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Politiszkos žinios.
Amerika.

Didžiausia Suvienytų Val
stijų sloga—yra jų politikie
riai. Jie ant augezcziaush} 
urėdų stato savo įnagius, ži
noma ne isz geriausių žmonių 
ir paskui per juos visaip isz- 
naudoja visų krasztų, jiems 
patenka geriausiai apmokami 
urėdai, politikieriai valdo vi
sų krasztų, į jų kiszenių pe
reina didesnė dalis surinki
mų, kurie turėtų būt apvers
ti ant užganėdinimo vieszų 
tautos reikalų. Politikierių 
įnagiais yra lygiai centralisz- 
ki kaip ir sztetų virszininkai; 
jais yra kareiviszkų, apszvie- 
timo. tiesdafystos reikalų da
botojai . Politikieriai sumo- 
nopolizavo teip visų randą, 
kad jei b ant kokio žymesnio 
urėdo doresniam žmogui be
veik ne galima patekti. Val
dant gi politikieriams, krasz- 
to iszleidimai auga, pinigų 
daugybė eina ant visai ne 
reikalingų daiktų. Ameri
kos laikraszcziai mėgsta pri- 
kaiszioti Europai jos milita- 
rizmų, skaitlingas kariaunas 
laikomas ant užpuolimo ir 
apsigynimo. Isz. tikro Euro
poj veik treczdalį surinkimų 
suėda kareiviszki reikalai, 
bet ir Amerikoj užlaikymas 
kariaunos kasztuoja ne ma
žiau negu Europoj; nors 
skaitlius po ginklu laikomos 
kariaunos ne pereina 75000 
žmonių, bet jų užlaikymas 
kasztuoja Amerikai daugiau, 
negu antai Prancūzijai užlai
kymas 560000 kareivių. Dau
giausiai Amerikai kasztuoja 
pensijos ir jas per politikie
rių protekcijų gauna ne vien 
ant jų užsipelnę. Sztai iki 
1 d. liepos szių metų į pensi
jų komisijų, reikalaudami 
pensijų, atsiszaukė 403569 
veteranai iszpaniszkoa, filipi- 
niszkos ir chiniszkos karių. 
Tuom tarpu ne jau musziuo- 
se, bet laike tų karių po 
ginklu ne stovėjo nė 200000 
kareivių, lai isz kur gali 
atsirasti net su virszum 400 
tuks. invalidų užaipelnusių 
ant pensijų? Laike preziden
tavimo Granto ant pensijų 
iszmokėta 144395350 dol.,tai
gi po 2^598839 dol. ant me
tų. Prezidentaujant Haye- 
sui iszmokėta 145322489 dol. 
arba 38330622 dol. ant metų. 
Prie prezidento Garfieldo 
$237825070, arba po 59456- 
268. Prezidentaujant per 
pirmutinius keturis metus 
McKinleyui iszmokėta pensi
jų 560000547 arba po 140000- 
137 kas metas. Taigi pensi
jos suėda ketvirtų dalį visų 
Amerikos iždo surinkimų. 
Girtiesi todėl priesz Europų 
Amerikos politikieriai ne tu
ri kuom,nes jie daug daugiau 
iszleidžia pinįgų ant visai ne
reikalingų reikalų, nes ant 
penėjimo visokios veislės po
litikierių ir jų proteguojamų.

Amerikos randas pasiūlė 
savo pagelbų pietinės Ameri
kos republikai Columbijai, 
kurios kariauna be jokio pa
mato įsiveržė į kaimyniszkų 
krasztų Venezuėlę, tik Ko
lumbija nesiskubina priimti 
pagelbų McKinleyo isz bai
mės, kad už pagelbų ne reik
tų brangiau užmokėti negu 
visa jo pagelba verta. Ro
dosi, kad Amerikos randas 
dabar užsimanė pasinaudoti 
isz maisztų Kolumbijoj ant 
užgriebimo Panamos sausže- 
mio siaurumos, per kurių 
prancūzai nori nukasti kana
lų jungiantį Atlantiszkų oce- 
aną su Didžiuoju. Konce
sijų prancūzai ant to turi 
nuo seniai. Prancuziszki

laikraszcziai reikalauja, idant 
randas pasistengtų apginti 
koncesijų nuo. godumo Su v. 
Valstijų. Jeigu Su v. Valsti
jos už savo neva pagelbų no
rėtų užimti Panamos siuru- 
mų, turės užgimti nesutiki
mai su Prancūzija. •

Maisztai ant Filipinų salų 
dar nesiartina prie galo. 
Pereitą sanvaitę amerikonisz- 
ka kariauna turėjo diktai su
sirėmimų su pasikėlėliais, isz 
ko. matyt, kad terp filipinie- 
ežių ne trūksta nenorinezh} 
amerikonams pasiduoti.

