be kelių ne gali
ma pasikrutinti, sunku per
eiti isz vietos į vietą, kanuo- 
lės tik stabdo gaudymą po 
kalnus pasikėlėlių.
><enerolas Chaffee prane- 
szė į Washingtoną, buk su- 
muszti po Mindoro filipinie- 
ežiai pasislėpė į kalnus ir 
nors prie jų amerikoniszka 
kariauna ne gali prisigriebti, 
bet jie turėsę pasiduoti dėl 
nedatekliaus maisto, kadan
gi amerikonai laiko visus ke
lius ir kalnuose pasislėpę ne 
gali isztrukti. Teip vienok 
per isztipus metus garsino 
apie Agninaldą, o jis galėjo 
laiky tiesi teip ilgai k _t ik

Rytine Azija
Augliszki laikraszcziai n uo

la ta i raszo apie tvėrimasi 
naujų, chiniszki} pasikėlėlių 
pulkų, kurie sziuom tarpu 
tveriasi priesz priėmusį sveti
mi} vieszpatysezių reikalavi
mus savo randą; isztraukus 
vienok svetimoms kariau
noms, jie pradės vėl kriksz- 
czionių ir svetimtauczių pjo- 
vynes. Gal būt, kad tame 
laikraszczių praneszime yra 
dalis teisybės. Chiniecziai 
turi tiesą rugoti ant savo 
rando, ant jo mesti atsakymą 
už silpnumą vieszpatystės,už- 
imanczios tokį plotą kaip vi
sa Europa ir daugiau už ją 
turinczios gyventojų. Jeigu 
Chinai butų gerai rėdomi, 
tai jie ne tik butų susilyginę 
su Europa ir ne reikalautų 
nieko bijotiesi, priesz juos 
drebėtų visa Europa ir Ame
rika. o dabar užtenka kelių 
deszimczių tukstanczių sveti
mų kareivių ant privertimo 
teip didelio kraszto pasiduoti 
visokiems pažeminantiems 
reikalavimams svetimų krasz- 
tu.

Svetimos kariaunos vienok 
ne paiso' ant persergėjimų 
angliszkų laikraszczių, bet 
rengiasi namon. Isz Pekino 
isztraukė jau prancuziszka ir 
italiszka kariauna. Dabar 
Chinų ciecoriąus sostapilėj li
ko tik ambasadų sargybos. 
Ciecorius vienok ir jo randas, 
nors priėmė svetimų krasztų 
reikalavimus, bet nesiskubi
na sugrįžti į svetimų kariau
nų apleistą sostapilę. Am
basadoriai padavė Chinų ran
dui savo reikalavimus, nuro
dydami szaltinius, ant kurių 
turi būt paremtas iszmokėji- 
mas karės kasztų. Szaltinis 
tas yra tai muitai ant sveti; 
mų ta vorų atgabenamų} Chi- 
nūs. Muitai ant svetimų ta
vom} atgabenamų į Chinų por- 
tus, kai p ambasadorių užgirta, 
turi būt pakelti iki 5% ta vo
rų vertės, o muitai ant valgio 
produktų, kaip antai: miltų, 
ryžių, taigi svarbiausių chi- 
nieczių valgio produktų, net 
iki 10%. Chinų randas dar 
ne padėjo savo paraszo po 
svetimų ambasadorių jam su
teiktu reikalavimų protoko
lu. Chiniecziai protestuoja 
priesz pakėlimą muitų ypacz 
ant valgio produktų, kadan
gi per tai pabrangs valgis, o 
chiniecziams ir prie mažų 
vežimo muitų ant valgio 

produktų ne kartą reikia ba- 
duoti: vietinės produkcijos, 
prie teip tirszto apgyvenimo, 
neužtenka. Už Įiakėlimą pre
kių valgio produktų chinie
cziai turės tiesą kaltinti sve
timus geradėjus ir per tai 
dar labiaus Chinuose pakils 
nekentimas europieczių, ku
ris gali apsireikszti naujoms 
svetimtaucziu skerdynėms.

Nebereikalo, rodosi, An
glijos randas, neturėdamas 
isz kur daugiau imti, skubi
nasi dalį kariaunos isz pieti
nės Afrikos, nors ten ka
rė dar ne pabaigta, siųsti į 
Indijas: apart aiszkaus
neprilankomo Anglijai Af
ganistano valdono, kurį 
bene tik pasisekė maskoliams 
į savo pusę patraukti, užgi
mė jau maisztai Himalajų 
kalnų apskricziuose. Dalis 
maisztininkų užpuolė ant an- 
gliszko garnizono mieste 
Kashmirkar ir atėmė nuo jo 
ginklus ir amuniciją. An- 
gli tonai tiki, kak maisztus 
palaiko maskoliai,- todėl 
stengiasi juos kuo greicziau- 
šiai suvaldyti, kad atimti 
maskoliams progą aiszkiau

Pietine Afrika
Karė Afrikoj traukiasi sa

vo keliu. Anglijonai }>aima 
į nelaisvę vis daugiau būrų, 
žinoma, ne kariaujanczii}, liet 
moterį} ir vaikų, kokių civi
lizuotesnį už Anglija ir karės 
laike ne užkabina. Būrams 
vienok teiposgi pasiseka kaip 
kada paimti mažesnius an- 
gliszkus garnizonus, bet jei
gu jie paima į nelaisvę, tai 
ne vaikus ir moteris, bet ka- 
riaujanczius priesz savę. To
kių vienok ne laiko nelais
vėj, bet paleidžia liuosai 
bėgti, atima vien ginklus ir 
amuniciją; ne vienas kareivis 
patenka į būrų rankas po ke
lis kartus, bet ir tokių, nors 
turėtų tiesą, būrai ne bau
džia. Isz tikro, sulyginus 
abidvi kariaujanczias Afri
koj puses, burus reiktų pri- 
skaityti prie civilizuotų tau
tų, anglijonus gi prie nuož
mių. kadangi jie ant kiekvie
no žingsnio mindžioja civili
zacijos iszdirbtus principus 
ir tiesas. Būrams pereitą 
sanvaitę pasisekė paimti į ne
laisvę (Ironijoj visą mažą an- 
gliszką garnizoną, bet jie, 
atėmę ginklus, kareivius |>a- 
leido.

Amerikos laikraszcziai pa
garsino, buk angliszkoe ka
riaunos virszininkas Capo 
valdybose, jenerolas French, 
likosi viename muszyje pa- 
szautas. Angliszkas randas 
apie tai nieko ne garsina, 
bet ir ne užgina. Gal būt 
todėl, kad tas paskalas yra 
teisingas.

Kaip ten ne buk, bet tur
but Anglijos padėjimas Afri
koj ne tvircziausias, kadangi 
jos randas juo tolinu, juo 
bjauresnio griebiasi karės ve
dimo, juo toliau, juo bjau
riam* laužo terptautiszkas 
tiesas, ne paiso, kad tuom 
žemina savę, užsipelno ant 
paniekos viso civilizuoto svie
to. Turbut todėl ji labai 
silpnai jau stovi ir žiaurumu, 
žvėriszkais darbais savo karės 
vedėjų, kurie isz tikro nieko 
kito ir ne moka, stengiasi isz- 
gazdinti burus, priversti juos 
greicziaus pasiduoti netei
singiems angliszkiems už
puolikams.

Bztai dabar garsus Angli
jos kolionijų ministeris isz- 
mislijb naują būdą užbaigi
mo karės, kurios Anglija, 
nors teip turtinga, ne gali 
be galo tęsti, kadangi dėl di
delių kasztų turi įpulti į ban- 
krutystę, užsitęsiant karei, 
kiti gali priesz Anglijos norą 
iszplatinti savo valdybas ir 
užimti tuos krasztus, kokių 
Anglija sau norėtų, o ant 
galo Anglijos nedraugai gali 
dar priesz ją ir Indijas su
kelti. Visų tų prieszginybių, 
turint karę Afrikoj, Anglija 
ne galėtų pergalėti ir galėtų 
nužudyti netik pietinę Afriką 
bet ir Indijas, o toliaus nuo 
silpnos atsiskirtų ir kitos val
dybos; ant galo, jeigu An
gliją pasiektų kokia didesnė 
nelaimė ir Airija galėtų už
simanyti iszsiliuosuoti. Ir 
kasgi tąsyk butų isz galin
gos kitąsyk Anglijos? To ji 
ne gali daleisti, todėl tnri 
pasistengti kokiu nors budu 
karę su būrais užbaigti. Bū
rai vienok nesiskubina pasi
duoti, net jų -viengencziai 
angliszkų valdybų stoja "už 
neteisingai užpultas būrų re- 
publikas. Ant iszgazdinimo 
kariaujanczių burių, Anglijos 
kolionijų ministeris Cham- 
berlain paliepė Kitchenerui 
pagarsinti, jog visi būrų ko
mendantai, kornetai, vadovai

įsikiszti. Ar tas pasiseks, tą ir visi buvusių būrų republi-

siduos anglijonams iki 15 d. 
rugsėjo, bus amžinai isz pie
tinės Afrikos iszvyti; krutan
ti turtai kariaujančių priesz 
Angliją būrų bus konfiskuoti 
ir parduoti. Teip daryti vie
nok su ginancziais savo tėvy
nę ne|»rigu įmingu krasztų 
gyventojais nė joks prieszas 
ne turi tiesos nė karės laike.

Pietinė Amerika-
.Nesutikimai terp republi- 

kų Venezuelės ir ColumbijOs, 
pietinėj Amerikoj, ne tik *ie 
iszdilo, bet dar labiau jiasųli- 
dino. Uolumbijonys anfru 
kartu, įsiveržė per rubeži^ į 
Venusnelę, bet likosi antru 
kartu sumuszti ir iszvyti. 
Sziuom kartu, kaip sako,f į- 
siveržusius vedė pats Coluni- 
bijos karės ministeris. Jeigu 
teip, tai ant kaimyniszko 
kraszto užpuolė ne revoliuci- 
jonieriai, bet Coluinbijos 
rando kariauna, taigi kad 
terp tiedviejų kaimyniszkų 
republikų užgimė kare. Ri ds 
ji oficijaliszkai ne pagars ri
ta, bet Col u mbi jos įiasiuųti- 
nys apleido Venezuelės so- 
slapilę miestą Caracas. Ve- 
nezuelė dar ne seniai ką tik 
pabaigė revoliuciją ir dabar 
tinis randas dar silpnai lai
kosi; Columbijoj gi’revoliu
cija nesuvaldyta. Jeigu to
dėl teip silpnai besilaikanti 
randai, pradės karęv tai be 
abejonės kas isz kai
mynų bus juos supjudęs. 
Kadangi seniau už asfalto 
kas tynęs -buvo užgimę gana 
dideli nesutikimai terp Ve- 
nezuėlės ir Suvienytų Valsti
jų, kadangi Coluinbijos pa
siuntinys, pasitraukdamas isz 
Venezuelės, visus reikalus sa
vo kraszto pavedė Suvienytų 
Valstijų pasiuntiniui ir kad 
stovinti Panamos porte jų 
kariszki laivai žada pagelbą 
Columbijos randui priesz re- 
voliucijonierius, tai galima 
spėti, kad Suvienytos Valsti
jos bus raukas pridėjusios 
prie supjudimo kaimynų. 
Jeigu jos remia vieną isz su
pjudytų pusių, jeigu jai ža
da pagelbą, tai be abejonės 
daro tą ne dykai. Kasztus 
pageltos atseis užmokėti per
galėtai pusei. Kad tik tie 
krasztai abiem kaimynams ne 
butų paskui per dideli. Su
vienytos Valstijos jau nuo 
seniai tyko, kad kokiu nors 
budu iszplatinti savo valdy
bas ir pietinėj Amerikoj.

Vokietija.
Į Vokietiją suvažiavo daug 

visokių kunįgaikszczių ant 
laidotuvių pasimirusios cie- 
coriaus motinos. Isz svetimų 
valdonų atkako: Anglijos ir 
Grekijoe karaliai. Pasimįru- 
s i os ciecorienės kūnas tapo 
pergabentas isz Croubergo į 
Pottsdamą ir palaidotas kąra 
liszkuose kapuose.

Kadangi paskutiniuose lai 
kuoee italijonai pagarsėjo sa
vo neprilankumu valdonams, 
o ant laidotuvių ciecoriąus mo
tinos suvažiavo daug svetimų 
kunįgaikszczių, tai ant ap
saugojimo Jų Prūsų policija 
isz Cronbergo iszvežė į Frank
furtą visus italijonus darbi
ninkus ir pasodino juos į ka
lėjimus, kol neiazvažinės po 
szermenų svetimi kunįgaiksz- 
ežiai.

Sugrįžo jau isz Chinų jene 
rolas VValdersee; nuo laivo 
iszlipo .Hamburge. Didelių 
iszkilmių ne buvo, viską su
gadino mirtis ciecoriąus mo
tinos. Isz kunįgaikszczių 
ant priėihlmo sugrįžusio je- 
nerolo nieks ne pribuvo.

Vokietijoj, po nusibankru-

krutystėa nesiliauja, bankru- 
tinasi dar vis visokiuose 
miestuose bankai, pardaviny- 
czios ir fabrikai lygiai dideli 
kaip ir maži. Pereitą sanvai- 
tę daug fabrikų uždarė dėl 
bankrutystės, prie to juos 
privedė nusibankrutinimai 
liaukų, kuriuose fabrikai tu
rėjo savo pinįgų ne mažai.

Pereitos nedėlios dieną Ita
lijoj (lasimirė pagarsėjęs ki
tą syk Italijos ministerių 
pirmsėdis Crispi.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

ii d. liepus priebažnytyj kata 
likiazkos Szv. Dvasios b«žnyczios 
rado pamestu vaiką dviejų sa n v si
čių, apvynio'ą į abrusą. Isz 
tikro nelaimingos Vilniaus mer
ginos mėgsta bažnyčiose mėtyti 
savo meilės vaisių, Szitas atiti
kimas ne pirmas.

23 d. liepos, ant Chersoniaus 
u>. užgimė gaišias, kuris drueziai 
pagadino Luckio namus. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 5000 
rubl.

Prašymus norinčių pastoti į 
Chemifikai-techniszką mokyklą 
Vilniuje pradėjo priiminėti nuo 
27 d. liepos. Į pirmą kliasą nau 
jos mokyklos gali pastoti be eg
zaminų baigę penatas kliasas rea- 
liazkų mokyklų, o baigę 5 ir 6 
kliasas gimnazijų turi iszlaikyti 
egzaminą.

Vilniaus gubernatoriusga\o ži
nią isz Peterburgo, jog jmsimirus 
Lietuvos jeneral gubernatoriui 
Trockiui, jeneral gubernatoryste 
liekasi pinaikinta. Visos tiesos, 
kokias turėjo L:etuvoj jeneral gu
bernatoriai,tuom tarpu, kol cieco
rius nei-aduos kitokio paliepimo, 
liekasi, pavestos vidaus ministe- 
riui.

Vilniaus laikraszcaiai ne lubai 
pritaria užmanymui parengti Vil
iuje . augsztesnį palilechniszką 
institutą, ką užmano Vilniaus 
Žemdarbystės draugystė. Vietoj 
augcztesmo instituto, daugu
mas geidžia, kad butų parengtas 
universitetas. Technologiszko gi 
instituto geidžia vidutinio, o ne 
augtztesnio. kadangi Lietuvoj nė
ra didelių pramouiszkų įtaisų, tai 
ežia reikalingesni specialistai su 
vidutiniu mokslu. Tokį institu
tą ne sunku būt pat engti. Che- 
miszkai - techniszka vidutinių 
mokslų mokykla jau yra, prekys
tes mokyklą rengia, reiktų todėl 
parengti vien tokią jau lemdar- 
bystės mokyklą, visas jas sujungti 
į kiuvą, | vieną institutą su atski
rais fakultetas ir darbas atliktas. 
Į tokį institutą galėtų pastoti bei- 
gę keturias kliasas gimnasijų, ku
rie dabar, iszėmuc dvasiszkų se
minarijų, ne turi kur dingti. 
Tuoee irzvadžiojimuose yra isa tik
ro dalis teisybės.

Isz Vilniaus gubernijos.
Trakų pavietyj, Žižmarių vai- 

szcziuje, ūkininkas kaimo Melai- 
danų, Andrius Balekevycsius isa- 
airengė meeakerio'ti ant ežerelio 
prigultncsio grafui Flateriui. 
Sumeszkeriojęe 4 žuvytes, ėjo ra
miai namon. Netoli ežero patiko 
jis grafo girioe sargą Citrinovi- 
esių, su kuriuom gana gerai drau
gavo. Tas napraszė pasidalinti 
žuvimis, ant ko ūkininkas noriai 
sutiko, davė sargui pusę prižve- 
jotų žuvycaių. Paskui atsisvei
kinę, kiekvienas nuėjo savo kelių. 
Vės ūkininkas atsitolino ant ke- 
1 ų deazimczių žingsnių, sargas 
szovė jam į nugarą ir tą padarę*, 
įlindo į girios tankumyną. Pa 
szautą ūkininką reikėjo galianti 
tuojaus į Vilnių.

Vilniaus gubernijoj ne giliauja 
arklių vagystes; no pereina nak
tis, kurioje ne pavogtų kur nors 
arklių. Daugiausiai vsgilių yra 
Nemencztno valszcziuje.

17 d. liepos plytnycziose Szei- 
niuko, netoli Vilniaus, »t-itiko

Alperovicz, pris artino per daug 
prie kranto duiliėi, isz kurios 
darbininkai kasi molį. Krantas 
nuplyszo ir su ji om žmogus įpuo
lė į duoltę. Nu > krantų pradėjo 
plyszti molio sz notai ir jie užbė- 
rė gulintį ant dugno Alperovi- 
czų ir teip suk ai sumankė, kad 
nors atkasė gyv p, bet jie nuga
bentas | Vilniai s ligonbutį, ant 
rytojaus pasimiiė.

Per sanvaitę tuo 14 - 21d. lie- 
|>O8 Vilniaus gu >. buvo apsirgimų 
visokioms limpančioms ligoms: 
Vilniuje: Szlaklotoms sziltinėms 
4, pilvinėms 6,
1, krajine 6, d:
2.
vo:

rauplėms 4, rože 
Ifteritu 1, tymais 

Paviecziuoss apsirgimų bu-

Rauplėms: Lfdospav, kaime 
Druskininkuose
2: kaime Darort-zanuo^e apsirgo 
25, numirė 6, kuine K lesama k uo- 
se apsirgo 5.

Kraujinėms:
kaime Obru>»e s psirgo 20, numi
rė 1.

apsirgo 6, numirė

Disnos pavietyj,

kaime Plicinisz-

gubernijoj dau- 
serga rauplėms,

Pilvinėms szi tinėms; Vilniaus 
pav., kain e B iciszkiuose apsir
go 5; Lydos p iv., kaime Povo- 
loki 5, numirė 1 
kiuoee apsirgo '

Tokiu budu 
giaueiai žmoųių
mažiaus jtu sultinėms.

hz Prjisi
Prova unter ificierų stovinčio 

Gumbinėj dragūnų regimento, 
apskųstų už u Imuszimą aficiero 
K rosi gk o, kuru < 
je kariszkas suc as isateisino, bus 
perkratmėjama 
trauksis mažiausiai 5 dienas. Pra
sidės ji 15 d. pęi 
sūdąs 1 armijos

Lietuvos.

os pirmi je provo-

antru kartu ir

utės. Kariszkas 
i korpuso paskyrė 

1000 markių dovanos tam, kas 
paleugvį* suradimą užmuszėjo 
Krosigko, bet neatsirado tokio, 
kuris už tuos pinįgus butų ką 
nors lazdavęs.

Instruczio 
nusprendė į 
mėnesių unten fteierą Milkau už 
bjaurų kankin mą prastų 
vių.

Netoli Eydkjnų, Prūsų 
voj, greitojo geležinkelio 
likosi pervaži' lota ir užmuszta 
ani vietos sene < 
nauskienė.

Lazdenuose, 
tyj, sudegė m« lunai ir lentų pjo 
virty ežios ir i isas jų įtaisymas, 
miltai ir lentoi.
ir vienas malu io pagalbininkas.

•V.
hz Biržių.
Visi ežia skindžiasi ant stokos 

knįgų. Žinoma, apie lietuvisz- 
kas nėra ką tė kalbėti, jas, dėl 
kvailumo mkskol s>kų valdžių, 
sunku sugriebti, bet net skaitanti 
maskoliszkas akundžiasi, kad ir 
tos sunkiai gaunamos. Isz mas-

kari sz kas sūdąs 
kalėjimą ant trijų

karei

Lietu- 
trukio

ė 75 metų. Kocha-

Pilkalnto pavie-

l Prie to sudegė

Kauno gub

paczto dauginusiai ateina “Bir. 
ževujų Viedodiostių'*, nes 31 egz. 
“Sviet” pirmia 
tų, nes jį užsitasaydi 
gelis kunigų, dnlmr 
du egzemplioiįai. ' 
Viedomcsti” 
atonentus, szj
Apart maskol^zkų, į B ržius atei
na diktai voklsskų, lenkiszkų ir 
latviszkų laikj-aszczių.