Rytini Azija.
Maskolija be abejonės ban

dys pasinaudoti isz iszskerdi- 
mo maskoliszkos eksjiedicijos 
Tibete ant iszplatiuimo ežia 
savo įtekmės. Žinoma, dėl 
neužsitikėjimo gyventojų 
maskoliai dar ne greitai pri
sigriebs į sostą pilę lamaistų, 
Lhassų, bet maskoliszkas ca
ras terp savo pavaldinių turi 
ne mažai lamaistų, jie kas 
metų siunezia į Tibetu, ant 
pagarbinimo Dalai Lamos, 
palegrimų expedicijas. Isz 
tų tai Maskolijos caras gali 
pasinaudoti ant iszplatinimo 
savo įtekmės Tibete. Mas
kolija visoms pajiegoms sten
giasi po savo globa paimti vi
są Azijų, ant iszplatinimo 
ežia įtekmės ji ne apleidžia 
nė jokios progos, gerai žino
dama, kad jeigu jai pateks 
Azija, tųsyk ant jos suvaldy
mo neužtektų pajiegų visos 
Europos, tųsyk nieks na 
drystų prieszintiesi, jeigu 
maskoliams užeitų noras už
imti ne tik Konstantinopo
liu, bet visų Balkanų pussalį. 
Ar pateks vienok maskoliams 
visa Azija su jos du syk di
desniu skaitliumi gyventojų 
negu jų yra Europoj ir Ame
rikoj, galima abejoti. Gal, 
paveikslan, Maskolija ant 
trumpo laiko paimti po 
savo globa Chinus, bet valdy
ti juos gali tik teip ilgai, kol 
ne pasikels chinieczių tau- 
tiszkas supratimas. Griebi
mai be apsirokavimo krasztų 
su kitokios kilmės gyvento
jais ne audruti na vieszpatys- 
ežių, bet jas silpnina. Kų 
gali užimti maskoliszka užru- 
bežinių dalykų ministerija, 
tų gali pagadyti jos, suside
danti isz niekiausios veislės 
urėdnmkų, vidaus ministeri
ja, ne galinti atskirti tei
sybės nuo neteisybės, doru 
nuo nedorų kelių, gero nuo 
pikto. Neiszmintingi pada- 
vadyjimai vidaus ministeri
jos greieziau pakels chinie
czių supratimų, o tųsyk jau 
visos Maskolijos pajiegos chi
nieczių ne suvaldys.

Kadangi platinimų Masko
lijos įtekmės sziauriniuose 
Chinuose sziųdien stabdo la
biausiai Japonija (rods tų 
norėtų daryti ir Anglija, bet 
ji, įsipainiojusi į karę Afri
koj, neturi atsakanezių pa
jiegų, tai ant jos priesztara- 
vimo Maskolija mažai paiso), 
tai Maskolija ne tik stengiasi 
su Japonija nesierzinti, bet 
nori ją į savo pusę patraukti, 
taigi kalbina jų pristoti prie 
susiriszimo su Prancūzija ir 
Maskolija. Maskoliszkas iž
do ministeris Vitte pabaigoj 
szių metų ketina atlankyti 
Japonijų su gatavu plianu 
tokio susiriszimo. Japonija 
ir beveik visų jos partijų 
laikraszcziai apie tokį užma
nymų atsiliepia gana prilan- 
kiai. .Už pristojimų prie to
kio ryszio Maskolija žada Ja
ponijai atiduoti visų Chinų 
provincijų Tokion, aut saus- 
žemio, prieszais salų Formo- 
zų, ir apart lo dar žada iszde-

rėti nuo Prancūzijos {įaskolą, 
kadangi Japonija mat sziuom 
kartu labai reikalauja p8nį- 
gų. Siūlomų vienok Japoni
jai provincija ne turi didelės 
vertės ir už jų Japonija turė
tų susipykti su Vokietija ir 
Anglija. Japonijos laikrasz
cziai ne atmeta tos davanos, 
nors ji ne turi didelės vertės, 
kadangi viena prieszintiesi 
Maskolijai ne gali, o pagel- 
bos isz niekur ne turi, todėl 
nori geru susitaikyti.