Isz Lletnįiszko Minsko.
Saį metą N! inske*- neiszpasiky- 

tai pradėjo s austi visokioa lim- 
panezios ligosi Kaipo šia tinį tų 
ligų daktarai I laiko vandenį su 
ten-ztos visokioms iszmetoms 
uyes. Ant ajs s lugojimo nuo li
gų,] iepia nesimaudyti upėj. Ap
linkinėse mit-rto szįmet st*po la
bai kiaulės, i Paupių ūkininkai, 
viltoj kaili pas ipusias į žemę, 
metė tieiiog į upę. Neįstabu to
dėl, jeigu up4j Svialoczėj vanduo 
ne sveikas.

Minske sustvėrė isz amatinin
kų kreditinė įdraugyttė.

Isz jlVitebsko.
Londono jlaikrasztis "Daily 

Mail” prsnesza, buk 12 d. pjutės 
mierte Vi eb*ke siautė basus 
gaisras, la ke kur o sudegė 1000 
namų ir ugnyje pražuvo 100 žmo
nių. Terp titųįtiiohų, sud-gJ ir 
didelis kalėjimas prafuvo jame

turėjo 19 abonen- 
lavo net dau- 

ateina jo tik 
“Miskovskija 

pernai turėjo tris 
met turi ik vieną.

hz Kauno.-
LaikraSztis “Novos!i Diria” pa

duoda, buk maskoliszka kelių 
ministerija rengiasi neužilgio pra
dėti darbus prie nsujoe geležin
kelio linijos, kuri sujungs tiesiog 
Moskvą su Kaunu.

Kaune pasibaigė rinkimai mies
to rodos sanar.ų. Perdėti ai u ro
dos susirinkimo vienbalsiai likosi 
iszrinktas Bociarski: miesto gal
va Graudinau, sąnariu užveizeloe 
Legecki, sekretorium užveizdos 
Gorbaczevski, kandidatais: Mi- 
chailowskyj ir Raczkosrski.

Ant pirmo naujos miesto rodos 
susirinkimo perkratinėjo klausy
mą parengimo mieste realiszkos 
mokyk oi. Ant to miesto ruda 
nutirė nuo savę* duoti pliacių 
vertą 25000 rubl. ant pastatymo 
triobos mokyklai ir 1O000 rubl. 
pinįgų isz savo iždo.

‘.t
hz Rygos.

(Jžve’zda Rygos mokslinio aps
kričio striszaukė į apszvietimo 
mini d e riją su praszymu palikti 
senas kliasiszkas programas Irijo 
se Latvijos gimnazijose: Rygoj, 
Mintaujoj ir Dorpate. Priežastį 
to paduoda, jog Latvija rūpina 
pastorius liuteronams visos Mas
kolius, o p it toliams reikalinga 
lo'yniszka irgiekiszka kalbos.

Vaikszcziojantl liepsna.
Lietuviai pažįsta vaikszcziojan- 

czią liepsną, apie ją žmonės pasa
koja, jog tai pinįgai dega ir tiki, 
kad toj vietoj, kur tokia liepsna 
pasirodo, yra skarbas užkastas. 
Suprantama, kad tokia liepsna su 
sk arbu ne turi nė jokio susinėsi
mo; bet kas yra ta vaiksseziojan- 
ti lieepna, kas ją gimdo? Ar ji 
pasirodo itstikro, ar ji sutverta 
vien žmonių fantazijos? Nese
niai Dras Steinvoith isz Breme
no užsimanė isztirti galutinai 
klausymą vaikszcziojanczios lieps
nos. Jis pagarsino laikrasztyj 
“VVeecr Zeitung” atsiszaukimą, 
praszydamas skaitytojų atsiųsti 
jnm savo patėmyjimus apie 
vaikszcziojanczią liepsną. Ap
linkinės B re mos, kaipo turinezioe 
daug durpinyczių, geriausiai tin
ka tėmyjimams, kadangi papras
tai ant durpinyczių tankiausiai 
pasirodo vaikszcziojanli liepsna. 
Apraszymai pasirodymo tek oa 
liepsnos yra Metraszcziuose Fizi
kos ir Chemijos, kokius iszleidi- 
nėjo Paggendorf. Tokias liepsnas 
Bessel matė 2 d. gruodžio, taigi 
žiemą, 1807m. ant pievų Lilien- 
thal valazcziuje,netoli Bremos,ant 
pieyoe vandens užlietos; liepsna 
žibėjo ne ilgai. Parva jos buvo 
melsva, panašai į parvą deganezio 
hydrogeno. Liepsnelių buvo 
daug, gal keli szimtai. Vienos 
stovėjo ant vietos, kitos gi suko 
si ir szokiuėjo. Dtbar ežia vie 
nok tokios liepsnos jau ne pasiro
do daugiau ir stiądien gyvenanti 
žmonės jų ne matė. Mat ežia isz- 
dfiovino klampynes.

jVakszcziojanczios liepsnos, a- 
pie kokiaa pasisekė surinkti ži
nias, pasirodo paprastai ant 
klampynių, o kaip kada ir ant 
kapinių. Tankiausiai pasirodo 
laike eziltų naktų pabaigoj vasa 
ros, o kaip kada, norą retai ir žie
mos laike. '

Vaikszcziojanczią liepsną 1849 
m. matė Vogei apllinkinėse Ka- 
menz ant kranto iszkasto ant 
klampynių prūdo. Liepsnų tų 
buvo daug, vienos geso, kitos isz- 
uaujo pasirodė, turėjo apie colį 
augszczio; jos ne buvo panaszios 
į fosforinę szviesą. Antrą kaitą 
Vogei malė vaikszcziojanczią 
liepsną aplinkinėse Leipcigo, lap
kričio mėnesyj.

Profesorius Kijevro universite
to Knorr matė vaikszcziojanczią 
liepsną netoli Herzbergo. Lieps
nų buvo daug, jos buvo 5 colių 
augszczio, parva viduryj buvo 
gelsva, o isz krasztų melsva. Į 
vieną sudavė su lazda, bet liepsna 
vos Sukrutėjo; nors laikė liepsnoj 
misinginį lazdos galą per isztia| 
berta iii į valandų*, bet misinginė 
biskio ne susz lo.PastoriusHandt- 
man apl nkinėse PotUdanio ma
tė teipoagi vaikszcziojanczią liep»-

kinėse liepsnelės tokios pasitaiko 
gana tankiai. Aplinkinėse Celle 
teipoegi gana tankiai pasitaikyda
vo matyti vaikszcziojanczias nak
tyj hepsneles.ties už*linkusiu,ant 
klampynių užkastu prudu. laz- 
valius prūdą, jau jos dauginus ne
pasirodė.

Kaip kada vienuk tekios 
vaikszcziojanczios liepsneles pasi
rodo ne tik naktyj, bet ir dieną. 
Dressler isz Loewenbergo, Silezi
joj, apraszo vieną tokį atsitikimą. 
Liepsnelė tokia pasirodė Loewen- 
berge ant vieno labai suterszto 
prūdo. Į prūdą tą mesdavo pa
stipusias kates ir szunis, į jį su
bėgdavo vanduo nuo plovimo 
Aurų netolimos skurų iszdirbi- 
nyczios. Ant vandens plaukinė
je visada dideli žalios parvos bur
bulai isz vandeninių augmenų. 
Vieną dieną burbulas plyszo ir 
po tam ant vandens pasirodė 
gelsvai mėlyna szvieša. Isz syk 
Dressler tikėjo, kad jam tik teip 
pasirodė, bet jam betėmyjant, 
truko kitas burbulas ir isz jo pa
sirodė teiposgi liepsna. Paskui 
net dieną, ant to prūdo tankiai 
matydavo tokias liepsneles, o vie
ną dieną matė net penkis sykius. 
Sumažinus prūdą, viskas isznyko 
ir jau paskui liepsnų ne matė ne 
tik dieną, bet ir naktyj.

Rods vaikszcziojanti liepsna isz 
dalies panaszi į Szvento Elmo 
ugnį, bet kad paskutinė pasirodo 
tik priesz audrą arba laike au
dros, tai ją lengva atskirti nuo 
vaikszcziojanczios liepsnos. 
Vaikszcziojanti liepsna, nors ją 
teip vadina, bet isztikro retai 
pasitaiko, kad eitų, slinktų, pa
prastai žiburėliai stovi ant vietos. 
Moksliuosius Homayer 1882m. 
maU szviesą, pavidale rau
dono kamuolio greitai bėganezią 
per pievą, prie jos vienok prisiar
tinti negalėjo. Mokslinczius 
Kirchuer matė aplinkinėse Ka- 
plitz, Czekuose, teiposgi krutan
čią, szokinėjanezią tokią liepsną. 
Jo vežėjas, muezdamas su botagu 
į liepsną, privertė ją suktiesi ap
linkui.

Pietinėj Europoj, kaip antai I- 
talijoj, pasirodo kitokios veislės 
liepsna, szita yra didesnė; padaro 
ją karszti žibanti gazai. Filo
panti 1841m. patiko tokią liepsną 
aplinkinėse Bolonijos; prisiartino 
prie jos, liepsna iszailo augsztyn, 
bet ją galėjo pasiekti su lazda, 
ant kurios turėjo apvyniotas pa
kulas. Pakulos, įkisztos į lieps
ną, užsidegė. Brazilijoj ir kituo
se krasztuose pietinės Amerikos 
pasirodo didelės Hepsnos rausvai 
raudonos parvos, bet kaip apru- 
szė Humboldt, nuo jų sausa žolė 
ne gali užsidegti, taigi turbut ji 
tokios jau veislės kaip ir pasiro
dančios musų tėvynėj.

Vaikszčiojanti lieptus tankiai 
pasirodo aplikinėse Bremoe, ir ku- 
nįgaiksz’ ystėj Oldenburg. Mato ją 
kaip kur ir Lietuvoj; užtai eziau- 
riniuose krasztuose, kaip antai 
Szvedijoj, Norvegijoj arba Fin- 
landijoj jų nieks ne matė.- •

Taigi, kad vaikszcziojanti 
liepsna yra ant svieto, kad tai ne 
iszmirias fantazijos sutvertas, a- 
pie tai sziądien visi žino. Bet 
nuo ko paeina ta liepsno, koki 
žibanti gazai ją gimdo — ant to 
ne galima suteikti užganėdinan
čio iszaiszkinimo. Ant iaztiri- 
mo reiktų surinkti tuos žiban
čius gazus, bet kad tokios lieps
nos paeitaiko retai ir netyčia, tai 
ne galima tą padaryti, kadangi 
paprastai tas, kuris pamato lieps- 

ne turi su savim reikalingų 
prietaisų ant surinkimo tokių ži
bančių gazų.

Kadangi gezas faktoriais hydro- 
genas pats ant oro užsidega, tai 
tenisus tikėjo, kad tas gazis gim
do vaikszcziojanczią liepsną, bet 
nuomonė ta pasirodė klaidi, ka
dangi saitas gazas, degdamas, isz- 
duoda česnakų kvapą ir baltus 
garus, tuom tirpu prie vaiksz- 
čiojanozios liepsnos to visko nė
ra; ji bent musų krasztuose ne 
rizduoda nė szilumos. Herzel 
rods |»ersiiikriao, jog maža dale
lė fosforinio hydrogeuo, primai- 
szyta prie dumblintų gazų, gimdo 
szvie ą, nuo to oras žiba, bet ne
siduoda iszaiszkinti, kokiu budu
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kadangi besistengiant jį padaryti 
laboratorijose, visada mokslin- 
cziai apturi kitokius gazų sumai- 
szymus. Bandė tę aiszkinti tuom, 
buk žibsntį gazę padiiln kokios 
nors bakterijos, bet ir ta nuomo
nė pasirodo klaid', kadangi iki 
sziol nesurado bakterijos galin- 
czios pcrdiibt fosforinę rugsztį į 
fosforinį bydrogenę: todėl prie 
sziędieninio mokslo stovio ne ga
lima iszaiszkinti,kokiu budu oras 
ties klampynėms gali užsidegti ir 
žibėti. Su laiku g-l ir tę žingei- 
dų gamtos apsireiszkimę pasiseks 
mokslincziams iszsi*zkinti. Ma
tome vien, kad * vaikszczicjancz'ę 
liepsoę gimdo žibantis oras, bet 
kodėl jis žiba — to nežinia, prie 
žasties žibjjimo sziędien iszaisz- 
kinti ne galima.

Paprastai vaikszcziojanti lieps
na susideda isz mažų žiburėlių, 
tankiai ne didesnių už liepsnęde- 
gancz'os žvakės, bet pasitaiko ir 
kaipo didele liepsna. Pirmame 
atsitikime žiburėlių būva daug, 
cielos krūvos, antrame gi didesnė 
liepsna būva visada tik viena.

Grįidamas m

Neteisingos teisos.
Denver, Col. Neseniai atsi

buvo Hinsdales pavieczio sude 
prova sugrįžusio* į Itabję mote-- 
riszkės, Fenice Ferrara priesz Utc 
Vray kastynių kompaniją, kurios 
kastynėse likos-i užmusztss skun
dėjos vyras. Paviecz o sūdąs per
davė provę į sudę Pueblo pav. 
Tas skundę atmetė, kadangi, gir
di, sztete Ct.lorado nė joks ne gy
venantis ežia svetimtautis ne turi 
tiesos jieszkoti atlyginimo per 
szteto sudus. Tiesos tokios, kaip 
visi supranta, yra neteisingos, 
bet'su svetimais pavaldiniais Ame
rikos tiesdariai ne paiso aut tei 
singumo: palaukkime, o neken- 
time svetimtauezių amerikoniszki 
tiesdariai pralenks Chinų bukse- 
rus ir tuom gal privers kitus 
krasztus reikalauti Washingtono 
pamokinimo sztetų tiesdar ams 
Italiszkas konsubus Denvere’atsi- 
szaukėjau prie italiszko ambasa
doriaus VYas-hingtone. Pasielgi
mas Puebles sūdo yra prieszingas 
traktatui padarytam-1871 m. terp 
Italijos ir Suvienytų Valstijų.

Inerzino tinliandiecziUM.
St. Paul. Min. Užgimė d’deli 

nesutikimai terp v:etinės policij s 
ir finlindieC'ių mieste Red Lod 
ge. Fi landi ežiai apva:kszezio 
jo vestuves vieno savo vientau- 
czio, bet nežinir dėl kokios piie- .J ...žasties, į-ikiszo policija, iszvaikė 
veselninkus, o kelis suaresztavo 
Vienus i-.z sveczių, Matson, nesi 
d<vė areszt >oti ir net kel s kartus 
sud»vė su botagu szerifo pigelbi- 
ninkui Gebo. Tas iszsitr*ukė re
volverį ir szaudė į Matsonę teip 
ilgai, ki-1 jo neužmuazė. Įerzinti 
tuom finl mdiecziai, žada ly'nczuoti 
Gebo ir policistę McAllisterę, jei 
gu koroneras nepasirupįs apie jų 
nubaudimu.

Ne koks biznis.
Priežodis sako, jog godus ant 

svetimo būva nubaustas. Val
dant Amerikoj McKinleyni, jos 
politikierius apėmė kaipi kvaitu
lys platinime valdybų. McKin- 
ley užėmė terp kitko Havai sa- 
Us. Tuom tarpu dabar pasirodo, 
kad su tuom ne labai gėrę pada
rė b:znį, kadangi Amerika turėjo 
perimti ir skolas tų salų, žinoma 
v Idant tę republikę, paežių ame 
rikoniszkų a vantų ristų užtrauk
tas ir tai teip dideles, kokių gy
ventojai ne gali iszmokėti. Ant 
gyventojų skaitliaus tokio ka;p 
Kaune, salos tos turi 4032000 
dol. skolų. Jas turi Amerikos 
tauta užmokėti.

Nitroffiycerinos expliozjja.
Bowling Green. Vežėjas Ra- 

hadangh vežė 800 kvortų glyce- 
rinos. Važiuojant skersai gele 
žinkelio. žmogus norėjo greitai 
pervažiuoti kelię, nes prieszai 
greitai bėgo geležinkelio trūkis. 
Nuo susitrenkimo expliodavo ni- 
troglycer na. Expl:<»zijos vežė
jas likosi į miltus sudraskyt is ir 
iszgriautas kelias. Ant laimės 
miszinibtis galėjo dar priesz isz- 
griautę vietę sustalalyti trūkį ir 
tuom apsaugojo pasažier'us nuo 
d dėlės nelaimės.

Norėjo talva Užmesti in padanges.
New Orleans.La. Nežinomas 

piktadarys norėjo užmesti į pa 
dangės stovin'į czianykszcziaine 
porte transportinį laivę “Mecha- 
nician”, kuris turėjo pergabenti 
į Afrikę Anglijos rando nupirk
tus Ameri«oj arklius ir mulus. 
Po laivu pamesta torpeda explio 
davo su tokiu smarkumu, kad 
suskaldė kelias plienines lentas 
ant l ivo szono. Teip bent raszo 
angliški laikraszcziai, mesdami 
nužiurėjimę ant būrų draugų.

Suėdė moskitai.
Netoli Nant coke. Maryl inde, 

70 melų.senėlis Miller užsimanė 
vakare nueiti į miestę ir parsi 
neszti tabako,
pirkiniu 11*111011, ant sutrumpini 
1110 kelio, žmogus, vietoj eiti ke
liu, užsimanė pere ti per klampy 
nes, bet užėjęs ant jų, paklydo. 
Czia jį apipuolė moskitai ir teip 
baisiai sukandžiojo, kr d apsilpę* 
prisėdo; sed'ntį moskitai dar lt 
biaus kandiiojo. Pasigėdę senio 
namiszkiai, iszėjo jieszkoti, bet 
rado jį ant klampynių jau iii tš- 
t ntį. uodų apsėstu.

Laivas su numirėliais.
I-z Manibes posto iszplaukė 

garlaivys “Hancock”. Minėtas 
laivais, apart tavorų ir gyvų pą- 
sažierių, gabena kunus 313 ame- 
rikon szkų kareivių, užmusztų ai- 
ba pasimirusių nuo ligų ant F.li- 
pinų salų. Ne labai tai geistina 
draugystė keliaujantiems ant t-zi 
to garlrivio gyvems pasalie 
riams.

Apsiriko.
El Reno, Ozl. Isz daugelio 

atkakusių ant rubežiaus Indijonų 
rezervacijos norinezių gauti dy
kai žemės sklypus,vos kelinta da
lis gavo tę, ko geidė. Daugumas 
susirinkusių už szuns pinįgus turi 
parduoti atgabentus gyvulius, 
kad turėtų už kę važiuoti kitur 
arba nuėipirkti duonos. Gavo 
žemės advokatai, daktarai, kunį
gai, tū gi jų nereikalaujanti, 
žemdarbiams gi ne daug teko.
Reikalaitja idant t hlniecziai nu

kirptu kasas.
New York. Perdėtiniai Chh 

nieczių Reformų organizacijos isz 
leido prisakymę, idant visi Ame 
rikoj gyvenanti chiniecziai nusi
kirptų kasas. Nežinia, ar dau
gelis kasuoezių tę padarys? Ka
sos, rodosi, niekam ne gali kenk
ti ir ne dėl kasų nekenezia Ame
rikoj chmieczių.

i»egs 50 metu.
New York. Jau nuo poros mė 

nėšių dega Deliovare kastynės,ne 
toli Plymouth.N. Y. Užlieti ugnį 
ne pasisekė, dabar yiši paliovė ję 
gesinę, kastynės paliks degti, kol 
jose neiszdegs viso^ anglys- Ant to 
reiks apie 50 metų.

l>egra girioti.
Sztete Montan i,Missoula pavio- 

<yj,dega g rioeir tai maž'aut-ui 50 
vietų. Rods iki sziol tie gaisrai 
ne daugiausiai blėdies pridiibo,bet 
kad dėl stokos lytaus viskas isz 
džiūvo, tai galima laukti dar di
desnio iszsiplatinimo gaisro.

Pavogė už puse milijono dolia- 
riu aukso.

San Francisco, Cal. Selby 
įtmisose, didžiausiose visoj vakari
nėj Amerikoj, 6 d. pjutės nežinomi 
vagiliai paszlavė neišmusztoį pi
nįgus aukso ui pusę milijono 
doliarų.

Vžmusze ant scenos.
Omaha, Nebr. Laike teatro 

prabos dramai irzko veika'o po ant- 
galviu “Arizonos Plėszikai”, ak- 
toriusBrook isz revolverio mirtimi 
paszovė aktorę ir dramos raszė- 
ję Ligthaw, o paskui ir pats nu- 
81 szo v ė. Kaip sako, 8 zo vėjas bu
vo įsimylėjęs į Lightawkienę ir buk 
szovė į ję iš meilės.

Nuožmi motertszke.
Marinkite, Wis. Viena czia 

gyvenanti inoteriszkė porę mėne
sių atgal apleido savo vyrę ir vai
kus ir per visę laikę gyveno gi
rų j. 9 d. pjutės sugrįžo namon 
ir norėjo su kirviu užmušti vyrę 
ir vaikus, bet likosi suaresztuota 
ir be abejonės pateks į beproezių 
namus.