Chinų randas dar vis ue 
padėjo savo paraszo po sveti
mų krasztų reikalavimais. 
Svetimos kariaunos Pekine 
dar vis savo globoj laiko tū
lus ciecoriaus ramus, dėlko 
ciecoriaus dvaras nesiskubi
na grįžti į senų sostą pilę.

Pietinė Afrika.
Anglijos judėjimas, kaip 

jį apraszo, žinoma, nę an- 
gliszki laikraszcziai ir ne teip 
kaip dalykų stovi perstata 
kaltininkas karės Chamber- 
lain, arba jo įstatytas ne ver
tas kariautojaus vardo Kit- 
chener, ne vertas pavydėji
mo. Rodosi, nors Anglijos 
randas nbt su cenzorių pagel
ba slepia teisybę, kad per
statant) silpnus pamatus, ant 
kokių stovi Anglijos galybė 
ir turtingumas, turi daugiaus 
tiesos negu pasigyrimai 
Chamberlaino ir Kitchenero. 
Nors Kitchener siunezia nuo- 
latai raportus apie pergalėji
mų būrų, giriasi, jog jenero- 
las French veja -įsiveržusius į 
angliszkas valdybas burus į 
sziaurius ir neužilgio visas 
Kapo angliszkas valdybas ža
da iszvalyti nuo būrų, gana 
skaitlingi jų pulkai atsirado 
jau vos 120 angliszkų mylių 
nuo sostapilės tų angliszkų 
valdybų, Cape Town, taigi 
paežio j užbaigoj pietinės Af
rikos. Pasirodymas būrų 
tuose krasztuose aiszkiai pa
rodo, kad angliszki jenerolai 
ne įstengia nė savo valdybų 
iszvalyti nuo įsiveržusių į jas 
būrų, prie kurių pristoja vis 
daugiau ir daugiau gyvenan- 
ežių angliszkose valdybose jų 
vientauezių. Amunicijų ir 
ginklus veržia jie nuo an
gliszkų silpnesnių garnizonų, 
arba apimdami trukius juos 
gabenanezius. Kaip sako 
gerai pažįstanti prietikius 
pietinėj Afrikoj, amunicijos 
ir ginklų būrams ne trūksta, 
daug ginklų atėmė jie nuo 
paežių anglijonų. »

Dabar tarnaujanti kraują- 
gėriams ministeriams ir jų 
draugams Anglijos laikrasz
cziai ramina savo skaitytojus 
nužudžiusius kantrybę, buk 
vyriausias^Transvaaliaus bū
rų vadovas Botha traukia į 
krūvų visas savo pajiegas ir 
su joms nori galutinai pasi
duoti Anglijai. Paskalas tas 
vienok ne iszrodo teisingu. 
Jeigu Botha atmetė pirmiaus 
jam pasiūlytas iszlygas, tai 
nėra nė jokio pamato tikėti, 
kad dabar szito būrų vadovo 
nuomonės persikeitė, kadan
gi iki sziol garsus Kitchener 
ant karės lapko nieko ne nu
veikė tokio, kas būrų viltis 
galėtų isznaikyti. Ant galo, 
jeigu pats Botha nori pasi
duoti, tai jis ne reikalauja 
traukti iszmėtytas Transvaa- 
liaus būrų pajiegas, turin- 
czias kad ir žemesnio laips
nio vadovus, bet pasiduotų 
pats, o kitiems- paliktų Ihio- 
sybę daryti, kų jie nori. To
dėl szitas angliszkų laikrasz- 
czių leidžiamas paskalas isz- 
rodo tokia jau melagystė, 
kokių jie jau ne mažai į svie
tų paleido. Matyt vien, kad 
Anglija užbaigtų karę, jeigu