Isz gyventoju suskaitynio.
Wa8hinoton, D. C. Czia 

nykszlis btiiistiszkas ’biupas pa
garsino tolesnes žinias isz pasku
tinio liaudės suskaitymo. Sztite 
Micb'gan Idke suskaitymo bu
vo: 1278905 vyriškiai,' 1172077 
moterys, kuriame t .i skaitliuje 
1879329 sztete gimusių, 541613 
svetimų. Minneeotnj buvo 
932490 vyriškių ir 818804 mote 
rys, tame skaitliuje 1246**78 gi 
musių Amerikoj, 506318 svetimų. 
Mis-tisaippi buvo 781451 vyras ir 
769819 moterų, kuriame tai akai 
lliuje 1543289 Amerikoj gimusių 
ir 7981 svetur. Biltveidžių sale
le Mi&sissippi yra tik 642000, o 
59^, taigi didesnė pusė,negrų.

tiaisrai.
Marion, Ind. Sudegė czia 

diibtuvės Indiana 1‘ulp & Paper 
Co. Blėdį ugnie* padarytę skai 
to ant 200000 dol. Viskas uža- 
^ekuruota buvo tik ant 60000 do- 
liarų.

MtRClER.Mo. įsidegė vi « biz 
nesinė dalis szito miestelio Isz 
daugelio pardavinyc«ių isdi- 
ko tik vieaa. kitos visos su 
degė.

Lima Springs, Ia. Iszdegė vi
sas vidurys szito miestelio, 
dį ugnies padarytę 
200000 dol.

• New York. Pakėlė szlrai- ISZ

paduoda
Bij
ant

visaRantout, III. 
biznesinė dalis szito 
duryj miesto isztiko t k viena trio 
ba. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 150000 dvi.

Isz degė 
miestelio, vi-

P inas žmonių 
užbėgęs ant

Nelaimes ant geležinkeliu.
Memphis, Tex. 

ulyczinis karas, 
Gayosou Bayou tilto, tfupuolė
nuo tilto į upę ir susidaužė. Vi
si pasaiieriai likosi apkulti; terp 
jų szeszi, rodosi, mirtinai apkul
ti.

Pitt-burg. Ba- Conneltevillžj, 
Pa., susimuszė dvi dalys expre 
sinio trūkio. Pr e to 10 žmonių 
likosi sunkiai apkultų : lengviaus 
apkultų yra daugiau.* 

1 Audra.
Elwood, Nebr. Szito’c aplin

kinėse 9 d. pjut's siautė b isi vėt
ra ir audra su Ldais. Prilijo iki 
5 colių, o ledų puolė teip daug, 
kad isz jų pasidarė ant vienos pė
dos stora ledo pi .ta. Vėtia su 
srriovė daug farmų, triolms ir gal 
vijus iazne-iziojo po vi-as aplinki
nes, teiposgi nupjautų javų pė
dus.

darb'nirkai linijų: Clyde, Bre- 
mer Llnyd ir Hamburg Ameri
can. Darbininkai Clyde linijos 
reikalauja po, 30—36c. už darbo 
valandę, darbininkai gi vokiškų 
garlaivių stovyklų Hol»okene rei
kalauja tokio užmoki snio už 9 
dail>o valandas, kokį gauna dar- 
• brinkai New Yoiko laivų stovy, 
klų už 8 daibo valandas.

Connellsville, Pa. Savi
ninkai czianykszczių kokio pe 
ežių susijungė į kruvę ir sutvėrė 
v'enę trustę jo virs/ininkyste 
Fricko. Urėdninkai kitų kom 
paiiijų turės apleisti švo vietas, 
kadangi jas užims Fricko įstatyti. 
Sztriikai plieno dirbt vių darbi 
ninku ne turi iki sziol įtekmės aut 
darbų prie kokso peczių. Pereitę 
sanvaitę degė ozu 19000 peczių.

1 Stei’benville, Oh. Kadan
gi czianykszcziai kontraktoriai 
parsigabeno iš Pitlsburgo 100 
mūrininkų, vietiniai organizuoti 
mūrininkai pakėlė sztraikę. Kon
traktoriai moka dabar pitt-Jnir- 
giszkieins po 5 dol. už 8 darbo 
valandas, o vietiniams mokėjo tik 
po 14.25.

Tl Lot ISVILLE, Kt. Sugrįžo, 
prie dariai czianykszcziai maši
nistai. Per sztraikę jie neiszko- 
vojo 9 darbo v. 1 indų, vien dalis 
diibtuvių pakėlė užmokeanį ant 
UK/.

1 Blomfield, N. Y. Czia- 
nvkšczi i mastini<tai sugrįžo prie 
darbo neiškovoję to, ko geidė. 
Dirbtuvių savininkai pažadėjo 
vien mokėti už 60 darbo valandų, 
o reikalauti 57 valandų darbo per 
šnvaitę.

Aukso laukai.
Atlanta,Ga. G» orgijos sztete, 

apl nkinėse Wa-h ngtono, rado 
auksę. Radėjai į Atlantę atga 
be n o pmbis uolų turinezių auksę. 
Iš 1407 svarų rudos surenka 
viduiiniszkai po 1785 penny- 
vveighta (1 pennyweights yra tai 
20 dalis uncijos) arba 89 un- 
cij is.

Helena, Mont. 100 myl ų 
nuo ežia, kalnuose, užtiko turtin
gus aukso plotus. Isz vi>-ų mies
tų prie Montana geležinkelio di
desnė d* lis gyventojų apleido sa
vo namus ir iškeliavo į tuos kal
nus aukso jieszkoti. Žinoma, 
kad ne visi ras ežia tę, kę tik'si 
rasti; laimė niekada visų ne lai
mina.

Szalnos.
Bottinean, N. D. Tūluose 

Amerikos sztetnose skundžiasi 
žmonės ant nepskeneziamų karaz- 
czių, aplinkinėse gi Bottinean 8 
d. pjutės naktyj buvo didelės 
szalnos, kurios užkenkė vėly
biems jsvams.

Isz darbo lauko.

Heturiszlra dirvų.
Isz Mahanoy City, Pa.
Pas mus nuo szių paskutinių 

metų pradėjo labai ne sutikt lie
tuviai. Pirmiaus kad ir niekinda
vo viens kitę.tai dar didelio nesu
tikimo ne buvo,bet juo tolyn, ne- 
apikanta didinasi, ir ka'p rodosi, 
be musztynių ir provų ne apsieit. 
Pakilus maišalui “Susivienyjime 
L. A ” terp dviejų partijų ir pas 
mus tns atsibepė. No. 31 kuopa 
‘-Susiv. L. A.” turėjo surinnkimę 
7tę liepos bažnytinėj salėj, susi
rinkus sąnariams, niekas ne aisz 
kino apie stovį “Susivienyjimo” 
po 16-tam seimui,tik vien sza*ikė, 
kad mokėtų mokestį, 
man ant susirinkimo, 
baigiama

nius. Nesuprantanczių žmonių 
nuomonė tokia: į kunįgę reik ti 
kėt kaip į Dievę. Kunįgas nie
kad ne gal Buklyst nė jokiame 
veikime. Jai kunįgai padaro ko
kį armyde į terp žmonių, reikia 
laikyt jų darhę už szventę, ir a- 
pie tokius darbus tylėt, o to ne 
supranta, kad užtylėjimas yra 
baisi nuodėmė. Jeigu kunįgas 
pasisavina parapijos pinįgus, tai 
ne reikia jam iszmetinėt, nes ku
nįgas ne žmogus, bet dvasiszka 
ypata. Reikalaut nuo kunįgo, 
kad ne imtų dvi mokesti už savo 
valandas likėjimiszko darbo, tai 
yra, kad pasiganėdintų alga arti 
szimf o doliarų ant mėnesio, tai 
yra nuodėmė. Prisirašius ke 
liems vaikinams |>rie “Susivienv-I n 
i;— ........-__.. i— ii

* Chicago. 111. Darbininkai 
Illinois Steel Co. dirbtuvių Souib 
Ch cagoj gavo nuo organizacijos 
virszininkų prisakymę pake'ti 
štraikę. Be abejonės šito* dirb
tuvės bus uždarytos teip ilgai, 
koi sztraikas m* pasibaigs.

Ant minėto susirinkimo

750•| San Francisoo, Cal. 
virėjų ant laivų pristojo teiposgi 
prie szt raiko. HUnion Iro n Works 
dirbtuvėse paliovė dirbę 120 ma 
szinirtų mok nt nių.

•J Sharon. Pa. Sztraikss ma- 
szinistų Nat onal S eel Works ir 
Shiron St ei Plant Co. pasiha'gė. 
Nuo dabar- m szin s ai 
darhę po 50c. daugiau* 
nos.

gtus už 
ant dic-

5 Cleveland, Oh. 
oija į Newbuig dirbtuvei pasi
traukė 100 negrų, kur.e užėmė 
vietas sztraikuojancz ų darbinin
kų.

•Į Steubenville, Oh. Plytų 
dirbėjai uzia ir M ingo Junction 
> akėlė sztraikę. Jie reikalauja 
ant 5% dilemiouž dnrbę užino 
kesnio.

Kompa

Pana, III. C/ianykmcziai 
ęlektio tchn kai, pc dviejų dienų 
»ztraiko, iszkovojo 8 darbo Valan
das, vietoj 12 vai. Užmokėsi)ii 
pasilieka tas pats, kokį gaudavo 
dirbdami 12 vai.

Atėjus 
jau buvo 

kvartalinę mokestį 
mokėt. Asz užklausiau preziden
to,kas ežia darosi? Gavau atsa-
kymę, kad b igia mokestį mokėt. 
Tada užklausiau apie stovį “Su 
sivienyj mo po 16 tam seimui,— 
prezidentas atsakė, kad “Susiv." 
pasidalino j dvi dali. Toliaus 
užklausiau, ar apreiszkė apie’tai 
sanariam-*; atsakymę gavau, kad 
ne, nes, girdi, kiekvienas apie 
tai žino isz organo, “Tėvynės”. 
Paskui ■ užklausiau, ar rodė 
sąnariams gautus nuo centralisz- 
ko komiteto atsirzaukimus? Atsa 
kė, kad juos seniai iszdalinęs 
žmonėms. Užklausiau Bananų, 
ar minėtus atsiszaukimus gavo, 
tai visi vienu bshu atsakė, kad 
nieko apie juos ne žino. Gavę-, 
tokius atsakymus, parėjau namon 
ir atnesziau minėtus aUiszau 
kimus, ir padalinau juos sąna
riams. priminiau jiems ir apie 
vaidus, koki kilo “Susivienyji- 
int'".
dauginus nieko ne buvo kalbėta, 
tiktai visi skaitė atsiszaukimus 
su žingeidumu. Mes keli Bana
liai, ne norėdami laužyt “Susi 
vienyjimo” tiesų, į nauję “Rymo 
Katalikiazkę Susivienyjimę” ne 
mokėjome,bet sutarėmė pagarsinti 
per laikraszczius susirinkimę, ir 
užaimokėt prigulinezię mokestį 
teipoegi pasikalbėt apie began- 
czius “8usivienyjuno L. A.” rei 
kalus. Susirinkimę sutarėme lai
kyt ant pono J. Szukaiczio salės, 
214 W. Centre Str. Liepos 28tę 
po dievmaldystai, iszėjus isz biž 
nyri i » žmonėm*, tapo iazdalint' 
pbakntai su užkvietimu “Susi 
vien) ji no L. A." sanarių ant su 
sirinkitno augszcziaus minėtoj 
vietoj, teipoagi buvo kviecziami 
nauji norinti prisiraszyt. Ant 7 os 
valandos vakarė sudrinko keletas 
vyrų ant pono J. Szukaiczio sa
lės, ir laukė, kas ežia bus toliaus. 
Ponas A. Sztrimaitis papraszė 
visų užsilaikyt gražiai, ir meldė 
manę* paaiškinti apie sUvį “Su 
sivienyjimo”. A.z, pasipraszę* 
visuomenės balso, pradėjau aii-z 
kint: kad “Susivienyjimas" isz 
kunįtrų malonės, ir ju nieko ne 
auprantanezių tarnų pasidalino į 
dvi partijas, ir dtpar baisi 
szatienė “Susivienyjime”. 
suairinkimo buvo ir
“dieviai" gerai užsitraukę 
(dieviais už t ii vadinu juos, kad 
j e mus pravardžiavo “bedie
viais”, “szluptarniais"). Ant pa
minėjimo vardo kunįgų, tuoj szo 
ko kaip meškos ant durnų, ir 
ėmė rėkt: “bedieviu” “szluptar- 
niai”! Asz, matydamas, kad jie 
mažai turi supratimo apie tokias 
organizacijas, meldžiau uisilaikyt 
tykiai, idant galėtų iszgirst skai- 
tomę atsiszaukimę.gautf nuo cen- 
traliszko komiteto. Per tūlę 
laikę buvo tyku, bet kad iszgirdo 
tel-gramus gautus ant seimo su 
vardu “pipirninkai", tai v3l riks
mas atsikartojo, ir szaukė: “be 
diėviai"; dabar aiszkiai matome, 
kad iszsižadate Rymo katal kų ti
kėjimo, ir kas priguli prie “Susi- 
vienyjimo", — tas szluptarnis. 
Ant tokios kalbpa. nesuprantan 
ežių,p. A Sztrimaitjs paaiszkino, 
kad “Susivienyjimas gyvuoja jau 
16 metų, 
matėt, 
kas” bei 
ir kunįgai
jie užmanė sutvert, taigi turėtų 
būt ir kunįgai “azliuptarniaie”. 
Matydami, kad ne galima riksmo 
užbaigti, meldėm rėksnių iszeit 
laukan, o norinezius prisiraszyt 
pasilikti. Rėksniams iszėjus, pri
sirašė keli nauji sanariai ir iš
sirinkome komitetę (iszainkyti ne 
galima, kiek prisirašė, ir , koki 
komiteto šnariai, nes ežia baisy
bė darosi). Parėję namon rėks 
niai, iš adatos vežimę priskaldė 
ir primelavo kitiems, buk mes ti
kėjimo iszsi^adėjom, ir užmez
gėto “bedieviškę" taigi “szltu- 
piškę” draugystę. Tūli bėgo 
pas kunįgę apskųst,kad mus iš- 
szaūktų ant pamokslinycaios atei- 
nandzioj nedėlioj, bet knnįgas pa
sirodė išmintingesnių už rėks-

1 Green-burg, Pa. Tūli k i- 
pitalistni pirko t-zitose aplinkinėse 
220 akrų žemės su angį ros. Gal 
bus ežia neužilgio parengtos an
glių kastynės.

C le v ei. and, Oh. Crescebt 
dirbtuvėje American Tin Plate 
Co. prasidėjo daibii. Didesnė 
dalis senų darbininkų sugiįžo 
prie darbo.

1 Mani-tee, Mich. Czi-nykbz- 
cziise s'alioriszkoee dirbtuvėse 
s sztraikavo 1400 da b ninku. Jie 
reikalauja už darbę po 2 dol. ant 
dienos.

mai- 
Ant 
kelt

Blusos Amerikos soMtapilęj.
Žinote isz Szventratzczio, jog 

senuose laikuose Dievas baudė 
agiptijonus viokioms bausmėm*, 
terp kitko priveisė neiszpci-*akytę 
daugybę vari ų. Dabar, gal už 
neteisingumę Ąmer ko t urėliria- 
kų, ant jos sostapilės VVasbiogto- 
uo užleido teiposgi ne paprastu 
bausmę: priveisė ežia neiszpasa- 
kytę daugybę blusų. Gyventojai 
ne šmo nė kuom, nė kaip gintiesi 
nuo tų atokinėjanesių Dievo su
tvėrimėlių.

Szoko iii lukurta pecaiu.
Provo, Utah. Czi mykszcziuo- 

se lieproczių namuose, beprotis 
Wileon szoko į įkurtę peczių. 
Sargams pasisekė vienok dar gy- 
vę, nors baisiai apdegusį už ko
jų ištraukti. . Daktarai apriszo 
apdegi ir u s, bet kaip tik jį palei
do, j s vėl szoko į pecziaus ugnį 
ir tziuom karju geriaus įszoko, 
nes isztraukti ne buvo galima, 
pecziuje jis su visu sudegė.

Taruaicziu kolegija.
Milwalkee. Wis. (’aianyksz- 

tis darbo komisorius, Erickson, 
rengiasi parengti, ant doriszko 
pakėlimo taruaicziu, specijaliszkę 
joms kolegiję, kuri bus po užžiu- 
Ua žyaiemių miesto moterų.

PlTTSBURG. Pa. Hztriikas 
dari iirinkų plieniivo t rust o diib- 
t u vės** traukiasi tol au*. Paszelp- 
ti fztraikieiiu* žada Amer kos 
darbo federacija. Vyskupas Ire- 
land bandė pa-i*iulyti į taikinto 
jus, bet turbut jo ne priėmė. Kaip 
ta kova kapitalo su darbininkais 
pasibaigs, dar ne galima įrjiėt'. 
Prie sztrziko pristoja via dau
giau ir daugiau darbininkų. Trūk
tas stengiasi vietas sztraikuojau- 
czių darbininkų atiduoti seab- 
sims ir negrams, bet ir tokių ne 
gauna tiek, kiek reikia. Jeigu 
visi darbininkai butų organizuoti, 
kapi’alistų 1 rustai priesz juos tu
rėtų tuoj ius nua'ęukti. Isz tikro 
d<bar vis dauginus darbininkų 
piiatoja prie organizacijų.

Knoxville, Ten. Czianyksz- 
cziai sztritk ariat vėl pradėjo bė
gioti. Kompanija ne priėmė at
gal nė vieno seno tarno, dabsr 
tarnauja visi nauji. Gyventojai 
vienok nori boycotuoti ue tik 
8ztritkaiiua,belnet tuos biznierius, 
kurie naudos'8 isz sztritkarių, kol 
pakėlę sztraikę tsriiaujanti ne 
bus atgal primtf.

King-ton, 
se American Cig»r Co. pakėlė 
sztraikę 250 vaikų ir 1200 mer- 
gniezių.

1 Lechberg, Pa. Hyde Park 
plieno dirbtuvės pradėjo dirbti, 
bet nėra užtektinai darbininkų 
ant palaikymo darbo.

Hazleton, Pa. Evanso ang
lių kastynėse Beaver Meadowe 
2000 kalnakasių pakėlė sztraikę 
už tai,' kad likosi atstatyti n t. o 
vietų du vežėjai.

5 Audenried, Pa.
Val'ey & Wilkesbarre Coal Co. 
kastynėse 300 darbininkų pakėlė 
ntraikę.

Dirbtuvė-

Lehigh

Bovvling Green, Oh. Bus 
czia parengta stiklo diibtuvė, ku
rioje ras darhę keli šimtai darbi
ninkų.

1 Buffalo, N. Y. Laivų iaz- 
krovėjai czianykszcziame porte 
užbaigė sztraikę.

* Lexington, Kr.
czia sztraikę tarnaujanti ant strit- 
karių.

Pakėlė

o tiktai dabar pa- 
k«d “bedievisz- 

“azliuptarniazkas”; 
prie jo prigulėjo ir

Girdėjau, kad Ch'cagoe L. 8. 
D. P. kuopos padarė užmanymę 
isz'eisti darbininkiszkę laikraaztį. 
Jeigu toks iazeis, — a«z aukauju 
115.00. Milonėcziau praazyti 
laikraszczių atsiazaukti tame da
lyke.

Ką daryti bu pfnįptiB bu- ' 
dėtais ant “Freedom”?
Užmanymas Lietuvių,Lenkų ir 

Rusinu bendromis- spėkomis isz 
leidinėti laikrasztį paszvę*tę jų 
tautiškiems reikalams, primena 
man pasakę apie erelį, lydekę ir 
vėžį, kurie užmanė vežti vienę 
veiimę, bet jo ne gali pavežti, 
kadangi erelis lekia į padanges, 
lydeka traukia į vandenį, o vėžys 
stumia vežimę atgal.

Išleidimui “Freedomo" ėmėsi 
žmonės su teip y vairiomis tau
tiškoms, politiszkoms bei tikė- 
jimiazkos paivalgoms, kad isz syk 
ne galima buvo pranaszauti jam 
p&i-hekimo ir perskaitęs apgarsi- 
nimę D ro S z Ii ūpo apie puolimę 
jo inicijatyvos nenusistebė
jome. Gal tik vienas Dras Szliu- 
pas tikrai suprato visę svarbę to
kio laikraszczio ir tikrai manė a- 
pie atsiekimę mierio tame daly
ke. Apie F. Jablonskį, žinomę 
lenkų repnbl koniszkę politikie
rių ir kitus jo draugus nuo 
“Zwięzko” nėra kę sznekėti. 
Nuo kunjgų nėra kę laukti pri 
s dėjimo tame dalyke, nes “Frce- 
domo” iszduotė nebuvo suvaryti 
“avinu*" į kunįgų gardus.

Lietuviai vienog surinko sziek 
tiek pinįgų ant iszleidimo “Free- 
dom'o”, o nėra laikraszczio; ky
la todėl klausymas, kę naudin
giausio galima nuveikti su tais 
pinįgaia?. Dras Szliupas paduo
da užmanymę iszduoti knįgutes 
angliškoj kail>oj “apie skriaudas 
musų tautos”, ant supažindinimo 
viso svieto su musų padėjimu po 
jungu Caro ir Kai šerio. Kiek asz 
suprantu, tai Dras Szliupas, tur 
būt,'tari czia ant nrislies iszleisti 
tokias knįgutes, kurios supažin
dintų su musų padėjimų daibi- 
ninkus viso svieto, nės tik ts luo
mą gali suteikti mums pagelbę 
kovoje užliuosybę musų tautos. 
Ateiszauli į dipliumiciję su
kirmijusios kapitalistiškos Euro
pos, tos Europos, kuri teippat 
skriaudžia savo tautas, kaip kad 
Rossijos rėdąs mus — naudos ne 
matau. Ar į randus mes šiędieu 
turime protestuoti? Ar gal, jei 
mes iszpasakosime jiems apie 
kanezias musų tautoe.siijud insime 
jų jausmus, kurių jie neturi! 
Kraujas . upėmis pralietas musų 
tėvynėj, kalėjimai ir katergos pri
pildytos mueų brolių, šauksmas 
būrų mirštanezių už Ii uosy bę jų 
»zxlies, šauksmas jų moterų 
skriaudii imu Anglijos “civiliza
cijos” nesziolojų, Ph 1 pinai, 
Cbinai, kuriuose kunįgai misijo 
nieriai po drauge su kareiviais ci
vilizuotos Europos szaudė ant 
Pek no ulyczių į nieko nekaltus 
chinieczius ir vogė, veržė vis- 
kę, kas tik turėjo kokię nors ver
tę; ar šauksmo tų, nekaltai 
skriaudžiamų žmonių kas klauso? 
lik vieni žmonis protestavo ir 
protestuoja priesz visus ne žmo- 
niszkus pasielgimus Europos — 
tai darbininkai (protestavo ir 
kiti. Rdj. Todėl su šita luo
mą mes lietuviai daibininkai turi 
me vienytis ir podraug su jai* 
kovoti už savo laisvę. Kiekvienas 
darbininkas, biski apsiszvietęs, 
žino šiędien, kad kova už pa 
vergtę tautę Ros-iijoj yra kova už 
liuosybę visos Europos idarbinin- 
kat, kovodami už musų laisvę — 
kovoja podraug ir už jų paežių 
laisvę. Ant susi nešimo su dar 
bininkais viso svieto, ant susitari 
mo su jais, būdas geriausias yra 
toks: Geuevoj yra terptautiszkas 
socijalistų komitetas, suridedantis 
isz delegatų darbininkų yvairių 
tautų, tam tai komitetui turėtu
me praneszti apie padėjimę musų 
tautos, datbininkiszki laikraš- 
cziai viso svieto praneša darbi 
ninkama apie musų tautos'skriau- 
das. Pinįgus - gi, aukautus ant 
“Freedom’o”,geriausiai sunaudo
ti ant dalyko, kuris galėtų dau
giausiai naudos atneszti liętuvisz- 
kiems darbininkams. Norėcziau 
atkreipti atydę tų, kurie tprę* 
apie tai,ant reikalingumo mums 
grynai darbininkiszko hi kraszczio 
tokio, kuris galėtų suorganizuoti 
mus į vienę stiprų darbininkų ri- 
šį, pamokytų mus,kad mes, ko 
vodami už savo tėvynę, ne kovo
sime tik ant naudoa bajorijos,aat 
naudo* kitų privilegiruotų lieka- < 
me sukirmijusios senovės, bet ko
vosime uz liuosybę visos tautos. 
Su pagelba tokio laikrašczio ga- I 
lėtume susinešti su viuis lie
tu viszkaia darbininkais išsiblaš- ; 
kiusiais po viėas svieto szalis ir i 
kovoti už švo reikalus- krūvoj. 
O susistiprėję šiek tiek, galėtu
me ne vienę knigutę apie musų pa- i 
dėjimę pu Jungu caro ar ten kai- < 
zerio išleisti. Sziędien mums pa
tiems reikia sustiprėti. Pinįgus <

Isz visur.
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jimo”,tėvai jų verkė, keikė, tikė J 
darni,kad jų vaikeliai prapuolę ir 
priguli prie bedievių. Rėksniai 
baugina inus nele dunu į bažny- 
czię, iszmetimu isz draugysezių, 
ir ne priėmimu prie iszpažinties, > 
mat jie t ki, kad dabar mes nei
sime pas kunįeę prie iszpažinties, 
bet pas juos. Dabi r ktrszjja »tė 
mimu sveikatos “bedieviams”. Bu 
tuom ne dyvai, nes bandos nieka- 
dėjų vaikszczioja, vardan Dievo, 
apsiginklavę. Nzit<e vaisiai pasė
ti keturių lietuviškų kunįgų! 

Ignas P. Lapinskas.

Isz Phihtdelphia, Pa- ;
6 d. rugį'j iczio likosi suaresz-j 

trotay kun. Kaulakis. Areštą-' 
vo jį sekretorius tautiszko Susi•* 
v'enyjimo p. Asliamskas už pa- 
sisavinimę rvetimua pravardės.’ 
Mat kun. KauLks norėjo iszj 
gauti “Susivienyjimo iszleistohĮ 
Lietuviezkos gramatikos egzetn-Į 
pliorius, kurie atėjo iš Prūsų, 
ant vardo Su*ivienyjimo sekreto-* 
riaus p. Astramsko. Dažinoję*,: 
kad atėjo gramatikos, kunįgas a-, 
tėjo į muitų urėdę, persistatėj 
Afetramsku, tuom vardu pasira-, 
še ant pakvitavonės ir liepe nu
vežti kuįgas į namus. Tuojau s
po tam atėjo tikras Astramrkas iri 
pareikalavo knįgų. Muitininkai! 
nenorėjo tikėti ir norėjo szitę a-1 
resztuoti, kadangi pirma jiems- 
persistatė visai kitas, bet ant ga
lo perdėtinis nusiuntė vienę urėd-< 
ninkę į namus,, kur Astramskas 
gyvena, czia buvo pristatyti liu 
dininkai ir tik paskui kuįgos Ii 
kosi jam lazduotos. Paskui jis 
liepė areštuoti už prisisavinimęĮ 
vetimos pravardės kun. Kaulakį.; 

Piova magistrate traukėsi nuo u ; 
tarninko iki pėtnyczini, kadangi! 
aprkųstaris teisinosi liga, tik pėt-į 
ii)ežioj pasibrigė. Kunįgas at j 
s vedė Itėlininkę ir pats pricipai i 
n O. Nenorėjo laikraszcz ų repor
teriams duoti medegoe, todėl ną 
laukė paskirtos valandos. Liko
si pastatytas po kaucija 1000 dol. 
iki provai. Reporteriai 
dažinojo ir 7-d. rugsėjo apraszė 
viskę “Evening Journa*",ne labai 
gražiai atsiliepdamas .'apie kun 
Kaulakį. D-bar jau, nors A - 
tramskas ir dovanotų, vai 
džios ne dovanos, sūdąs išduos 
»avo nu-'preudimę. Czia j tu ne 
bažnytiniai reizalai, į kokius A- 
merikue sūdai ne. mėgsta kisz- 
tiesi.

Kun. Kaulakis turi dar provę 
už parapijos reikalus, stovi po 
kaucija ir turi užgrebežiuotus vi
sus jo sudėtus banke pinįgus. 
Dar ana prova nepasibaigė, o jau 
kunįgelia turi ant sprando kitę, 
dar svarbesnę. Aleks. Joci-s

Isz Boston, Mas.
Nr.31.“Lietuvos”patilpo koroe-i 

pondencija,kurios raszėjas apskel
bė, buk po So. Bostonę merginusį 
rinko aukas ant altoriaus lietu- 
viszkos hažnyczioe, bet surinktus 
pinįgus, vietoj atiduoti kur rei
kia; apveitė ant nusipirkimo sau 
eseverykų. Gėda, rodosi, turėtų 
būti siųsti į laikraštį melagin
gas žinias arba rašyti tę, ko ko
respondentas ne žino. Ne tik 
minėtos merginos atidavė jų su-| 
kolektuotus pinįgus, bet parapi
jos sekretorius perskaitė ant susi-j 
rinkimo vardus aukautojųlr kiek' 
kas aukavo. Merginos ant kolek- 
tavimo buvo ant parapijos mitin-l 
go ištrinktos ir jos iš surinktų 
pinįgų nė eento ne pasilaikė.; ( 
Korespondentas su jo apszmeiž-l, 
toms be pamato merginoms jan-j | 
gia Gricių, kurį norėtų iszgirtij ( 
Bet Gricius per 7 metus renksu 
aukas ant bažnyežios, o vienok ikiĮ, 
sziol ne pradėjo statyti. Ant koi , 
todėl nuėjo jo sukolektuoti 
gai? Nauja parapija vos 
dyiejų metų pradėjo rinkti 
kas, o hažnyczia už dviejų 
vaiezių bus gatava.

Parap. Sekr. Mockevicze.

Isz Pittsburg, Pa.
8 d* rugsėjo atsibus czia ] 

szvenlinimas kampinio akm*
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kun bus pastatyta ant kertės Sa- 8ur,Dktu" Wkrs«MZio “Free- 
rah ir 23 ui. pietinėj miesto da-į gw»usisi butų paaukauti 
iyj. ant darbiniakiezko laikraozozio.

H Chinuose dideli tvanai neisz- 
pas«ikvtai daug blėdies pridirbo. 
Upė Yang-Tse - Kiang pasikėlė 
ant 40 -pėdų ir užliejo laukus 
ant daugelio szimtų mylių aplin
kui. Visoj upės klonyj matyt 
tik kaip kur medžių viražu n ės, 
kaip kur triobų stogai kyszanti 
irz vandeu*. Mieštas Aukiug 
vandens užlietas, ky-zo tik isz 
vandens stogai: užlietas ir mies
tas Kiu-Kiang. Aplinkinėje Svvu 
Hui tvanki dar didesni, cz'a skai
tlių prigėrusių skaito ant 20000 
žmonių. Chong - Teh su visu 
vandens nuplautas; czia mažiau
siai 10000 žmonių prigėrė. Sako, 
buk netoli Wu Chong parengtas 
didelis prūdas iszardė pylimus ir 
išsili^o ;buk czia per100000 žmo 
nių prigėrė. Kiek isz tikro tva
nuose žmonių prigėrė, to dabar 
ne galima apkaityti, bet snait- 
lius pražuvusių labai didelis. 
Blėdį tvanų padarytę reikia skai
tyti. jeigu ne szimtais milijonų, 
t> i deszimtimis milijonų doliarų. 
Viskę apskaityti bus galima tik 
nuslūgus vandenims.

| Berlyne suareszt*vo kokį ten 
vyriszkį,' kuris hoteVo knįgose 
užsiraszė kaipo amerikonas Bolles 
isz Bostono. Jis viename banke 
ant czekio gavo 300 dol. Pasi
rodė vienok, kad jis ne ameriko
nas bet paprastas vagilius isz 
Varazavos, jis papildė daug szel- 
niystų ir vagystų visokiuose Eu
ropos miestu o e. Paryžiuj buvo 
suareaztuotas už sze'mvstas, kur 
jį, pagal Bertiilono budę,išmata- 
vo. Tas iszmataviinas ir palen
gvino Berlyno policijai susekti, 
kuom jis yra. Paryžiaus policija 
atsiuntė į Barlynę merę ir isz to 
pasirodė, kad tai yra Varszavos 
vagilius.

H Profesorius* Woodward isz 
gamtos dalykų muzėjaus Ken- 
singtone, netoli Londono, sugrį
žo dabar isz Grekijoe, kur jiesz- 
kojo liekanų visokių isznykusių 
nuo žemės paviršiaus sutvėrimų. 
Ant salos Eubea, prieszais Atė
nų*. kasinėdamas v.enę kaloę, 
prof. Woodward užtiko kaulus 
isznykusių nota ragių atmainų, 
teiposgi galvas kelių raguo'ų ar
ki ų ir kitokių prie<ztvanimu su
tvėrimų. Ypacz liekanos raguo
tų arklių lahai retai kur pas tai
ko, iki sziul jas rado tik penkiose 
vielose ant viso žemės pav.r- 
sziaue.

’ Bulgariški plėšikai pulkais 
įsiveržia per-rubėžių į Turkiję ir 
plėstis turkų apgyventus kaimus. 
Susimuszimai plėšikų su turkisz- 
ka kariauna gana tankiai at-itin- 
ka. Viename susirėmime 30 tur
kiškų kareivių likosi užmusztų. 
Netoli Salonikų 8 bulgariški 
plėšikai susitiko su turkų patro- 
le. Bulgarai stengėsi pabėgti. 
Jie pasislėpė į namus vieno bul
garo, bet juos užtiko be įvejanti 
turkai. Jie uždegė namus; ug
nyje pražuvo ne tik visi plėšikai, 
bet ir viš namų savininko sze- 
myna.

JI Indi jose 200 inaksudų užpuo
lė ant angliszko g rnizono Ka»h- 
mirkare, kareivius suvaldė, atė
mė nuo jų ginklus ir visę amuni- 
ciję. Laike to užpuolimo 7 an- 
gliszki kareiviai likosi užmuszti, 
vienas oficieras ir trys kareiviai 
sunkiai paszauti; maksudai nė 
jokių nuotrotų ne turėjo. Su 
p įveržtais ginki is jie nutraukė į 
kalnus. Gal tai bus pradžia pa
sikėlimo Ind jose priesz netikusį 
Anglijos jungę.

pinį
nuc

san-

| “White Star” angliška gar
laivių linijos kompanija, kurios 
laivai plaukinėje terp Anglijos ir 
New Yorko, pasidirbdino nauję, 
didžiausię ant svieto laivę “Cel- 
tic". Saitas garlaivys ne priguli 
prie greitųjų, jis yra vien labai 
didelis: ilgis jo 700 pėdų, yra 
vietos ant 20881 tonų tavorų. 
Saitas laivas gali paimti 2856 pa- 
sažierius.

H Maskoliška apszvietimo mi
nisterija iszleido nauję padava- 
dyjimę visiems universitetams, 
kuriuose prisako priimti žydų ne 
daugiaua kaip 8% (iki sziol galė
jo priimti 5%); į Maskvos gi 
universitetu žydų su visu ne valia
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I Mieste Klageufurte, vokie 
ežių apgyventame (Vengrijoj), 
vokiecziai atsisakė klausyti magy- 
ariszkų urėdninkų ir pakėlė 
maisztus. Sugriovė jie rotuszę, 
policijos virszininko biurus; ma- 
gyarai urėdninkai turėjo bėgti 
isz bintų. Maisztuose daug žmo 
nių likosi užmuszty arba sužeistų. 
Ant suvaldymo pasikėlusių vokie- 
czių į Klagenfurtę atsiuntė ka
riauną.

ii Serbiji j, mie-te Pruklupic, 
laike rinkimų užgimė terp prie- 
szingų partijų musztynės, laike 
kurių 16 žmonių likosi užtnuszių, 
o 19 paszautų.

|| Ant Sziaurinių jūrių, mieste 
Emden, Vokietija parengė nauję 
portę,kuris su laiku galės užstelb 
ti Bremę ir Hamburgu. Em- 
dene baigiasi pavandeninio bio
grafo linija terp Ameiikos ir Vo
kietijos.

Italijoj užstojo neii»zpasakyt’ 
karszcziai, kokių dar ir Ameri
koj ue buvo. Vidurdieniais bū
va po 43 Cė'ciaus termometro 
szilurnos. \ ynyežios iszdžiuvo, 
vynmedžiai iszrodo kaipi k«d bu
tų ugnies »p lepinti. Net j’urių 
vanduo įkaitęs ir jame negalima 
maudytiesi, Beveik visoje Itali
joj naktimis žmonės miega ant 
lauko.

Kaip pranesza amerikonisz.- 
kas konsiilius įtarta, Palestinoj, 
ypacz abipusiai upės Jordano, 
užliko daug mineraliszkų tur- 
ty, ypacz gi ph >8|>hito. Kaip 
sako konaulius, ir druska Mir
ties jūrių gali būt sunaudota. 
Aut i-znaudoji no ir iszgabanimo 
tų mineralų Turkijos randas ren 

. giasi pailginti geležinkelio liniję 
nuo Jeruzol mos.

|| Australijoj, didžiausiame jos 
mieste Sydney, sudegė vienos isz 
didžiausių ant svieto departamen 
taliszkos pa rd« viny ežios Hordarn 
ir Sūnų, kuriose turėjo darhę 
1500 žmonių. Blėdį ugnies pa
darytu paduoda ant 3 milijonų 
dobarų. t

U Policijos virsainiiikai visokių 
Europos vieszpatytezių tari įsi 
dabar išleisti albunię su paveik
slais pagarsėjusių visame aviete 
anarchi-tų. Medegę renka poli 
rijos vir»ziuinkai: Genevoj. Pa
ryžiuj, Bruxelley, Londone ir 
Bareelionoj. Albamis tas pa
lengvintų policijai daboj mę anar 
chistų.

g Vokiszkt laikraszcziai prane- 
sza, jog maskoliszkas randas už
draudė ant tolitus keliauti ant 
laukų darbų į Prusus maskolisz 
kiemą darbininkams. Tas rando 
padavadyjimas,turbut, nesulaikys 
darbininkų, kadangi ir dabar ma
ža darbininkų dalis keliavo į 
Prusus su rando daleidimu.

|| Vokiėtijos universitetus lan 
ko isz viso 1029 moterys studen
tės. Daugiausiai moterų lanko

■ Berlyn > un ver»itetę, nes 420, 
Bonno 100, Leįpcigo 69, H.<lles 
76, Breslavos 67, Kar liaueziaus 
24. Jenos ir Strassburgo 
veraitetuose nėra nė vienos 
teriis.

uni-
rno-

U Austrij« s polic ja jieszko po 
visas knįgų pardavinyczias Vm 
dobonoj, Prag< j ir Gradiskoj 
prancuzszkoj kalboj pasakos: 
Journal d’une femme de Cha ni
bre. Rado 6000 exe npliorių,ku
riuos nuo knjgininkų atėmė ir su
degino.

U Aifszksine kanai*. laike 
tirsztos miglos su? i mostė pasržie- 
rinis garhivys Ocssnic su pa 
kranelių gari liviu Kiuhora. Pas
kutinis paskendo. įsa buvusių 
ant jo žmonių—7 prigėrė,kitus gi 
7 iszgelbėjo Oceanic ir atgabeno 
j porlę Qneenstown.

| Vokiszka mokslinczių cxpe- 
dicija tirinėjimui pietinių ledinių 
krasztų, 11d. pjutės iezkeliavo 
isz porto Kiel po vadovyste Dri- 
galskio. Tekia jau angliszka ex- 
pedicija jau pirma iszplaukė isz 
Anglijos.

|| Aplinkinėse Napoles,pietinėj 
Italijoj, nupuolė didelis žiogų de
besis. Vabalai baigia ėsti javus 
ir žolę ant latikų. Žemdarbiai 
skubina pjauti nors ne visai dar 
nunokusius javus, kad nors kiek 
jų apsaugoti nuo nuėdimo.

| Dėl mirties Vokietijos cieso
riaus motinos randas iszdavė pa- 
davadyjimę, idant visų tikėjimų 
bažnycziose Vokietijoj, per 
sanvaiti varpai skambintų 
dienę nuo 12-1 vai.

dvi
kas

|| Berne, atsibūva terptautisz- 
kas literatų ir iszloistcjų kongre
sas, suszauktas ant perknitinėji- 
mo klausymo terptautisskų tiesų 
ant apsaugojimo rasz ų ir dailės 
darbų nuo issnaudojimo kituose 
krimstuose ir isz pasės namin i; 
iszleistojų.

|| Mi ste Troys nežinia k»s įme
tė j k >talikiszk? bažnycziji dina
mito bombj. kuri expliodavo ir 
drucz*ai pagalino sen^, statytę 
dar 13 >z nitme yj bįžnyczię.

|| Mieste Havre, Prmcuzijoj, 
s idųąfė didelės Grovillei verpiny- 
cz os ivaudinyczio', Bifdį gais
ro padarytu starto ant 2 mi! jonų 
frankų. •

|| Meste Pontarlier, l’rincuzi- 
j ij. nuo perkūno įtrenkimo nude
gė dagtinės d rbtuvts l’ernodo. 
Blėdį ugn'uK padarytu skaito ant 
8 inil jonų frankų.

II^Mieste Parn-ley, Szkotjoj, 
hike arkl ų lenktynių nugr uvo 
t ibuna, ant kurios susirinko keli 
szimtai inronių. Pr e to daug 
žmonių liknsi sužeistų.