i hz ras tų kokį nors būdų ga
linti užganėdinti burus; visi 
gazdinimai ne iszduoda vai
sių, o ant tolesnės karės 
trūksta lygiai pinįgų, kaip 
ir kareivių, nauji liuosnoriai 
nesiskubina prisiraszyti. Su
grįžę isz Afrikos pagarsino, 
jog jiems karės ministerija 
ne iųzmokėjo suderėtu algų, 
vietoj pinįgų, siūlė neturiu- 
ežius vertės medalius, bet 
daugelis kareivi)} atsisakė 
net isz karaliaus rankų tas 
dovanas priimti. Dabar trūks
ta jau liuosnorių norinezių 
kariauti be algų, o algas nėr 
isz ko užmokėti. Karė Afri
koj parodė mat ne tik milita- 
riszkų, bet ir finansiszkų silp
numų Anglijos.

Matyt Kitchener pats jau- 
cziasi, jog ne įstengs galuti
nai suvaldyti būrų, kadangi 
jis nori pasitraukti ir praszo- 
si, kad jį paskirtų au^liszkos 
kariaunos virszininkų į Indi- 
jas. Jeigu karė butų teip 
arti galo, tai vyriausias jos 
vedėjas nepraszytų pal i nura
vimo.

Pietine Amerika.
Suvienytos Valstijos isz- 

siuntė tris kariszkus laivus į 
Kolumbijos pakrantes. Ka
riszkus laivus siunezia į tuos 
krasztus teiposgi Prancūzija, 
kuri ežia turi daugiau mate- 
rijaliszkų reikalu už Suvie
nytas Valstijas, daug pinįgų 
įkiszo į Panamos kanalų. Vo
kietija siunezia teiposgi ka- 
rtraką laivų, be abejonės af- 
siųs juos ir Anglija.

Dabar randas Venezuėlės 
apkaltina Kolumbiją už su
laužymų rubežiaus ir įsiverži
mų į Venezuėlę be jokios 
priežasties, Kolumbija ap
kaltina Venezuėlės preziden
tų Castro, buk jis suteikia 
ginklus Kolumbijos jtasikė- 
lėliams. Gal būt, kad abu
du ne sutinkanti krasztai tu: 
ri tiesų. Suvienytų Valstijų 
republikoniszkos partijos. tai
gi tarnaujanti McKinleyo 
administracijai laikraszcziai 
apkaltina Venezuėlės prezi
dentų, buk tas stengiasi isz 
trijų Vidurinės Amerikos ir 
Kolumbijos republikų su
tverti vienų tvirtų, kuri galė
tų pasiprieszinti net- Suv. 
Valstijoms, kurios stengiasi 
susidrutinti Vidurinėj Ame
rikoj, per kurios siaurumą 
nori nukasti kanalų Jungian
tį Didiji oceanų su Atlanti- 
ku ir jo neaprubežiuotų kon
trolę paimti į savo rankas. 
Smulkios Vidurinės Ameri
kos republikos, turinezios 
vos jos kelis szimtus tukstan- 
ežių gyventojų, ne gali Suv. 
Valstijų mierių stabdyti, jei
gu gi Venezuėlei pasisektų 
tas smulkias sujungti į vienų 
didelę, tokia pasekmingiau 
galėtų pasiprieszinti godu
mui sziaurinės Amerikos. 
Todėl tai Suv. Valstijos ir re
mia Kolumbijų, siundo jų 
Ant Venezuėles, idant joms 
susipjovus, sau kuo didžiau
sių naudų isztraukti. Esanti 
į pietus nuo Kolumbijos re- 
publika Peru sutraukė savo 
kariaunų ant rubežiaus ir 
rengiasi įsiveržti į Kolumbi
jų. Taigi mat Venezuėlė 
randa pritarėjus terp kitų 
kaimynų. Jeigu , ant apgy
nimo savo reikalų susijungtų 
visos iszpaniszkoa republikos, 
tųsyk ir Suv. Valstijoms reik
tų iszsižadėti daugelio savo 
norų. Iszpaniszkas re publi
kas paremtų gal tūlos Euro
pos vieszpatystėe. Besiėdant, 
besiskirstant iszpaniszkoms 
vidurinės ir pietinės Ameri
kos republikoms, jos gali su 
visu patekti po jungu Suv.