H Australijoj, mieste Sydney, 
apsireiszkė azj ttiszkas maras, 
nuo kurio pasimirė vienas vyrisz- 
kis.

|| Elektrotechniszkame institu- 
te Peterburge, norintiems pastoti 
ant pirmo kuiso yra tik 50 vietų.

Nauji iszradimai
•,* Mek-ikos randas davė 

konces ję g»rsi im Vokietijos ka- 
nuol ų dirbėjui Kruppai ant isz- 
naudojimo auganezių Meksike 
augmenų vadinamų “Guaynle"’, 
kurie i-zduoda tokię jau gumę 
kaip ir g iminiai medžiai. Krupp, 
ap iiikiuėse miesto Meksiko, ren
giasi p stityt* dideles diibiuves 
dirbimui gumos ir visokių gumi
nių iszdub mų isz guayalės.

Berlyno elektrotechnikai 
Siinens & Halske padiibo nauję 
telefonu, kuris kalba teip garsiai, 
kad ant klausymo kalbos ne rei
kia artiniesi prie telefono, ka
dangi naujas telefonas kalba gar 
siaH negu kad kalbėtų im >gas 
stovi iltis prie aparato.

Mieste Valencienoes,Sziau- 
rinėj Prancūzų >j, technikas Del 
garde padirbo nauję orlaivį, su 
kuriuom atliko gana pasekmin
gas bandavones. Orlaivy* isz 
pradžių lėkė tiesiog prieš vėjp, 
pa-k ui apsuko didelį ratę ir 
sileido mieste M>resches.

DU*

|| Lai kraut U “ Journal & Ad- 
vertiser’ paduoda, buk Italijos 
karalių nu dūrė ne Bresci, kuris 
už tai likosi nubaustas ir kalinyj 
nusižudė, bet visai kitaypata. 
anarch i-taa Gianotti, kurį tik da
bar suareštavo.

d Ant Baltiszkų jūrių, netoli 
miesto Kiel, Vokietijoj, laike vo
kiškos kariszkos laivynės ma
nevrų ant laivo “Aegir" atsitiko 
smarki exp!io«ija, kurios trys ju
rininkai likosi mirtinai sužeisti.

— Daktaras BaCevicze i»s So. Į pi antras prabifzczius ir tvirtas 
Chicago atidarė oflisę ant VVest 
S dės, name M. Mieldažio, ant 
kampo 25-tos ui. ir Hoyne avė. 
Ligonius priima panedėliais ir u- 
tarn nkaia nuo 9 iki 12 vsl. ryto, 
o czetvergą's ir subatoms nuo 3 
iki 6 po pietų.

— Mie-te Solingen, Vokieti
joj, pasimirė Amerikos koinulius. 
turbut vienitiiinisChicugos lentas 
užimantis augszte-nį urėdę, B o- 
dovaki. Dabar pagiliuosuuja vieta 
kit ems lenkams. Žinoma, daug 
yra notincz ų gauti tokį urėdę 
ypacz terp lenkų; kuriems labii 
retai nuo politikier’ų stalo-^nu- 
puola koks sudžiūvęs trupinys.

— Akmenų skaldinyczioee'Ed- 
gwortho & Sūnų peieitę naktį li
kosi su dinamitu iszardyta kę tik 
nupirkta nauja maszina. Mena, 
aad tę turėjo padaryti ne seniai 
nuo darbo piaszalinti darbinin
kai.

— Darbininkai prigulinczių 
prie t rusto plieno dirbtuvių Chi 
cagoj atsisikė nuo sztraiko. To 
darbininkų organizacija netikėjo. 
Trustas, ant nubaudimo suszlrai- 
liavufių rytinių sz'ety dirbtuvių 
datbiuiukų. rengiasi visas tuose 
sztetuose ėsanezias dirbtuves už
daryti, o užtai padidinti dirbtu
ves vakariniuose ir viduriniuose 
sztetuose, o tame ir Chicagoj.

— Pirmoje sanvailėj pjutės 
mėnesio Chicagoj pasimirė 468 
žmonės, kur-ame tai skaitliuje 170 
vaikų net urinezių dar 5 metų. Vy
rų pas mirė 272. moterų 196. 
Per tę paczię sanvaitę užgimė: 
vaikų vyriszkos ly ies 246, mote- 
r.szkos 255. hz viso 575.

Reikaluose leistos ant lai
mikio VVaterbury'o T.

M. Dr. kuopos (iru 
kilojamos maszi- 

nukės.
Kaip tautiecziai pamena, buvo 

pasiuntinėta iszparduoti visoms 
T. M. Dr. Kuopoms tikietai ant 
drukuojamoa mašinukės, ir lai- 
kas ant jų buvo pažiinėtas 30 d. 
gegužio, bet kad ant paskirto 
laiko nesugrąžino visų tikietų ir 
nepadavė pirkusių vardus,tai bo
są v imas tapo atidėtas ant 4 d. lie
pos.

Į nearta į centr. kankintinių ka-

5 žaečių antai Amerikos tautos ilgai ptovėjo 
žemiau? už tautas Azijos arba Europos; ant 
Australijos sausžemio ne buvo visai tinkan
čių prisavinimui naminių žvėrių, per tai ir 
čiabuviai Australijos, galima sakyti, stovi 
ant žemiausio civilizacijos virbalo.

Visoki gyvūnai suteikia,kaip pavieniems 
žmonėms teip ir čieloms tautoms, ne vien mė
są ant maisto, bet ir kitokius produktus. Terp 
tokių produktų pirmutinę vietą užima pie
nas ir visoki iš jo valgiai. Ant valgio todėl 
ne reikia bandų ganytojams pjauti nuolatai 
jų auginamus gyvulius, bet gali jie maitintiesi 
pienu, suriu, sviesta. Ne mažą vertę, ypač 
šaltesniuose kraštuose, turi gyvulių gkuros, 
kailiai, vilnos; gyvenančios šaltesniuose 
kraštuose tautos ne vartoja kitokių drabužių 
kaip vien pasiutus iš šiltų žvėrių kailių; iš 
kailių šiaurinių kraštų tautos rengia sau pa
stogę^-, taigi-šėtras pasislėpimui nuo šalčio. 
ŽvėriųJcailius vartoja kaip*) papuošimą ir 
civilizuotos tautos ir už juos ne mažai užmo
ka: pralobusių milijonierių moterys nešioja 
žvėrių kailių skrandas, už kurias reikia tūks
tančius doliarių užmokėti. Apart kailių— 
visokių kraštų taftos ant pasipuošimo varto
ja žvilgančias paukščių plunksnas, net žuvių 
ir žalčių skūrą.

Ne vien mėsa ir kailiai žvėrių turi įtek
mę ant žmonių ir tautų gyvenimo, bet terp 
daugybės gyvenančių ant žemės žvėrių, tūli 
yra tikrais draugais ir padėtojais žmogaus, 
be tų žvėrių pagelbos, ant augščiausio civili
zacijos virbalo stovinčios tautos ne butų ga
lėjusios teip augštai "pasikelti. Šunis žmo
gus turi visur, o šaltuose šiauriniuose kraš
tuose be šunų ten gyvenančios tautos ne gali 
apsieiti. Šunee visur žmogui atgabena ne 
mažą naudą: medėjai šiaurini^ kraštų šunis 
vartoja ant įiersikėlimo, pervažiavimo žiemos 
laike iš vietos į vietą per sniego užpustytus 
laukus; šunis antai Siberijoj maskoliai var
toja ant pervežimo pačto,' be kurių pagalbos 
žiemos laike apsistotų visai žmonių susineši- 
mai šiauriniuose Siberijos kraštuose; pieme
niškoms tautoms šunes padeda bandas gany
ti, medėjams lengvina medžionę, o civilizuo
tos tautos laiko juos kaipo sargus savo namų. 
Šunes yra tai pirmutiniai naminiai žvėrys, 
kokius žmogus prisavįno ir privertė būti savo 
draugu ir padėtoju. Šiaurinių kraštų elniai, 
lamos kalnuotuose kraštuose pietinės Ameri
kos padeda žmogui pergabenti savo darbo 
produktus iš vieno krašto į kitą. Kalnuoto
se vietose pietinės Amerikos be lamų ne bu
tų prekystes ir be jų pagelbos senovės peru- 
vijonys ne butų galėję susiorganizuoti į tvir
tą, gana civilizuotą viešpatystę. Be verbliu- 
dų pagelbos tautos šiaurinės Afrikos ne ga
lėtų turėti nė jokit} susinėsimų su tautoms 
vidurinės Afrikos; be šitų žvėrių žmogus ne 
galėtų per Sacharos tirus pergabenti savo ta- 
vorų. Be arklių, be jaučių europiečiai ne 
butų galėję pasikelti teip augštai civilizaci
joj, kaip jie pasikėlė. Be šitų žvėrių žmo
nėms užsiimantiems žemdarbyste reiktų kasti 
patiems žemę ant sėjimo javų ir žinoma, ne 
daug jų pasėti galėtų. Pagelba šitų nami
nių žvėrių yra viena iš svarbiausių priežasčių, 
pastūmėjusių žmoniją ant augštesnio civili
zacijos virbalo.

Rodosi be jokios tvarkos išmėtyti ant že 
mės paviršiaus ir jos viduriuose visoki ne or
ganiški daiktai, kurie teiposgi ne mažą turi 
įtekmę ant tautų gyvenimo dėl ypatybių 
naudingų ir reikalingų žmonėms. Druska, 
mfherališkos parvos, visokios veislės molis, 
vulkaniškas stiklas, anglys, tūli akmens, 
brangus akmenėliai ir ant galo rudos ir tūli 
metalai, kaip antai: varis, cinas,ypač geležis 
ir rėčiaus pasitaikanti auksas ir sidabras ne 
mažą turi ir turėjo įtekmę ant civilizacijos ir 
išsilavinimo tautų ne tik tų kraštų, kur tie 
neorganiški daiktai yra „žemės viduriuose 
bet ir toli už jų rubežių. Tie mineralai davė 
pamatą pramonėms, o išdirbimai visoki pla
tinosi terp kitų tautų per prekystą. Pramo
nės ir prekystą teip jungiasi viena su kita, 
kad. paveikslan, be prekystes pramonė ne 
gali išsidirbti, o be pramonės prekystą ne 
gali augštai pakilti.

Visi tie mineralai turi ne mažą įtekmę 
ant darbų, kokius žmogus atlieka užganėdi- 
nimui savo reikalų, ant apgynimo ypatoe ir 
išreiškimo geismų ir mislių, teiposgi ant iš* 
dirbimų. Išdirbimai remiasi ant įnagių, ko
kiais juos žmonės dirba, o vėl įnagių vertė 
remiasi ant medegų, iš kokių jie padirbti. 
Teip, paveikslan, šaltų kraštų eskimosai, ka
dangi jo tėvynėj, dėl ilgų žiemų ir didelių 
šalčių, ne auga medžiai, jūrių vilnių atneštas 
medžio strampas turi neišįiasakytai didelę 
vertę, kitų kraštų žmonėms akmuo, tinkantis 
pasidarymui jų vartojamų padarų ir ginklų, 
turi tekią jau didelę vertę; už tokius akme
nis jų reikalaujančios tautos ne kartą vedė ir 
veda kruvinas kares. Minerališkos parvoe 
nudažymui žvėrių skurų ir visokių padarų, 
molis, iš kurio galima nulipinti puodą laiky
mui visokių reikalingų žmogui skystimų, tu
rėjo priešistoriškų laikų tautoms tokią jau ver
tę kaip civilizuotoms akmeninių anglių arba 
geležies kast y nes, o geležis ir anglys yra svar
biausiom šios dienos pramonės palaikytojoms. 
Druska, be kurios ne gali apsieiti civilizuo
tos ir daugelis necivilizuotų tautų nnu se
niausių laikų buvo viena iš svarbiausių pre
kystes medegų; dar ir dabar tūluose kraš
tuose Afrikos druską vartoja vietoj pinįgų 
ir teip kaip antai Amerikoj arba kituose ci
vilizuotose kraštuose vertė visokių tavorų iš
skaityta ant pinįgų,teip tūluose vidurinės Af
rikos kraštuose prekė visokių vietinių produk
tų išskaityta ant druskos. Mat visada ir visur 
žmonės brangina labiausiai tą, ko reikalauja 
ir ką sunkiai gauna. Senose gadynėse, ka
da žmonės dar ne }>ažinojo metalių, jiems tit
nago kastynės turėjo tokią jau didelę vertę 
kaip mums geležis: iš titnago žmogus dirbo 
svarbiausius darbo, atsigynimo ir medžionės 
įnagius; kraštai turinti tokias medegas grei
tai paėmė viršų ant kitų. Titnagas mat yra. 
labai svarbi minendiška medega,pastūmėjus, 
žmoniją ant augštesnio civilizacijos laipsnio' 
jis prisidėjo prie padidinimo žmonių turtų 
sutvėrė naują pramonę, apie kokią žmonės 
pirma ir mislyti ne galėjo.

VARDAI IK ADRESAI 
Sus. Lietuviu Laisvamaniu Amer.

Pbbzidzntas, K. Balcsiunaa,
2S2 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Raktui ik kas. Kun. V. Dnmbakis, 
Iždininką*. Dr. J. Szliupa*,

421 Penu avė., Scranton, Pa.

Plknlukas Piknlnkas!
Scranton, Pa. Caianykaztia Lietu- 

viaskM Benas turės savo pikninka 8 u ba
loj, 17 pjutea, Rafle Range O rovė Par
ke, Prlceburg, Pa. Orajy* pirmos klia- 
sos muzika, o tarpais ir pats Benas. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia at
silankyti. Komitetas.

ftulpas Waterburio - prabaaz 
cziaua, pirma buvę* tikras bedie 
vis, o paskui raezioėjęt strapsnius 
apie savo stebuklingu atsiverti- 
m ę. Czia korespondentui ne 
liek rūpėjo į laikraštį teisybę pa
raižyti, k ek užgauli manę ir pa
niekinti visuomenės akyse. To, 
man rodosi, nieks ne gali pa
girti, toki darbui verti nupeikimo 
via tiek, kas juos atlie a: bedie
vis, ar kars tas katalikas. Ant 
asa iszko isznie iniino ne patin- 
kanezių ypa ų reikia ji škoti ki
tos vietos, o ne laikraszcz ų, ku
rių u duotė daboti vii n visu-me 
niszkus reikalus, o ne krauti į *avo 
skilus apsiie szkimus asabiszkų 
pik* urnų.

Korespondentą4 sako, jog «a*fs 
savininkas įplaukimus sumudoja 
ant i-avo rekalų, o Kbuhui neko 
ne plieka. Toks tvrlni'nins yra 
tai bj iuri mebgystė. Juk Kl u- 
lio turtai ne talės savininko ran
kose. Apirt r ūdos ui 4 lę, ne' 
turi nė jokios tie os naud >tie*i ;sz 
Kliulx> pinįgų ir su įaudo i ip fur 
tj ne g Ji. Jį prižiūri K iulx> 
viršininkai, kurių yra oypitoa, 
terp kurių y a du sekretoriai: 
vienas užrašui Kliubo nutarimus, 
kitas gi įp'aukimus ir iszd vi 
m’is. Jie tcd:l daboji Kimbi 
turtus ir nieks ptszali i's ne tik -a- 
lės savininkas, no guli jų pririša 
vinti. Salės s»vininkts ima tik 
r ndp. kokip jam p^gil'. Užtai 
j s ne tik duoda salę, ji szluoja, 
lx‘t žiemos Uike ir ap.zilJo. Ki
tos salės savininkas, žinomi zve- 
timtiutin, kur kitas Kliudąs turi 
savo susirinkimus, visai to ne da
ro, bet apie tp kore.pondentas 
tyli.

K<ires]xindentas sako, buk ssps 
savininkas, ne turėdamas nė jokio 
ui-ėmimo, tyko v en lietu'iizkų 
centelių. Vįji vienok žino, jog 
kiekvienas žmogus, ar jis butų 
salės savininku,ar korespondentu, 
be dariai ne sulauks centelių, turi 
turėti kokį nors užsiėmimp.

Toliaus konspondentas penlato 
manę kaipo 'antrp prabaszczių ir 
tvirtfi stuljię cz.ianyk>z<'zio lietu 
viszko prabaszcziaus. Tuom tar
puose ne esmi prab oz -zium ir už
tarėju liptuvirzko pr«b i*Z'zixu8, 
n} jokio su juoni šusiriszimo ne 
turiu, ne priguliu nė prie jo ap 
ginėjų, todėl nė gero, ne pikto 
am padaryti ne galiu.

Pr kaisziojimas neva maro be 
dievystės ir stebuklingo ata ver
timo rodosi ne turėtų turėti vie 
tos, kadangi tie reikal i yra tai 
privatistki paulinio* dalykai, o už 
tune žmogus pats atsako, todėl 
paszaliniems kisztiesi ne priderė
tų. Teip man valia būti dievuo- 
tu arha bedieviu, valia mmi at-i 
versti ar ne at įversti, kaip ir ko 
respondentui neteisingu manę ap 
szmeižusiam. Tie d lyk»i pnva- 
tstki kiekvieno žmogaus, todėl 
•uri būt liuesi nuo keno nors kon
trolės. 1
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Aukos ant kankintinių.
J. Kunca, Shenandoah, Pa. už Da

rni Jonaiczio tikietų*.................
J. J. Vaitkeviczia, Edvarsdale,

Pa. už Damijonsiczio tikietus ....2.25
F. Uždą vinis, Harverhill, M***.

už tuos paežius tikietus...............1.50
V. Miszeikis, Waterbury, Conn. už

tuos pat......   ..........  5.75
Sykiu 

Buvo
Viso

9.80
147.89

9157.09

arbk
- Mokslas apie žt mes tautas.

Pagal I)rq M. I. 'aberlandtfį.

Iš kito? vėl pusės jfirių tamkumynuose 
ir paukščių, juoseslepiasi daugybė žvėrių 

randa prieglaudą nuožni giriniai žmonės. 
Ceilono giriose gyvenanti nuožmi veddai ap- 
sinakvoja girioj po medžiu kaip puikiausiame 
karalių rūme; iš tikro 
pirmutinių, atsiradusių i nt žemės žmonių ir 
buvo medžių šakos ir gai įtos padirbtos žemėj 
Olos; tie žmonės nemokėjo iš pradžių pats 
įiasistatyti nė budos iš medžių šakų, nė olų 
žemėj iškasti ant apsisaugojimo nuo saulės 
karščio, nuo lytaus arba i 
jau padaryti tūli žvėryi , kaip antai: pelės, 
žiurkės, kurmiai ir tt. 
sausžemio negrų yra po 
yra jų namai. Pietinei i 
kas vakarą lenda kur į krūmą ir jo šakose už
miega; guolis gyventojų 
tinėj Amerikoj).kaip aį rašė garsus Darwin, 
atsilankęs čia ant moksliškų tirinėjimų, yra 
ne daug kuom geresnis -- - - 
žemę zuikio Lietuvos ’ lankuose.
tai namai, kuriuose gyiena daugelis nuož
mių tautų, jas apleidžia
vien ant medžionės, arb i jieškodami kitokio 
maisto; kiti iš tokių girinių žmonių niekada 
ne išeina iš girių. Papi tasai Naujos Gvinė
jos, teiposgi daugelis malajų slepia savo kai- 
miųi giriose, kiti ant medžių rengia sau na
melius kaip paukščiai 1 
tuose kraštuose, kur yra 
pastatyti prie pats giiįių, kurios uždengia 
kaimą nuo vėjų.

Augmenys palaikų gyvybę žmogaus. 
Augmenys maitina žmonės: vieni nuo aug
menų turi maistą bečarbo, kitiems jie už 
darbą užmoka savo vai siais, 
kurių žmonės turi drabr žius; puošia puikiais 
žiedais daržus ir gyvenimų langus, suteikia 
medegą triobų statymui ir visokiems pada 
ratus. Augmenys šutei icia svarbiausią mė- 
degą ant palaikymo ug lies, be kurios žmo
nės ne butų galėję pas kelti, be ugnies jie 
butų tokiais jau, kokiais buvo ką tik atsira
dę ant ^emėa, taigi kai p laukiniai žvėrys. 
Buvo mat žmonių gyvenime laikai, gal jie 
gana ilgai traukėsi, pe ■ čielas gentkarčių ei 
les, kada žmonės ne pažinojo ugnies, ne pa 
žinojo nė jokių virtų 
augmenų vaisius ir mėsų valgė jie žalią, teip 
kaip daro visi kiti gyvūnai. Augmenys yra 
todėl svarbiausiu turtu 
svarbiausių civilizacijom 
uų ne butų nė garinių 
kadangi ne butų kuon 
po fabrikų mašinoms 
anglims, bet ir tos angį 
augusių prieš amžių amžius ant žemės aug
menų, be kurių ne 
anglių.