Valstijų sziaurinės Amerikos. 
Žinoma, kad Suv. Valstijos 
stengsis nesutikimus {išlai
kyti.

Vokietija.
Palaidojus ciecoriaus mo 

tinų, Vokietijos laikraszcziai 
užsiima bėganeziais reikalais. 
Perkratinėja jie dabar klau
symų {iškėlimo muitų ant 
svetimų tavorų. Muitai tie 
turi daug szalininkų ir prie- 
szų, todėl dar pirm laiko ne 
galima įspėti, kokias permai
nas {išdarys jiarlamentas ran
do užmanyme.

Vokietijos sosto įpėdinis 
iszkeliavo į Angliju. Cieco- 
rius, siųsdamas savo sūnų į 
visų nekeneziamų krasztų, ro
do jam savo prilankumų ir 
pritarimų jo mieriams. Mir
tis ciecoriaus motinos bene 
tik nedaleis susi važiuoti carui 
su Vokietijos ciecorium. Jei
gu isztikro susivažiavimo ne 
bus,kaip pirma buvo nutarta, 
tai tų sulaikys ne tiek mirtis 
ciecoriaus motinos, kaip gal 
svarbesnės priežastys. Tur 
būt terp kaimynų yra koki 
didesni nesutikimai nesiduo- 
danti praszalinti.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

24 d. bevielio, ant priemies 
ežio Naujas Svietas, į gyvenimį 
vieno oficiero įsikraustė du vagi 
liai. Bet juos užtėmy j o. Netu 
rėdanti kito išėjimo, vagiliai iaz 
bėgo ant balkono ir nuo treczių 
lubų 8X0 k o tiesiog ant ulyczios 
Vienas prie puolimo nusigrendė 
tik nosį, ssitf suėmė—antrasis gi 
pabėgo, turbut prie puolimo vi
sai neuž-igavo.

Ant Vilkmergės ulyczios, prie 
statymo naujos medinės triobos. 
dailidė lietuvys Narkunas taesė 
medį. B«*taszant, nuskilusi ake
lis ūdra uimussė Narkunui vienjt 
akį.

20 d. liepos akczyiios • sargai, 
namuose Ettingero, ant Vilkmer
gės ulycaios,užtiko paslapty deg
tinės varinycsi|. Degtinės dirbė 
jai likosi vutreaztuoti.

Vilniaus prekėjai, kur e pirma 
sutiko mokėti abakaneziua mo- 
ke-ezius ant ūžia kytno rengia
mos mieste prekystes mokyklos, 
dalnr atsisako nuo mokescaių 
kadangi jiems ne patinka užtvir
tinti, apdirbti be jų žinios įstatai 
mokyklos. Dabar prekėjai nei
na ant szaukiamų susirinkimų, 
bet rengiasi*siųsti anti^ deputa
ciją į Peterburgu praszyti permai
nų įstatuose ir iizaiszkinti minis
terijai visus prietikius, ko,matyt, 
jenerolas Szarski ne padarė. To
kiu budu atidarymas mokyklos 
užsivilks ir szįmet jos ne bus ga
lima atidaryti.

Isz Vilniaus gūb.
Antroje pusėje berželio mėnesio 

Vilniaus gubernijoj buvo isz viso 
33 gaisrai. Gaisrai tie užgimė: 
nuo neatsargumo paežių padegė
lių 2, tauo negerai įtaisytų ir ne 
valytų kaminų 1, nuo padegimo 
3, nuo perkūno {trenkimo 13 ir 
nuo nežinomų ‘ priežasezių 14. 
Visuose tuot>e atsitikimuose ugne
lė pridirbo blėdies ant 188513 
rublių. Didžiausias gaisras buvo 
Szveotėnų pav., kaime Nauji 
Szventėnai, kur iazdegė 47 gyve
namos ir 42 negyvenamos triobos. 
Blėdį ugnies ežia padu ryt f skaito 
ant 135592 rubl.; užasekuruota 
viskas buvo tik ant 11096 rubl. 
Kitas didesnis gaisras buvo kai 
me Plikatuose, Lydos pavietyj: 
ežia sudegė 5 gyvenami nainai ir 
52 negyvenamos triobos. Blėdį 
ugnies padarytį skaito ant 13220 
rublių, sudegusios gi triobos už- 
asffkuruotos buvo tik ant 5630 
rublių.