Ne vien augmenis yra žmonių gera- 
dėjais ir -ne vien jie 
prie civilizacijos. Jeigu augmenys yra svar
biausiu paatumėtoju, i ai vienok ne galima 
užginti atsakančių nu< pelnų ir kitam orga
niškų daiktų skyriui, 1 aigi gyvūnams, kurių 
vienok be augmenų tei p 
mės. Nuopelnai prie^ 
sumažina nuopelnų augmenų. Gyvenimas 
žmonių nuo labai senų“ 
nimu visokių žyėrių, 
seniau, negu siekia istĮriJa arba įdavimai* 
Žmogus nuo pats p žios, nuo atsiradimo 
ant žemės, maitinosi isokių gyvūnų mėsa, 
ant apturėjimo jos turtėjo medžioti iš pradžių 
teip kaip visi laukiniai žvėrys, o paskui su 

 

savo išmislytais medžidnės įnagiais, kaip an
tai: jėtimis, akmenii u:—*“*“ s- - *

Kultūriški įnagiai pri 
daryt’ beveik vien iš 
mutiniai žmonės ant i 
augmeuis, bet tankiai 
džiotų žvėrių ir suž 
ant savo reikalų žmo 
naudingus žvėris. T 
žvilgio ne svarbus atsilikimas, bet pastūmėjo 

 

žmoniją ant augštesnid civilizacijos laipsnio: 
žvėrims, ypač 

maistą namieje, 
ožkų, persikeitė 
jis iš besivalkio- 
be jokių namų, 

nytoją. Medžiotojas 
kurių ilgiaus galėjo

vienaitinė pastogė

vėjo, nors tij moka

’astogė Australijos
medžių sakoms; čia

Afrikos bušmenai

Ugnines Žemes(pie-
Pa jie^zkojimai.

Mes, Jurui* ir Juocm Kubilai, pajieaz- 
kotne savo brolio, Kazio Kubiliaus, Suva- 
ku gub., Marijampole* pav., Kvietiszklo 
gtn., kaimo Kleviniu. Jia pats ar ka* 
kilM teiksią duoti line ant adreso:

Jot. Kubilius, Mineraville, Pa.
(8-23)

Pajieszkau Julijono* Medetkos, 
Kauno gub., Ruseiniu pav., Retavo pa 
ra p. Jis pats ar kas kita* teiksi* duoti li
ne ant adreso;
Jos. JanuMMvaki, Box 192. tadd, III.

Pajieazkau Antano ir Povilo Zubkų, 
Kauno gub., Paneveiio pav.. Retni- 

galo* vol.,kaimo Naujasode*. Jie patyaar, 
kas kitas teiksis duoti tinę 'ant adreso: 

MikolaaZubkus,
l)24-33rd at.. Chicago, II). (30-8)

Pajieazkau aavo draugu: Antano Wait- 
kevlcziaua, Juozupo Ix>bekoir Petro Pe- 
troaziaiu, viai Kauno gub. Jie patya .ar 
k m kita* teiksis duoti line ant adreso: 
Vincent Novickį, Cryatal Faile, Mich.

Pajieazkau savo broliu: Antano, Juozo 
ir Igno Bubliu, 8uwalku gub., Mari- 
(ampole* pav., Weiweriu gm., kaitpo 
Padrecziu. Asz atvaieves isz Brazilijos 
noriecziau su Jais susižinoti. Jie patys ar 
ka* kitas teiksis duoti line ant adreso;

Joną* Bubi i s, 
3342 Mosprall St. Chicago. UI-

Pajieszkau merginos ant apsivedimo, 
turi būti laisvamane ar protestone. Ma- 
lonecziau kad prisiųstų savo fotografi
ja ir aprMzytu parva savo plauku, ugi, 
metus Ir kiek svėrė.

V. Paugani*.
Box 93, Lincoln, Mass.

Pajieszkau savo, brolio Francisahaus 
Kreiczmono, Kauno gub,' Telsziu .pav., 
Aldsediiu vol. Jis paU arkas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Stanislovas KreiczmonM.
Boz 151. Bridgeville, Pa.
Pajieszkau Jono Kaminzkio, lenko, jis 

moka biaki lietuviszkai zznekeli; ant 
deszines rankos mažojo pirszto turi guzą 
kaip gile. Km apie ji duos man žinia, 
gaus 92.00. Jos Koszis,

Box 151. Bridgeville, Pa.

už guolį įsikalusio į 
Girioa yra

ant trumpo laiko

adus; net civilizuo- 
daug girių, kaimai

valaknomn, iš

arba keptų valgių:

žmogaus ir vienu iš 
įnagių. Be augme- 

mašinų, nė fabrikų, 
kurti; rods šiądien 

I ruria su akmeninėms 
•] ys yra pasidarusios iš

butų ir akmeninių

.60

-ę nuo szių ypatų už virsz 
nėtus tikietus:
V. Miszeiko, isz Water-

pami-

bury, Conn. 15.85
J. Kuncos, isz Shenan- 

dozh, Pa.
V. Ramanaucko, isz Mi-

.30

nenville. Pa. 16 00
K. Unikos, isz Phila., Pa.
S. Makuucko, isz Eliža-

.60

beih, N. J.
M. Bndicko, isz Lošt

.35

Crek, Pa.
J. Raulinaiczio, isz South

14.09

Boston, Mass. |6 00
J. Vaitkevicziaus.isz Eid- 

vardsdale. Pa.
A. Markevieziaus, isz G.l-

12 25

berton. Pa. 16.00
A. Grybo, isz Scranton, 

Penn'a.
M. Kundroto, isz Law-

16.00

renee, Mass. $7 35
Ig. Lapinsko, isz Maha- 

noy City, Pa.
A. Apanaiczio, isz West-

$3.oa

ville, III.
N. Olszinsko, isz C leve

13.30

land, Oh.
J. Guda czio, isz Nashua,

$1.29

New. H.
J. Gaubo, isz Tf averse Ci

$1.40

ty, Mich.
P. Žemaiczio, isz New Bri

$3.00

tai n, Conn.
F. Mikolainio, isz Thorp,

$3.00

Wis. $1.95
F. Uždavinio, isz Haver 

Hill, Mass.
J. Razi ko, isz E. SL IjOU-

$1.50

is, Illinois. $1 50
M. Poltanavicziaus, isz 

Broad Brook, Conn.
P. Antanaiczio, isz Union 

City, Conn.
Viao

pastūmėjo žmoniją

Salės Savininkas.

Draugyscziu Reikalai

Pigiai ant pardavimo Buczerne 
su groeernia, vietoje lietuviu apgyveato- 
je. arti Betuviazkos bažnyczios. Bizniz 
Jau yra iazdirblM. Atsizzaukite po nr. 
135 W. 18th St. Chicago. (19-8)

Pigiai ant pardavimo aaliunM. vielo
je Lietuviu apgyventoje. Biznis iszdirb- 
tsaarti Liet.bažnyczioe. Atiazaukite prie

J. Krzemenevaki,
3201 So. Cent. ave.,cor. 32nd m. Chicago

Pigiai ant pardavimo pirmos kliaao* 
duonkepinycsia su arkliais, vežimais, 
kostumerials ir visoms prietaisoms.

Franc. Petrulevicz.
2928 291h St.. Chicago, III.

poagi ne butų ant že- 
žmoniją gyvūnų ne

laikų rišasi su gyvė
sis tas užmegstas daug

aia kirvukais ir t. t. 
istoriško žmogaus pa- 
ėriškų medegų. Pir

ai ato vartojo ne vien 
maitinosi mėsa suine- 
jotų žuvių. Vėliaus 
e pr i savi no tulus jam 
, rodosi ant pirmo pa-

įteiksi i ngas yra doras lietuvis ku- 
nįgzs į didele ir turtinga parapija. Te 
ataiszaukia "Lietuvos” redakcijon, o 
gaus parapijos adreta. (30 —8)

Chicago:— Jaunu Amerikos Lietu
viu PMilinkzm-inimo Kliuba*. rengia 
tavo treczia balių 27 Spaliu (October) 
1901. kuria atsibu* Freiheit Turner sa
lėje pn. 3418 — 3421 South Halsled St. 
Meldžiame draugyscziu ir parapijų,idant 
ne darytu ta diena balių ne teatru, idant 
vieni kitiemz ne užkenklumem. PelnM 
nuo baliaus bus paskirtM ant nupirki
mo zobovu Tikimės, jog lietuviai no
rės mus paremti ir ateis ant mus baliaus 
pasilinksminti.

M. J. Tananevycze, sekr. 
924-33rd St.

Chicago. Dr-te Fanu Sz. Marijos P. 
Ražancavos turės savo balių, nedelioj. 
17 Lapkricsio, Pulaskio Mleje,800 South 
Ashland avė. Todėl meldžia visu <iiu 
draugyscziu toje dienoje nedaryti balių 
ne teatru, idant vieni kitiemis nekenk- 
tumem. Dr-te P. Sz. M P. R.

Didclln PįkninkM.
Scranton, Pa. Tevyoee Mylėtoju Dr- 

tesVuopa turas savo pikninka utarnike. 
20 Rugpjuczio, 1901, ant South Side. 
Prasidės 3 vai. po pietų. įžengs vy
rams 28c. moterims ir merginoms 
dykai. Imkit Lackawanna Beiev 
streetkari. kuris davei į pati plknlnko 
daria. Kurie my)ilesav<žTevynę,t*l a- 
teikite ant plknlnko, o tuom suszelpei- 
te tautiszkus reikalus ir prie geros mu
ziko* gražiai pesilinkzminsite.

Komitetą*.
SV8IRINKIMA8. /

Philadelphia Pa. 10 Susivien. Liet. 
Amer. kuopa turas savo czvertmetini 
zuairinkima subatoj, 17 Rugpjuczio, 8 
vai. vakare, Neprigulmingo Kliubo m- 
leje, ant South 2nd Street, ant kurio bus 
apsvarstyti svarbus bėganti reikalai ir 
priemlmM nauju Mnariu Lietuviai ir 
lietuvaites yra kvieeziami ateiti ir pri- 
siraszyli prie tautiszko Lietuviu Susi- 
vlenyjimo, kurs sziadien Jau yra Huosm 
nuo Juodosios žandarmerijos.

- J. Butkus, sekr.
DidetiN Pikninkaa.

Mc Keee Rocks, Pa. Dr-te Ssv. Jono 
Krik, turas savo pikninka subatoj, 17 
pjutes, Poinick Parke. Prasidės 10 vai. 
ryto. Lnženga vyrams 50c., moterims ir 
merginoms dykai. DaržM didelis ir gra- 
žua,dideli uksmeti medžiai, sveikM oras, 
grajys gera muzika, gerymo, rūkymo ir 
visokiu užkandžiu pilusi. Visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia szirdingai 
atsilankyti. Komitetą*.

Pigi kelone Km non važiuoti į kra
tų, gali parvažiuoti už dyka, tik už kėlės 
dienas darbo. Norinti apie tai placsiau 
žinoti indeket už 3c. marke. Pmmme 
gali gauti ir kitokius darbus, kas tik ko
kiu nori.

5 MerrimacSt.. Boston. Maus

prisiveisus prisavHiįieins 

 

tokiems, iš kurių turėjo 
kaip antai: karvių, vių, 
visas žmogaus gyveni 
jančio iš vietos ant 
persikeitė į bandą 
ne pažinojo vietų, a 
apsistoti, jis vedė, teib sakant, vienos dienos 
gyvenimą, mažai br t-irjipiiidamas apie reika
lus tolesnės ateities, jnaitinosi tuom, ką šią
dien sumedžiojo, o jeigu medžionė kada ne 
pasisekė, reikėjo ir ■ bado pakęsti. Būvis 
bandų ganytojų remiasi jau ant tvirtesnio 
pamato, jų reikalai jiau nesiremia ant šios 
dienos sumedžiotų žvėrių, kadangi maistą 
duoda jų patių nuginami gyvuliai, o 
gyvuliams maistą suteikia aplinkui auganti 

Medžiotojai, ne turinti namų, 
vietą, ne gali sutverti

etos,

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik razzai laiazką į “Lietu

vos“ redakciją. visada peraasyk ant 
lalazko tavo varda ir adraaf.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai rasiyti nemotf. ui a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraazyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
Ui nelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be -Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Patilai- 
klk sau tik mažaia balu koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
••Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4) . SumM neeiekiancziM vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziaot markea reikia Jas 
įdėti įlaisaka liuoaas. sausa*, nešulį pin
us ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
viaite iszleistuvei darba prie iaiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Vietines Žinios.
— Chicag'S gyventojai iszpa- 

lįs t a 70 tikėjimų, bainyczių yia 
1100. Katalikiszkų bažnycz ų ir 
parapijų yra daugiausai, nes 172, 
meto lietų 142» kongregacijona- 
listų 81, bablistų 68, 1 uterunų 
60, p esbite ijvnų 47, apiskopa- 
taikų metod stų 41, pasekėjų 
kriks^ziomszkoe bažnyczios 19, 
žyd szkų sina^r gy 237 Spiriti-tai 
turi susirin^imy vi»-tų 18, theoso- 
6 štai aiba pasekėjai Buddos mok
slo 5. Didtsnėj dalyj katalikisz- 
ky bažnycziy sakę pamokslus an
gliškoj kalboj, vokiecziy katali
kų parapijų yra ne mažiau. A- 
pa«t tų yra bainyczios lenkiazkos, 
czekiszkos, italiszkos, praneuzisz- 
kos ir lieluviszkos. Lietutazkos 
p trapi Jo • yra dvi, treczia su-itvfi- 
rė So. Chicagoj. Yra dar katali- 
kiszka parapija susidedanti vien 
isz negrų, parapija Szv. Jono ant 
Franklm st. susideda isz vienų si- 
r jonų; prie parapijos Szv. Siepo- 
no, ant Lincoln st., piiguli šlovė 
nai ir kroatai. B ainy ežioj Szv. 
Agnieszkos Chicago Heightse kal
ba pamokslus szitose kalbose: an
gį i zkoj, vokiszkoj, , Ha'iszkf j,

11.50
166.83

Dėl nežinomų priežasezių ne 
gauta nė tikietų, nę pinįgų už 
perduotus nuo kelių taut eezių,ku
riems tikietai buvo nusiųsti ant 
iszpardavimo.

Maszioukę laimėjo ant vietos
A. Buleviczia, W»terbury, Ct.

M. J. Damijonaitis, 
Chicago, III. i

P-

Atsiliepimas. L
Nr. 31 “Lietuvos", korespon

dencijoj isz Waterbury, koks ten 
pasislėpęs korespondentas raszo, 
buk nauda isz pasilinksminimų 
parengtų Neprigulmingo Kliubo 
eina ant naudos salės savininko. 

Plis to prigėrė 5 lenkiszkoj, czekiszkoj, lietuvius- Į kurs.neturėdamas ušaiėmimo.tyko

| Laike smarkių vėtrų, Austra
lijos pakrantėse susidaužė garlai
vy* Procter. F 
žmonės.

V1ROPOTENS CO.
koj, prancuziazkoj ir kroatiazkoj.įtik svetimų centų, kuris

augmenys, 
bėgiojanti iš vietos į 
didesnių tautiškų organizacijų, kadangi jų 
nieks ne riša prie dėtos. 2 vė joto jai gali
liuoeai kilnotiesi 4š vietos į vietą visur, kur 
tik yra vanduo, taigi 
pakrantėmis, medžiotojams gi reikia vaikio- 
tiesi, j ieškoti žvėrių 
plotų. Medžiotojanis, gyvenantiems nuo 
dienos ant dienos, n Minant ką valgys rytoj, 
ne gali rūpėti kultūriškas pasikėlimas, prie 
tokio gyvenimo ne , 
ganiznotos skaitlių

Daug geresnėse1 saiilygose yra tautos 
bandas ganančios, jų būvis gerians aprūpin
tas, maistą turi nnoį savo bandų. Bandos 
galvijų reikalauja k|lnojimosi iš vietos ant 
vietos: nuodus galvijams žolę vienoje vieto
je. reikia keitiesi į kitą, kur bandos randa 
šviežią maistą. Bandų ganytojai jau tvir
čiau susiorganizavę,' piemeniškos tautos tvir
tesnės ir skaitlingosBės, per tai turi didesnę 
politišką įtekmę, gertaus stovi ekonomiškai, 
o drauge su tuom ir,protiškai augščiau stovi 
už medžiotojų ir ivėjotojų tautas. Stoka 
tinkančių prisavinimui naudingų žvėrių su- 

i laiko čielų tautų paįsi kėlimą. Dėl tų prie-

upėmis, jūrių ir ežerų

ant didelių sausžemių

Ii susitverti tvirtai suor- 
1 tautas.

(Toliana bus.)



Knygn Katalogas.
Knygos swetimos spaudos.

Auegdotai išsitarimai ir patarles Isz gyveni- 
mo senove* Grekona bei Rvmionu “ " 10c

Apie kalbu pradžia ir tikro* rudo* dėl apsisaugo 
Ūmo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro Ir 
iszgamngo ilgėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurio* yra seniausio* a"t 
svieto Kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuvi-zka kalba yra seniausia ir kad tari 
daugiau-lai neprieteliu, kurie stengiu! Ja 
išnaikinti; ant šio paduoda rodu kaip 
nuo jo apsisaugoti. . . . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti to« girtybe*. Cxia 
aprašo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeliai parodo žmonų* pil
vą kokio* isz girtybes pastoja Ilgo* 
tr paduoda rodąs kaip nuo to iszsigydvti SOc.

Abeeela Ir teip mokintuve dėl vaike, sutal-

Praeit* Vilniau*. Apruao nuo pat pradtlu 
uiaidejimo miesto Wilnlau*,kokl jame 
klioštortai buwo, koki lwtuwiški kn- 
nlgaikšcual gyweno. kokloa karee jy 
aplanke ir daugyba kitu akywu Dėtu

mo* ataitlkim*.. .............................

kinančziu siralpsnellu, prie pabaigų* gi po-

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio........... lOo
AnglišAl-lieluviška* žodynėlis, sutaisyta* 

ko. P. Saurusaiczio. turi apie 88 0 žo
džiu: angliszki žodžiai Iszguldlneii lietu
viškai...............................................  • ®o

Birutes dainos “ " Wc
Budas gydymo. Daktariszka knyga................ Oc

Dailyde arba patarme* .talioriam*. (įtrinkto* 
iš naujautlu knvgn. *u 180 paveik*in, 
Antano Dailides. Yra tai rankvedi* ouo- 
kinaotiem* ir mokantiem* *t*aon*zk-

80o

larbą...............................   40o
Ktnotogiško* »iu*lkmeno*. D-roJ. Ba**a»- 

vyosinaa Mok*ll*ši lietuviu praeite*

Kgle žalczlu karaliene ir išgriovimš Kau
no pilie* IMS m., du pulkas dramai para
šyti Aleksandro Gužuczlo . 85c

Genu Dede. Graži paraka isz sziandieaiaio
Lietuviu padėjimo . . • 10o

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakvmu apie pargabenimą 
Dr-te* Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpėmis va

dinamus. Virsta, ant lietuviszko Kn. 
PetroSaurusaiczio. Kas nori tureli dva
sišku nauju pasitkatimu tegul ausiper- 
ka szą kningeią ........................... : ••• 300

Gyvenime* Jėzau* Kristau*, pagal naujau
siu* ištyrinėjimus auraszytas... . ISc

tarankiai šventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
Vii szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žeme*. Paraše Mao 
Donald Labai akyvaknygute......... lOo

■ s* ko kyla melai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parssze kn. Dembskin Szi kul
ka paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szventos Biblijos, kurias perskaitė supra
sit. ka* yra Biblija ir kodėl kunigai 
drau lžia ja žmonėm* skaityt .... .....-Tuc

in kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszka* Lietuvos ištyrinėjimas, 
naudinga moksliszka knygele.........   l#o

istorija Europos su mapom* ! 300
Istorija gražios Katrukos “ " 10°
Istorija isz taiko Prancūzo valuos atsitik*

šio* Afrikoje .... - 300
istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei-

ga. Parašte Zanavykas. . **°
traganima* vargdienio. Kais, e pamoki- 

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
latekme Socijalistiszku ssnlygu snt visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin- 
kam* k*ip pagerint tavo būvi.............15c

Ka darytie. kad botume sveiki ir ilgai tj- 
......................................................... 10c 

Kenkle*, lietuviško* dalno* •* natomis, 
sutaisyto* *nt4 balsu dėl vvru dali* 1. »»

Kankles, lietuvlszkos dainos 4 balsam* vy- 
riszkiem* sutaikyto*: parūpino Dr. ’• 
Kudirka, U dalis.................................. ■We

KeliŽodžisiapie Auginimą, paraškyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo vai
ku* ant sveik u. doru ir naudingu draugi
jai vyru ................................................... ,fe

Kaip igytie pinigu* ir turto .. 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi 

skaitymai . ... lite
Kristijonas Duonelaiti* n .10c
Ka* vra. o Iras bus .. .. 10c
Krumpliu Jonas pasaka ,. iOc
Keleto* žodžiu apie nekuvlu* ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zahn s 

verte k n. A. Milukas......................  15c
Kristijono Donelaiczio Rasztai

10c
Pradžemoksli* Rankos Rašto dėl norineziu

Iszmoktie gražiai rasvytie lOo
Pradini* mokslas angliai koa kalbos............... 75c
Pilna* šimtmetini* kalendorius *u plianeto- 

mii... ................................................... lOo
Pamatai Tikėjimo. Parašte V. V. Yra tat 

kamantinėjimai Biblijos ir nekune per
kra U ne ji m* i tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti -kailytojui daug maisto Isz- 
ganingiems dūmojimam*....................

Pasakos pūgai Krylovą. Paraše eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, paraszytu eilėmis... 10c

Pirmutine pa*telpa urnai susirgs*, teipogi 
gėralai slk-.hoiinlai ir taboira, pagal O. 
Bulvida parašte N. Naudinga žmonėm* 
knygele.................................................. IOc

I>nx*tkow, Tžomnnssi, orelio*.
Mythfti.

tmžlaui galas Ponsko Piloto, kur* buvo au
džia Vieazpattes Jėzau*........................  5c

knima Vili*, naujauaia ir gražiausia pasak*.
kuria skaitytoja* stsidžlaogt negales . ...7Bc 

kpieka Dievo, pasaka........................  50c
tndersono patašo*. P. Nerio. 10 gražiu pa

saltu vienoje knygelėje..............................   15c
Apie Joną Tvnrdaocza garsu burtinyka

ir jodarbu* sykio su spraszymsl* apie bur
tus. .... , , 85c

i* ...nia* Stepo kauuuueio, paaaaos — 
.yvenimas Gen*waite* (Genomfos). Yra

tai labai paiki ir pamokinanti paška. 
aule kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėjo. ..... 50e

itevaltla, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurio* lietuviai dar 
negirdejo. “ •• ‘5

hiono* jteszkotejai, apysaka H. Senkievi 
czia u*..,......................... “

>u puikus aprašymai apie nec
taika* auginimą vdl-ir

Idėja ant mšzlyno Apysaka____ ______
Aukauja broliams Itetnviam* Mcsb........ lOo

Istorija gražio* Msgelonoe ., 15c
Istorija septynių Mokytoju • “ SOo
Juoaupa* Koniuazevskia. arba kankinime*

U a Įjotu po valdžia maskoliaus 25c
Juokinga* paškojlms* apte Bzaltabuiziu*

ir du gražu* straipanial isz ukinikystes . 5c 
Ka* teisybe tol nemela*. puikios apysakėlė*

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kaukazo Belaisvi*. L. Tolstojau* apysakėlė. lOe 
Kusigas. puiku* apraszvma* isz gyvenimo

lietuviu.......................................................... įi)e
Kn A Uuboe Pro-aiški Raštai. Szioje kny-

goje telpa 12 gražiu paseku, p*raszy tu 
kn. Burbo*, buvusio kleboną fieluvisz- 
ko* parapijos Plymoulh, Pa., kurio* tai 
yra šitokio*: "Tirmisšiu Andrius", 
"Szviesule",- Drąsybe Ir užminti* žmo
gaus". "Apiburta avi*" "Tėvo pasku
tiniai žodžiai", "Naujalenki* i*z prie
vartos". Sesuo”, *'Ui Ievy ne* meile ’, 
“Burtininkas i*z Cueugvano' Austrijos"'.' 
"Sodžiau* elgeta ■-Wr)nio išpažinti*", 
“Smertisant nosies”............................... 8Oo

Keksztu Simas uk įstos apysaka. Szi yra 
ne tik graži pasak* bet ir gera* pamoki- 

nlma* prie ukininkyttes...................... 10c
deiuwiszk<» Pnaako*. Medega lletaviazkai tu, 

tologijai. Surinkta Dro J. Basanaa teziau* 
Czia telpa 14 seniausiu lteiu*iszku m Molo 
giszku pasakų, kaipo tol: Dievas ir velnias: 
Perkūnas ir velnias. Žmogus ir velnias; A pte

na ir šalti: Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žaležiu* !>■ smakus: Apie allkta'tiu* arim 
vlikalokus. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe..........................................Zl.SUe

Mukoiiai >912 metuose arba Jurgi* Mllo*- 
lavski*.....................................................Oo

Mede jo pasakojimas. Szi knygele yra nsudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* ežia a iš
raižo atsitikimus vieno Medejo »u visokiai* 
žvėrimi* po svetimu* kraštu* svieto. Yra 
tai akyvu ir pamokinantis apsakymu su 
trimis abrozeliais lOn

’ Muku* ir Aureliona*. apisaka isz pirmu am
žių krikszczionyttes..................... ...80c

IMythat. Pasakos ir Legendos Žemaicziu. su
rinkto* Ed. Veckenstedt'o, verte J. 8zliu- 
pas M. D.'D. I. Yra tai akyviausio* ir 
juokingiausios *eaovi*zko* pasakos apie 
visokia* stebuklu* ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganių*. Vilkalokus irti., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szia-

tyU. Preke..................................    50o
Nedorybe Rymo Cieooriaa*, istorija l» laiko 

ponaarojimo Nerono .... 40e
Negirdėta*daiktas ir sero* rodo* ogiu mo-

40c

niuje Pagal A. Kirkorą, paraše N. Yra 
tai istoriška* iauznlpiaejimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklu*, užsiliku
siu* ant grabviecziu D. L. Kunigaikš- 
cziu ir Karalių....................................  lOo

Kritnoliai szvieaos bei abroral Šutai*. Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taueriu tulu* tlkejimiškua dogmatu*.... 50c

Kabala* talpinanti* (airyje wieokiu* atmini
mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. tOo

Kelio* ittoritzkos dainoa. Gražios ir swarbio* *- 
pie Lietuvos praeiti*, jo* lietuvišku* kn 
nigaikšczic*. Kražių skerdyue ir tt........ 10c

KeMulto, tragedijas aktnoaedel teatru......... 30o
Keletu žodžiu apie Rymo popiežiau neklai

dingumą................................ ,............ lOo

Knygos sawos spaut.os.
4.tyv‘ Apsireiszkima! Sviete, ant kuriu amo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su T abrozeliai*. Naudingiau** knygele ant 
»wieto dasižinojimui Isz ko darosi žal 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kuyts 
debesiai ir ant ko Jie laikosi........... 3Oc

Aritmetika. Kniga iszsimokinimuirokundu.
Preke........ .................................................125c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios g*11 be 
pagelbos daktšo iszslgydytl nuo daugybe* 
figų. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuooe. ne* kas Ją su atyda perskai
tys, palaiky* apaisaugot! nuo tukstaneziu vi
sokiu liga, pataikys užlaikytieuelybeje savo 
sveikata.pailginti savo amžl ir imdtee užau
ginti sveikai* ir tvirtais savo valkeliu* 
Preke....i...........................................3So

Razkvedi* Groaatu rašymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
mažylio gromsta* ln:pažystamu*. priete- 
Uus, giminiu, mvllmalaiu Ir myiimuo- 
*_u* prieš* apulvedlma, in ponu, kuni
gas, vyskupu* Ir kitu aagsztai stovu- 
cziu vpatuParvelklnlmaKpavInozevo- 
nea) aut Nauju M eta, di.noje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuos* atoitlki- 
muose...................................  BOc

Robinsonas Krutins, morallssk* tr žlngedl 
apysaka paszvuta Jaunumenel. ...12Bc

Benu Oadvnta Išnyk* Gnri Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsjną; šutai** Šnera**- JI »pruio 
•e n Įaustu gadynių įvairiu* *utverimu* gyve
nusiu* aut žeme* dar prieš žmogau* ant jo* 
atsiradime. Szlandien tu tutverimu kunu 
žmonos kasdami giliu* šulinius, kanalu* ar 
imdami i*x žeme* anglis, randa giliai palai
dotu* žemeje. Tulu sutvėrimu atrado oue- 
lūs, netugadletus, kunu*. užklotus *11* ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
Bernote kunti yra sziandien išstatyti lv*Į 
riuos* n. ūse Juose, to* kuriu žmones moklnšl 
pažinti, kaip *ena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storiu. Moksuncziai i»* to *emi* bran
giausi* mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
būda gyvi sutvėrimai keliesi l*z žetn«snia 
In augsrtesnre veisles, ir pagal »torum* ir 
sename žemes sluogsniu, kariuose tu sutvė
rimu kuuus randa, gali be apsirisimo *pren»-

druro, net irai o* popiero* ir apie 110 pa
veikiu u.vairiu »enu gadynių išnykuilu »u- 
tverimn. Pmk*............................... tl-OO

Trumpa Geogtafl)*. 8utai** K*ri». Trumpai Ir 
tuprantamai *pr***o wna* B dali* *wi*to. Su 
?4 paweik.lėliai*: mapu. Smonlu gywu lu ir 
medSiu. Tinkamiau** guograBja in pradine 
mokdalnj......... ............................. USc

Vanduo ant kerne*, po kerne ir viršuje kerne*. 
Ru*i*zkai p*r**« Rubakin'i. Verte Drugy*. 
I.Tleido T M. Dr-te. 8n knygele, labai «u- 
praatamoj Kalboj, apraaao vi»a» va^-«n* 
permainei ir veikmM: kaip ii* per»lkeicrla 
in gura, kyla in viražu ir tanai tveria debe- 
»iu*. debeatai. pndange.e alve.ę. keięxia»i

gadymu

Cxl* nukritę didelius darbus veikla: snie
gas k rtais uždengi* Otelu* kaimus ir Isidi-

tr kavoj**! pA tem<- kur ve! veikia MHJ*O 
darbf kaip ir *ni *ir*šu* «<-me*..........lUo

Žmogų. N«pLu»xki*. Verto l»x švediško Ne
ri* Graa apy*akele: kaip turtingoprekolo 
tunu. *;>*T«-de *u varginga mergina ir lai• 
nnngiau xyv*no u* kitu*. *u turtingom* ap- 
»ieedu»tuj. 8*lta apy-ak<-le šiiua ki*k»»- 
n* Hun* vaikiu ar mergina ir mokina *mo 

giazko* dorybe*.. ............... *Oc

MALDAKNYGES.
Maža* Auk*o Altoriui.katalikiška maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetine*. wakarine*. prie 
•pauledne*. komunijo* ml.ziu, miazparu Ir 
daugybe kitu: mišių maldo* *u abroaeliab: 
mišparai giedami lietuwt«xki irlollniuki. 
daug lotynišku gieamiu giedamu prie lašėta

P. Ir Karaliau* Dovtdu. aktai, ražaacriai. 
■tacijo*. karunka. keliolika šventa giesmių 
ir lt Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
1*1 visu Itetnviszku maldaknygių, daili. Dal
ia, slidi poplera: stambus, atszkus drukaa 
Miera Si*x4H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra seks nerio*.

o 1. Maža* Aukso Altorių, prašiai, drū
tai* apdarai*, augalotai* kmštais.b* ap 
kalimo......................................................5Oi

D*™« stale MGdiGai Dlspensaru ūall jus iszoutloill
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
URAH VYRAI!!! lYARICOCELE^fes: I ~ KRAUJO UŽNUODYJIMAS.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, delta jog yra tmisiaufia
J V . _:*J   arho 1TTIA KKZlA. KV-

Jūs nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus "State Medical Dis- 
penury , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiuku gydymu yra 
geriausiu ant visos puaules. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kuztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Fermeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

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

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokio* ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i • 
c r o s c o p a , H a r m o c y t o me
te r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir 8‘telhecropo Pho- 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbraszkiiutno ir iš
klausymo idhnt ant syk atršti liga. 
Mokslas žymetihai nužengė pirmyn 
dicgnoaoee ligų. Specljalistai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz išlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
"State Medical Diapensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
HT Inejimas per 66 Van Buren u).

Patemyk adresa.

Tu gali, ir busi iszuydytas! 
SpecijtJistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie ta prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekmes jaunyste* neiszmintin- 
gumo persižagitnosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos. sUpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi' 
gos, fiziško ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prštojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panuzlu symptomu. 
Tokiem* ligoniams rodosi jog visi žino 
ju misti* ir manavimu*. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytš 
per kita d* k tara ir ne likai iszgydytu. 
tai delta, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neaiškancziM metodas. Gydymai 
"State Midical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriui nuo metiniu vortajamu 
30 metu atgal Szitie specijaliatai gali 
iszgydyti jus su electro-cbemiszku gy
dymu ir užtikrina išgydymą. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi ssimtus geros valios pade- 
ka votį i u nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken-j 

czia prie nusiszlapinimo, ne* šlapumu 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai irsul 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at- Į 
sikelti vidurnaktyj ir ne sykipuitaikoj 
jog nusisziapina kraujais. Tu yra labai 
pavojingu dalyku, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* iigoe arba 
strikturos. tai puirodavik su gaivinta 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specljalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

tiszkuose I 
nuošė).

---- ,----------- -------------  glitas ligos BZII* ilga yra vzuiutm* s*i«uuuo , --O-. ,,, - -j - -----zr.j.._ 
yra per gerai žinomi, idant itjkigilinti ta savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju art» užsikrėtimo. Kada sy- 
tirinejimu*. Yra gana rakyje. Jog ap- stema yra užnuodinta, tada liga pati išsireiezkia per: Į***

.. g . | . skausmus, sustinerima ir sutinimu 8MMbriu» p&sirodj ma plemiu ant veido ir kūno,sunkina prota, nusilpnina ktĮna. kanki- ^“kaudtata fn?bumos ir liežuvio, skiGdejim* gerkles, atsiradime guzeliu, 
na nervu ayatema ir pasibaigia ant vi- ...... *._a— *—*_

s i sako nusilpnėjimo. Jeigu įesate auka 
azito baisaus padėjimo, tad a J eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suiraėit, tada 
nenusislebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; ktaujas. susi
rinkęs padidintose gyslose-iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normalitzka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-1 
nszkumui.

Teisd&riszkas užtikrinimas bus

.—- ol
Nusilpninanti rezultatai

Bi“IIl<i v m U41J ULKl 1II Ha, InGatt ąjos-s io»«* g- _ ° . • » • •
skausmus, sustingimą ir sutinime sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
U,azu BK&UUUIIU an; uuruvs ir hcauviv, or—vj--o - » _ . « .
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadmfmo kaulu. Jeigu turi Kito
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su speci j abatais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi įsr- 
gydytu.

duotas kiekvienoj ligoj, prtim- 
toj ant gydymeI. don. Netike

. Į su globa. 1
[?' Prekes yra pi

, , , , susipažinę. \Tolymi ir Fanneriai, c?e^'
” ' deivstes darbi

Dihpensaryj yra paprasta,'turi raszyt 
aprašydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, |t*da priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kacztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. '

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
‘ ' ’ r suvartojau visokiu patentuo- 

gyduolių, .neapturedamss jokios nau- 
Netiketa laime padavė mane po ju

su globa. Man yra linksma prirodytie 
ju* tiem, kurie reikalauja pagelboa, su 
kuria kaipo specijaliatai esate teip gerai 

' ' iii ne. Vienu meneais szita nuste-
lo, sugražino man svaikata. 
i palaimina jus, jusu gera- 

dejystes darbuose.
Jums dėkingu,

J. C.

State of Illinois )
County of Cook j *'

Asx, Jurgis Steriin, “Notsyy PuGlie”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas ‘State Me-

dical Dispenurv" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasirašyta ir prisiegdinta* priezz ma
nę, azia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Hotrard Czarra
(Seal)

George Steriin, Nolary 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: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landės,
Lictuwi#zka8 Daktarai.

134 E. 24 UL, New York.
Garaingš gydytajš vyriškų ir mo 

toristkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
Wiedniujd, Berlyne, karaliazkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoepital College ir t.U

UdEtikrin* I»Z*ry<iyimt
wisų slaptų ir paprštų ligų, kaipo tai:t 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galwo*,nepomietį, apalpimą, skauduliui, 
žaizdas, tynimą, moterišku ligų ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviškų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kaunogub. Ssauliu pavieto..

723 W. 18th Street. Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz 

aptiekos.
tiek vienos

Lietuviszka Dirbtuve

Keletas rasztu apie Kražius, paraškyta D. Butke- 
ralczio. Aiškiai aprsizo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo areštuoti, kiek sužeistu, kiek už
muštu. kiek nusūdyto ir tt.................15c

Kaniaga*. puikus apraszymas Isz gyvenimo 
Lie.uvi* paraižyta dėl Amerikos LletnV 
viu. ... - . .- 50c

Lengva* baile* paežiam per save* pramos 
tie raszytie, dėl nemokaneziu lOo

Lieluvuzko* dalno* tos visar *u rinktos, 
apie keturi szimtai dšnu “ (2.00

Kiletaviszka* Albumas, Laida I. I*tori*zko* ir 
szelp jau Lietuvon vieton Parengta* ir iš
temta* kn. Miluko *u pagelta t prenumerato
rių. Telpa czia gražu* paveiltslai su trum
pa.* apraszymai* žymiau*!* Listuvo* vieta, 
iszdlrbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszro* Vartų su stebuklingu paveik
slu Panele* Szvencziausio* Vilniuje: Griu- 
vemai Mindaugio rūmo NaumiestefyjrGriu- 
vesiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilie*. 
Liazkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Mediai- 
ku ollies; Gelgaudiški*; Griuvėsiai Gede 
mino pilte* Vilniuje: Perkūno szventinyezia 
Kaune; Kėdainiai, M ir, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakisšio bažnyezla. 
Kapa* Simano Daukanto. Birutes koplyczia, 
Palanga. Buomu tie* k lai pėda, Minijossie- 
ei* ties Garždais. Nemunas tie* Vilkija. D- 
ke 'ietnvio Suvalkų gubernijoj, tokia iau u- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
tr tt. A pra*žyma* paveikslu dviejose kalbo 
•e—lletuviszkoj ir angliško). Preke.. , .5Oc

„te ta v o* Tėvynė* Dainos, parašyto* kn. Anta
no WI«nožin*ko. Labai gražio* dainos 20c 

Liet* visi amžių gludumuose Czlatalpinaslty- 
riaejimai spie lietu via*, ja paėjima, ir kalba 
B*o senutuslu amžių. K algele verto yra per
ša! ty no kiekvienam lietuviai 10c

Litvini 1 Polacy. Lenkiazkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare ir 
V turime *u lenkai* laikytis ar nuo ju 
•tolintis.................................................. .Ko

Laisvos Valandos. F.iš..Parašte Viaea* 
Kapsto (D-ras Kudirka). Cziayra turiu 
k ta 23 tnsž-sne* eile* garbaus mu «n poe 
to. jauname amžiuje in kapu* nužengu 
•to D-ro Kudirkos. Bzioae jo eilew kiek-

Vpie turtu išdirbini* Paras** Bebram; eerte 
8. M. Veikalas gvildenanti* politiškąją eko> 
nomiją. Kokiai* keliai* išsidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna tr kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ........  3Sc-

Geografija arba žeme* aprašyme*. Pagal Oel- 
kie, Nalkovski ir kitu*, sutaisė Szernu. Yra 
tai naudingiausia isx visu *ulyguiol išloju
siu lietuvišku knygų. Aiszklai ir *upran- 

1 tarnai aprašo visa mulu žeme, jos pavidale. 
, diduma ir platuma, jo* kalnu*, ju vardu. 

aug*xti. vulkanu* metaneriu* lai save* ugnį: 
isz kokiu žeme iluogsmu susideda, kur tr 

, kiek joj* yra anglių, getežle*. aukso, dras
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
ju vardai, ploti*, gyli*; koki kuriuose van
denys: sarus, pruski, saldus, arkanus, kn

JJo- 12. Maža* Ak»o Altorius. pra*tai*,dru- 
tai* apdarais, auksintais kraszlhl*. ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
bletelemia su kabute....*.*.......  7Sc.

iazgydyaiu į kelea dienas, teipogi li
ga* pilvo, uždegimą žarnų, iazdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nuatojimą pajiegų ir tt. Iš
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniazkas liga* gydau paaekmin- 

ir slepema* ligas užlaikau tlaptyM-

Dr. Leonąrd Landės,
134 E.24th SG.GzOr.Lezinicton Av.

Offlao valandos:] J^J^Aki'siKk^ 
N*deltoal*:a*»8 Iki 10% *al.ryto:**o< Iki 4**1.

Nuo Stos iki 12tos ryto.