Per tį patį laikį netikėtų mir- 
czių buvo 23. Uzmussystų 4. 
Patežudysczių 2. Vaikų užsmau
gė 2. Negyvėlių rado 4.

Vagystų papildyta 13, pavogta 
daiktų už 632 rubl. pinįgų gi 
20 rubl. 20kap. Arklių pavogė: 
Tnkų pavietyj 1, Lydos pav. 3. 
Isz viso 4 arklius. Nė vieno isz 
pavogtų arklių jų savininkai ue 
atgavo.

Pasimirė knjgų platin
tojas.

Kaip paduodu maskoliszkas re- 
voliucijonieriszkas laikrasztis 
“Listok Rd>oczeho Die’a”, Vo 
logdos gubernijoj, mieste Jarens- 
ke, pasimirė iuteligeotniausias ir

Isz Merkines, Vilniaus gb.
Pargiįžu* man isz Amerikos į 

Lietuvį, viskas kitaip pasirodė, 
terp lietuvių sziloee aplinkinėse 
pr.viso daugiau maskolių tarnų. 
Jeigu kas kuom priesz valdžiį 
nusidedu, tai tokį tuojaus suima; 
nors nieks isz valdininkų isz-itari- 
mų pr'eez valdžiį ne girdėtų, isz- 
duoda tokius pats lietuviai. To
kių mekįzų iszdavikų szitose ap
linkinėse piiviso 'daugiau negu 
reiktų. Daugelis iszdavikų visai 
nesupranta savo bjauraus darbo, 
i-zdavikais pi stojo per nesuprn’i- 
mį.

sumaniausias platintojas lietu- 
viKzkų knyrų Lietuvoj, Andrius 
Bieliakas. 1894 m. jis buvo su
imtas su lietuviszkoms knįgoms 
Kauno gub. Palaikę kelis mėne
sius kalėjime, paleido iki sūdo 
nusprendimui. Iszgirdęs kad 
bus ’szsiųstas į M as ko liję, B. už
simanė keliauti į Amerikį. At
kako ant Hamburgo garlaivio į 
New York jį, bet ežia apsirgo, ta
po nugabentts' į ligonbutį, kurio 
daktarai nupjovė jam vienį kojį, 
Kita gi buvo teip silpna, kad 
žmogus nė tu Kriukiais ne galėjo 
vaikazczioti Neturėdamas kį 
veikti Amerikoj, sugrįžo stral į

Neseniai atsibuvo Merkinės 
valszcziaus susirinkimas, ant ku
rio pribuvo ir “Sliedovatelis” pa
klausyti, kį mužikai kalba apie 
vabzcziaus re kilus.. Kadangi 
mužikėliai ne pakėlė 8ė jokio vai 
džiotns ne patinkanezio klausy
mo, tai ir sliedovatelis buvo už
ganėdintas. Ant galo keli ūki
ninkai valizczionys atsiliepė apie 
užėjusius į Amerikį.l Ūkininkai 
kaimo Mordasovo: pomininkas 
Zalauskas,Vincas Gudaitis,Ludvi- 
kas Jakavonis, Tamoscius Kon- 
drota ir Mikas Mažėkas užmanė, 
kad sykį iszėjusiems butų už
drausta grįžti atgal, įo jeigu kas 
sugrįžtų, tai turi į užsimokėti 
1000 dol. Bet toks kvailas už
manymas ir sliedovateliųį,ne 
ko, net jis užmanytojtus iszvadino 
beproeziais, asilais. Isz tikro už
manytoji ne galima iszmintingais 
pavadinti. Vieno isz jų yra net 
sūnūs Amerikoj.