Dr as A. M. BACEVICZE,
8839 Commercial avė. So. Chicigo, IU.

s.zsavo prigimto)* kalboj* gali suszneketi ir gauti

ko tvirto)* paslapty)*. Vi tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariuko* paselbo*. tegul £ 

o 
e

ir dvnriškt naudą...................   I5e
Laima ir Planeto*. Knygele. Unkanti jau 

nnomenei dėl amagau* laiko praleidimo, 
ne* Iš jo* rili nuberti apie <*vo laiaaą 
ar nelaime, ar myli ji Žinoma mergele, 
ar ją vaikina* myli Ir tt.......................Sc

Uataviazka* Sziupiay*. 11 Laida. Konradą*
Vallenrodš ..................................   10c

L4*t*višl-i Dainiai pradžioj XIX *ximl*e- 
ozto. Kliaaiškai tautišku perejodda*

Lketnvl.zki rautai ir raštininkai, raulia- 
viuka peržvalga Lletevo* Mylėtojo, ja 
gyveo'-ua* ir dariusi Czia auranyti gy- 
vemu ai Ir darbai viaa lietuviu, kurte k« 
nora gero paraše lietuviškoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Kaaanaviezina. Ivtnaklo. 
8. Daukanto, vyskupo Voioncztauakio,

Lietuvos Kankles, turioezioe 71 nauju dai
nų Ito

Ltotuvoa Istorija, parašyta Simano Daukan
to. Dvi dideles knygos, kožna po *1 10c 
arba abi už.......................................... B 00

Lmtuvo* Gupadlu. Mokia* kaip pritaisyti 
Dievo dovana. isx kurio* galima Išmokti 
gerai virti valgiu* Ir ataakanczial vesti 
knkne.................................................20c

Lietuvyste* praeiti*, dabartis ir ateiti*. I*to- 
riškai socljoUoiOšku piešiny*.... Sic

Lietuviai po mukollu jungu. Paraue Dr. 
Piešiny* apie priespaudu Ir persekioji
mu* lietuviu isx šalie* maskoliško* 
gaidžio*.................................................. lOo

Mukolijo* politika su Europa ir katalikiszka 
bažnvczi* Išrodymu kaip mukoiiai per
sekioja. kaukiu ir naikina lietuviu* Ir ju 
bažnyozias ...... 10c

Mu*u mužikėli* išduota* ant naudo* Lietuvos 
Ckinykams. Czia randui trumpai apaaky- 
ta Lietuvos tautiszku kilimu. Polam ro-

Medega musu tautiškai vai«tlnyky»tai. Szioje 
kaiguje apraszo visa* lig**, ju vardu* ko
kiais Ja* vadina KaUBieezlal ir Suvalkle- 
esiai. kokeis vaistai* prasti žmoae* Jas 
gydo. ... .... 40c

Nedega Simano Daukanto bijografijai (gjrve- 
aimui). Yra tai naujau** knlgele ir labai 
šyva, kurioje aprašyto* gymen*dia* 8lms- 
noDeuksnto nuo pat k ud i k y* te* iki jo smer- 
ues: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. 80c

Neaipnessyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergei*, tragedija penkiuose aktuose** 

inžpura. Išleist* Tėvynė* Mylėtoju Dr tas. 
Yra tai puikiau** tragedija grajyjama teat
ruos-. vinna syk išversto snt lietuviš
kos kalbos wtaoo Ksp*o........................2Jte.

< >lga I.lubatovyeziut*. validoli* isz gyvenimo 
n tu įlįstu. Yra lai graža* Ir užimanti* apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
mergina Olga Llabatovyczinte, prigulėdama 
ia nihilistu drsugystą. daug sykiu spgavo 
rusk** ozioovniku Ir gaudoma gudriai isz- 
trukoisz lu ranku..................  lOc

Pavasario Balsai, nesiaustu dainų knygele, 
tarintl 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose Ife

Padėjimas Lietuviu tanios Rusu vieszpaty* 
te j (nooijaliszkos pieszynis)................3Sc

Patarles ir dainos............—. . . . ........................10c
t etro Armino tšztai. Knygele turinti (1 pui 

k u dalau , . . . 10c

te*, karah st. 1 kunliraiktztšte.. ra»publi 
k<>« ir tt Ki.k kurio), temeje yragiv.nto- '
ju koki ju tik-jimsi kaltos, papnr-ziai. už- ’
• temimai. pram«n-s. išdirbi*: i',
k i miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu. kur koki rai srs.-zmi :>r !. srsz KMBMmMHHMKMMBaM
Ir naktie*; kur visada yra lygi diena ir nak- , 
l’s kur saule per keletą dienu nenusileidžia i 
arba neužteka ir tt. Knvga didele #z<» .oliu. JMo. 8. Mažas Aukso Altorius, storoko 
«0 puslapiu, snt gero* standžios papisro* minkomais apdarais, apvalei*
*paudinta.*u71 pavetasleltais: mapu. gyira- kampai*, auksinti kraštai, parastais 
liu ir tt.................................................StJ OO lrkwhtk» . . (I i

T* pati, apdaryta audimu kietuose apda- *

isto rija Sawlenytu W*lstilu Silaurlnet Ameri
kos. Aprasšo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki esia tada žmones gyveno, koki 
žmones pinaiausU' iš Europo* pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kares buvo, už k* 
karevo ir kokiuos? metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuns gero padare ašiai 
žemei O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu VValstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
šioje Amerlkoa žemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, ku jam 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi p^slaęto

Uratuos*, grabuose apdaruose............. ^1.3S
įlenksi Ir Lietuviai nuo IS8 Iki 1430tr.. Parašte 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- I 
leist* “Tėvynės Mylėtoju Draugystes*'.—Yr* j 
tai apraszymas Lietuvos su Lenki]* *uslvie- , 
nyjlmo ir jo pasekme*. Czia alszkiai yra ap- | 
raszyt* lenku politika kaip jie pasielgė su Į
.ietuvos kunigalkszcztais: Keistucztu. V y- | 
autu ir kitai* lu szio* knygute* skaityto

ja* aisskisi supras, ar lenku prietolyat* yra 
mums naudinga ar bledlng*...................IBc

lietuviu peateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parssze Lie
tuvos Mylėtoja*. Knyga turi K3 puslapiu* 
irždidele* mapaa. parodan<-/ias vieta*, kur

V1R0P0TENS
šiem Ir nnsilpnejnsieui lytloikien* or- • 
gnaaan. Sulaiko aaktiae* poliacijaa.^ 

PREKE S1.OO. AORCSUOU: e 
VIROPOTENS CO.

R. t. 3606 ladiaaa Avė. Chicago, Ui *

BOc
Ksip Maskolių persekioja Lietuva Pagal L’< 

presslon russe en ‘ ““-*------- *----- *-----
bembskll IOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesziny* Dro 
L. Webiam. I*z angllszko iszgulde kun. V. 

Dembskia..............................................IBc
Kražių Skerdyne.Apraszo an* balsu atsitikima 

kadatSMm. maskoliai užpuolė ant bažny- 
ezio* miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė atkaltas žmonis, lazgno ve altorius ir už- 
peezt 1)0 b*žayczia. Aiecluausiai aprašau 
ta visa atsitikima...............................IBc

F.P B radehuli s
Attorney and Cooūselor atLaw.

Ciiamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A IVashington ąta.

CHICAGO, ILL. 
Telephone M ai n 3642.

Wienintslis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj 
VVeda provas kaip civiliazkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoce.
Retu 1(W W 1 Nth Cor. Union St.

Telephone Ganai 788.

i litrą o turu IBc

yra saule. žvaigSde*.m«nultt: kaip toli yra 
in kitu žvaigžde*; ku yra plian oa, korne
to* Ir kito* retai matomo* žvaigade*. Su K 
utronomi.zku abrozell* turiati 22S pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga. i*t kurto* 
tikrai žmogus rili *p*lšvle»CI.........7 tie

Cutvo**, gražino** apdaruose.......... 11.00
Vf Ivuaugl* Lletuvo* Karalių* Istorišku pa- 

veiksla* penkiuose a kluone. Lenkiškai pa- 
r»»*o Juliai Stovacki. lietnviszkal verte 
Vincu Kapsai <Dra* Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. MSo

OUtypa. apysaka to* laiko torpMsrtotko* kąra* 
Indijonu Amerlkoa..........................   tžSc

Puiki iatorija ape Kantria Alana.knrl per B me
re* w*ik*zczlodama po svietą, daugybe 
Jedu ir vargo kantrai iaakentejo..ROc

TMaujauri* Lietuwl*sku Sapnlnyku. surinktu 
ir įurediL lu daugel *wetlmtautmzku sapnl- 
Sku ir surėdytu pagal tikra Paršiukai 

iptiszka sapnlayka,—«n J10 aiškiu abro- 
iu,—*u aprašymu planetų ir nulaposiu 

tokias senove* Smooes vartojo inspejimui

A M, Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonn, Pijami, Sluwamu Ma- 
szinu, Ciraru ir Papierosu.

slrody* paimt** initrumen'** *e/*ru. *r 
braBirum, «*z ji *t*llia*io atml ir o* ta laika 
ul«k*> Mk**xia< • CStlkrlnu kad nuo n***-

ežiai lu fabriko ir todėl galiu pigiau juos par
duoti Kaip tie kurie isz vboleaale ima Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė

A- M. Matusawiczia.
605 W. MahanoySt.

Mahanoy City, Pa.

R<h1h per Gromatas Djr ai.
Užpraasydamt gydyklas prismikite 61.00

Jeigu sergi, tai parassyk kiek turi 
metų, kiek sveri Ir aprassyk savo ligą. o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi

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

nr užlaiko _<i
Pirmos Kliasoh Saliuna, 

Grosernia ir Buczerne.
Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystai 

užlaikomi visi kiti groseriszki ta vorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Šaitane se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandi.* 
(Froe Luuchi ka* dien dykai.

kankinimas Koiuatizm THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽEIKA,
A^Mtentas ir Nolary Public.

ROOM 615-616 '
17-89 B. Iisbington st, Chicago, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civilizzkomi ir knminalisz- 
kom* provoms. Geriausei Užvaroma pro
vas už sužeidimu*. Muau ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moteika gyvena po nr. 81 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

yra

bu-

Tik per 30 dienu!
Kas prisius >5 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raazitie, su puikiom kvielkom, apskaili- 
mais ir pavinezevonem. Ui 61.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virai minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
* W. Kudarauckas,
Boi !34. Liirence, lūs.

Temykite Baltimore* lietnvtai!
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyi, ld., BaKtares prienestjje.

ir

Arnotu, Ęapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių P 
paredų; teipogi dėl draugyeczių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti ' g 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai į 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVICZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO. ILL V

D™2 Stanislaw Heymar, 
DENTISTiflS.

809 S. Ashlind Avė.
lene 18-tos nl.

SudrutininiM plauku.
Tigrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir pršzalina visokia nec^Gta sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejitna į kė
lės minutes. Mes s»wo Gyduoles gwa- 
rantavojam. Preke t|k 20c. Imant 6 
bon k ules 61.00. Siunctiam Pacztuirį 
avetymu aulis. Budas kaip jš vartotŪ 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkua, 
adresuokite: The J.M. ąRUNDZA OO., 
8la W. Box 106 , Bijnoklyn. N. Y.

.irazum Pint to apttakos.

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

kreivai auganeziun.
Plombos cementines, [orcelani Gryno aukso karūnėlės nuo... .65.00 

nes arba sidabrines................. 50c Virsz u t. ir apatine eile dant...615.00
Plombos auksines nuo............... 61.00 Garnituraa dantų........................68.00

. TIn» P VT AU-j Is'uo 9 v,tl-n 'ki s vai. vakaro. Szventoms
OFISAb ATIDARYTAS. į dienom nuo 9 ryto ik( 3 pietu.

transfara per Halsted ui.

Kur 
atsiwedinti karščiuose
Ant Potopsko upes ^craszto. 
Tenai rasi ir be rašyto.
Grąžę vietą .orą sveiką 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuvisskas galiūnas
Parengu puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu puikiausiu 
Ir su užkandžiu gedausiu. 
Cziavel ant upes laideliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nekilau ja-

Antanas Narijauakaa, 
West Port. Meryland.

PlrniMH I.ietnviazkas Sali unan 

Antano Veinlierio, 
North Chicago. III.

Parankiausta užeigaj lietuviam* kaip 
vietiniaut teip ir iš įkitur atvažiavu- 
aietnz Arti Chicago pardware Foun- 
dryOo. Užlaiko tenifuses Mškolijoa 
arieikaa, turkišku* c varu*, o alua, tai 
tikras gaivimojš šiuwe karazcziuoee. 
Naujai atvaževuriema 
glausta rodą.

A. Vember,
22ra uliczla, Non|t Chicago, Iii.

suteikia leisin-

.........LIETUWI8ZKAS DAKTARAS..........
W. Division st. -------- CHICAGO. ILL.

' nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius- nuo 12 iki I po piet- 

nuo 7 iki 9 wakąre.
Ateik pate arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

ateitos —Geriausei issguldo visokio* 
sapnu*........................    BOc
JKodaryta* ... .......................................OBc

Pavargėlė ir kaip gyvena K ynai (Chlaal). 
dvi labai akyvo* pas*kaitės ... .....„.10c

Paskutine* tniszio*. (Iii lenkiško). Pasak*
isz atsitikimo mlnyszku kho*ztoriuje.,..10c 

Pajudinkime wyr»i žeme. Lab*i graži paraka 20e 
Pavogti arkliai ir Mendell* Didgalvt* Dvi

fZTBAiot pasakėlėm * 10c
Plunksnos abrozeliai. Szeszlo* nsujos,l*bal

gražios pasakos ..... 20c
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•zimtmstjrje. labat graži pasaka.........7Sc
Pamokslai Gražiu Žmonių., paraižyti kn. 

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bai pumoklnanczio* pasakos „ (Or

Parmazonų arba baisumas Dievo rūstybes. Pa 
rasze Szvonlmlki* Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lietuviszku parapi- 
1u...............................................................foc

Paveikslai. Parssze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikins ir jauną mergina ir ju susi- 
paeziavimą..;..................   .... ISc

Pamokslai Išmintie* ir Tstojrbe* iszguldineti 
Galvocziu visu amžių. Czia jrra patilpą 188 
gražiu Juokingu ir iszuiinlingu pasakalozlu 

į Kas nori tureli gražiu Juokingu ir pamoki 
i nanozlu įkaitimu legul nusiperka *ziąknin- 
j gelf. e gardžiai pasijunk*, žmonose ture* ką 
t nupasakoti ir ant kieknieno užklausimo mo- 
ra ke*duoti tozmlnttaš atsakymą....... -BOc

Seuiatiaia Lietuviszka Bunka.
Siunczia'pinigus į visas dalis svieto. 

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

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

yiROPOTEHO
■ tvirtina lytišku* organu* ir 
w oadaro wvra. tteaa ar fauna

tiafcancziM pri* moterų draugijos.
PREKE ai.oo. adresuok: 

VIROPOTENS CO.
R. 1, 3BO6 iMdtoMa Avė. Chicago, UL

Ne vieniu isz parengtų instrumen
tų ant kankinimo kūno per Hiszpa- 
niszką inkviiieijų negali lygintis 
kankinimams kuriuos, turi iaxkę«ti 
žmogus, romatizmu sergantis, kas 
diena laike azaito ar drėgno oro- 
Kiekvienas sąnarys turi vietą dėl 
didelės nelaimės, kiekvienas mus
kulas iszrodo turintis kas minuta 
naujų vietų dėl skausmo, nėra ma
žiausios dalies kūno kad nejaus
tum atskyrio pastovinezio skausmo. 
Liga prasideda rankose ir kojose, 
bet jeigu skubei nesigydo, gal ap
imti visų kūnų. Netik vienas kan
kinimas szitos baisios ligos isz- 
traukia visų energijų, bet visos 
dalys kūno priešingai dirba irnie 
kas kaip tik skausmai užima jūsų 
mislis.

Kas tik tavų žada iszgydyti 
mielas, u i tad jus rumatizmais 
ganti esate apgaunami lengvu
du mostimis, proszkais ir kitais 
niekniekiais. Kada jau viską tą 
busite išmėginu kreipkitės ant 
tikro kelio, ką jumis jau pirmiau 
reikėjo padaryti, ir eikite pas dak
tarų — specialistą, o tokiu yra:

DR. LEONARD LANDĖS,
• 134 E. 24 th str. 

New York City.
Nes jisai isztyrinėjo azitą lygų
jos pasekmes ant yvairių ligonių 
per ilgus metus. Czionai nėra už- 
minimo visiszkai, jisai pažįsta ro
mą tizmų ir tavo romatizinas gal 
būti iszgydytas. Jisai gydo savo 
nauju budu su elektriką ir greitai, 
o be pasekmės gydymo visisz
kai negali būti. Jau pirmų dieną 
gydymo pajausite lengviau*, skaus
mas nustos ir kaip tik sugadintas 
kraujas bus sumažintas busite pil
nai ir užbaigtai iszgydyti.

Neabejok ir netrotik vilties! nes 
nepasisekimas yra negalimas. Ne
kęsk skausmų nė dienos ilgiausi — 
nes pugeiba laukia tavų. U išira- 
szyk sau vardą ir adiisą: 
DR. LEONARD LANDĖS 184 E. 
S4-thSRT. NEW YORK CITY, 
arba iszkirpk szitą apgarsinimą ir 
atsineezk su savim. Jei negali atei
ti, ras zyk, liet asabiszkai ar per 
laiszką atsiszauk tik pas SPttCI- 
A LIST A. /

Užlaikau cxysla,gražu aaliuna ir dide
le sale mitingams Ir baliams, prie tekan- 
ca'o vandens. Turi gerus gerymus ir 
geras užkandis dykai. Oria laike karaz- 
cziugerlsuse vieta atsivėdinti.

FYY/TZ A T 14 puikiu dovanu) Tokio pigumo dar niekados nugirdai*!
I J Y 1^. L Ateikit pašiurai, paziurejima nieką nekasztuo,.

Dabar mes paleidžiame turgau geriausi laikrodėli: n*na angniKiszna. I4K 
in dvigubai* paauksuotai* lukštais, ausuke už*ūksme* ir nestatomas, vyriška* ar moterlszkas, 
sn TtKaa AMBBtuszK* nasziMZBUA pilnu akmens. R R gvarantnota*. nikeliuotai* viduriais, 
isaduodsm- rašyta evanaxcu* AKT 80 znmr: pagal larveirda ir geruma toki laikrodėli vimdo* 
gali lyginti prie rBBTB* aukso uškbodblvv VitieBis peikiu laikrodėliu mvletotem* mes dao- 
slme oegvJeOOdienu Dulkius pren-ntus: t. ntm Zšir KTT rmr su dide'le ralvuke Ir ginta 
rialu olbe k e. vertes *1 M>; I grynu msbiu tutv ciaaBrrcua. verte* Tfc.; I nikeline nantUKaas 
DBžtrrB. Be: l daile sakalu uotą Diegam lMcicobli tu Cameo kabute. 81.(0; 1 peiki* auktinuo 
ta raem. 81 00: l pora puikiu AvuKaatr deimantai* * d Intu. (100; 1 puikia ertu* išsodinta 
llllisiuiiali *: 1 pora paauksuotu koltonlku au pa-muterio viražai*. 40c: 1 pora rsBkovem* 
gwzlku.su permuteriBla apaazla. Be; 2 keimeriams guzlku. parmuterio apaczlo*. SOc; lt 1 pnikia

Dr. O. C.i Heine
DENTINAS-

Kerte 31st ir Haleted ulieziu, 
wirezui Aptiekoei Chicago.

64 08 apmokėdami telprl Ir expre*o kanrtua; rlunUni galite išegzaminuoti ant espeemj ir jei 
nepalikta. Šgrakiakir* mum* atgal mu«* kurtai* Eur naairuMa Expnuo orn-u HSBtnri bet 
prUiunsti draog* orderiu. Jeijru prisiung )>ini|ru« drauire «u orderio, gaus d«t -‘itn dova 
na puiku L akyti N! PuiLi: daik’ug s pa M u n r*''tam* ’ad* pvr ufmgUtHi ve tavo kuRStais
ė laikrodėliu* gausi VIEKĄ LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVMOIS.DYKAlJ^ŽiK 
laikrodėliar moteriška Jeigu motogierka. tad vyriuko Diek* r* lenciūgėlio me« peri šalme mo 
teriazka M>oolhi aukainuota Lorgnetto lenelugeli Buzrk šendien. pakol išnardevimu m-i«tai- 
balge* Adrunok: ATLAB JEWELRV OOMRANY, 16 Metropolitan Block. CHICAGO. ILL.

ui

tu*

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant bailu ar loterijų už 

giause preke. Asz iszdrukuoju.
10001 Ik lėtu už 61.00
500 „ „ TOc
200 , 40c
100 „ ’ „ 30c

Puikios popleros grom.vtu ruzymtri
zlna* 10c., o tu kopertaiz 15c. Kas pas 
mane užsirašys "Lietuva” gaus tuziną 
sviu poperu dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Tetpgi pas mane gali gaut lietu
viška Biblija už 63 50. Užsimokantis-gi 
prenumerata už "Lietuva” už visa meta 
gaus minėta Biblija už 63.00.

J. BARONAS, 
1002 S. 2n<l.sL, PhiltMlelpbfa.Fa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

$2.00

—Tikrai Lietuwiszkaf>—

SaličiijaS.

Geras alus, teniausib* arielkos, kve
pianti cigarai ir czyata vieta dėl uiel- 
wiu. Apart to didele 1r czyita sale ant 
mitingu, bailu, vreseillu ir kitokiu zabo- 
vu

Jonas Petroszius,
168 V* IBtbt. Kerte Union. Chicago.

Telefonas Ganai 7H8.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
ir Bzimtus kitokiu daiktu galite išsirinkti ir parsi

traukti, jeigu tunte musu lietuvisrka katalioga kuri nri. 
siuncziame kožnam dykai ant pareikalavimo.

Kelpsch & Co.
Succ. tu Kelpsch, Nore i ko & Co.

gwzlku.su
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