1 d. berželio apie Merkinęsiau-
tė baisi audra »u lec i 
Marcinkoniuose trenkė perku 
nas į tvartus vieno u lininko, už- 
muHzė jautį ir karvę 
degė. Kitas trenkė 
tį sudegino.

aie. Kaime

r tvaitus už- 
į kluonį ir 

Kame Psrleve 
perkūnai užmuszė in'oleiiszkę su 
mergaite ir i išdegini visas trio-: 
bis. Varėnoj nuo pierkuno {tren
kimo teiposgi sudegė kel;os trio
bos. Kaime Sapegūzkėj nuo per
kūno {trenkimo is 
soms trioboms 11 ųkių. 
iszmuszė laukus 8 
kad nieko ne liko, 
avižų. Kaimai, kurių laukus le
dai iszmu«zė,yraselcanti: Pupliai, 
Burokouiai, Burokcįraistele, Kan
tarai, Gudakiemis, Meloniazke ir 
isz dalies MordosavM. Ž nonel 's 
liko be maisto ant žiemos ir ne ži
no kį daryt*. ; •

Moiifiosavi-zkis.

•rdegė su vi-
Ledai 

kaimų teip, 
nė rugių, nė

Isz Miestelio (jilubokoje, 
Vilniaus gub.

Beitose aplinkinėje, kaip ir ki
tur Lietuvoj, »zį met^i rugius pra
dėjo pjauti ankazc^ius negu ki
tais metais. Szįmet pradėjo pjau
ti nuo 15 d. liepos: kitais metais 
nuo to laiko pradėdavo tik azie- 
nauti. Rugiai užaugo labai geri, 
bet szieno ir dobilu surinko ma
žai, žolė mat, dėl į stokos lytaus, 
ne užaugo. Nuo Kukų lygiai žo
lę kaip ir rugius surinko gražiai. 
Uždarbį szįmet mpka mažiau ne
gu pernai.Iszgabenimas javų men 
kas,ūkininkai vežikais gabena ant 
pardavimo javus !į Dinaburgį, į 
Borkoviczius, net į Smorgonę, isz
naujo geležinkelio Szventėnų - 
Panevėžio linij< s nednaudoja, ka
dangi szitas geležinkelis brangiai 
skaito už pervežinįį javų.

Isz Laikų, IMsnos pav., 
Vilniaus gub.

12 d. liepos czia pasikorė ūki
ninkas maskolius.; Daktaras ant 
kūno neužtėmyjoi nė jokių nu- 
žvrigtinų ženklų ir iszdavė dalei- 
dimį kunį palaidoti ant kapinių. 
Atėjo popas lydėtu kunį, bet su. 
arinko apie 300 to a-koltų isz ap
linkinių kaimų, 4tėmė numirėlį, 
nuvežė jį ant lauko ir ten užkasė. 
Popę ūžta*, kad jis norėjo pats 
žudžio kunį laidoti ant kriksz- 
csioniezkų kapinių, be mažo ne 
sumuszė. .

Maskobjį. Bat kaip tik s įgrįžo, 
caro tarnai pagriebė ir etapais i»e 
kojį žmogų i c įgabeno į Volog 
dį, o isz ežia iszvežė į Jarenskį, 
bjaunausiį visoj gubernijoj mies- 
tį. Gaudamas nuo rando tik 
2j rubl. ant mėnesio ir neturėda
mas isz niekur paszelpos, o neno- 
rėdamai nuo policijos nė jokių 
dovanų priimti, nuo vargo ir al
kio gavo džiovį. 1900 m. a<ve 
iė į Jarenskį daugiau pohtiszkų 
nusidėjėlių, jie visaip stengėsi pa
lengvinti būvį Bieliako, bet nu
žudytos sveikatos sugrįiinti ne 
buvo galima. Ant galo I kosi pa- 
talpintis į ligonbutį. Czia tai vie 
nas isz svarbiausių szviesos pla
tintojų po surukusius lietuvių bu
telius užbaigė savo amžį. Palai
dojo jį draugai. Nuopelnai Bie
liako lietuviams labai dideli. 

-Platiudhmaa kuįgas Lietuvoj, jis 
niekada ne rėmė savo užsiėmimo 
ant didelio pelno, jis daug už sa
vo pinįgus pirktų knįgų iszdalmo 
dykai neturtingiems lietuviams.

Isz Alytaus, Vilnias gub.
Ant jomaiko szilame miestelyj, 

vienas ūkininkas kaimo Valbikų 
užsnnanė isznaudoti palinkimį 
žmonių prie kazyrų. Aut rinkos 
pasistatė jis stalelį ir szaukė no- 
rinezius bandyti laimės pagal pa
geri n tį loszimo budį. Koka t^s 
būdas, nežinia, bet atsirado daug 
norinezių jo palundyti. Isz pra
džių iszmislus ūkininkas pralo- 
szė po kelias kapeikas, hei aut 
galo visi norinezių pabandyti 
naujo losz mo budo pinįgsi, gauti 
už parduotus javus, perėjo į ki
szenių naujo loszimo budo iszra- 
dėjo. Policija ne s'abdė ir ne 
stabdo a<szkioĮ prigavystės.

Kaime Olavuose, netoli Aly
taus, vaikai*^>er neatssrgumį už
krėtė ugnį, sūri i-zoaikino namus 
vieno ūkininko. Sudegusiuose 
oamuosė sudegė ir paliegusi mo- 
teriszkė, kuri ne įstengė įsibėgti 
isz deganezios triobos.

Neseniai keliems mieste'io gy
ventojams vagiliai įsivedė ar
klius. Sziuom kaitų vienok pri- 
stovui pasisekė vagilius sugauti ir 
atimti pavogtus ark'-ius. Yra tai 
pirmutinis szitame miestelyj at
eiti kinu s sugavimo vag bų ir at 
gavimo pavogtų arklių, ir tai dar 
per policijos prisidėjimji

Isz Szventenų pav., Vil
niaus gubernijoj.

Uždeiėjimas žieminių javų be
veik visame pavietyj buvo szįmet 
užganėdinant i, bet grudai pras
tesnį negu buvo pernai. Dėl di
delių karszczių rugiai nunoko 
ankszcziau negu kit tis metais. 
Žmonės skubina pjauti, bijodami, 
kad isz varpų ne išbyrėtų grudai. 
Szienį nuvalė ir iszdžiovino visur 
gerai, oras buvo gražus per visį 
laikį.

Netoli Szventenų vieno dvarpo
nio sūnūs,besimokinantis Vilniaus 
gimnazijoj, ssį mėtį baigė gimna- 
nazijį ir tikėjosi gauti auksinį 
meda į, bet per egzaminus ne su 
visu pashekė ir medalio ue gavo. 
Vaikinas tį teip paėmė į szirdį, 
kad užsimanė nusižudyti. Szovė 
į galvį, bet tik susižeidė. Jį isz- 
gydė, bet vaikino protas susimai- 
szė. Jis iszkeliavo isz namų į 
Kaunį, fiuo ten gyvenanezio bro
lio pasiskolino kiek pinįgų ir ne
žinia kur dingo.

Žemiszki naczelnlnkai 
Lietuvoje.

Žemiszki nsczelninkai Lietu
voj galutinai liekasi įvesti, bet 
isz to lietuviai ne gali laukti nė 
jokios naudos. Į tokius naczel- 
ninku* gali būt renkami vien 
maskoliai bajorai. Tokių vieuok 
Lietuvoj nėra: jeigu czia yra 
maskoliui dvarponiai, lai jais yra 
tik szaszlavos msskolystėe, urėd
ai n kai už visokius tamsius ir ne 
dorus darbus pirkę dvarus su vi
sokiais paliuosavtnais. Laikrasz
tis ‘ Severo Zipidnoje Slovo” sa
ko, jog atsmaukia jau daktarai 
neturinti praktikos ir kitoki rnas- 
koliszki urėdninkai pirse Lietu 
voj žemę, arba jį givę.be.iĮulyda- 
nii ant žemiszkų na<-zslninkų >er. 
jie nė savo mokslu, nė kitokioms 
ypatybėms visai ne liuką ant to
kių urėdų. Naczeluinko tokio 
lankoje yra: adniin:stratyviszka. 
policijom ir tiesdari-zka valdžia— 
tai jis turi gerai pižinli ne tik 
vifus vietiniu-* prietikius, reika
lus. bet ir ties«s, to vienok ne 
gali pažinti nė atsivilkęs iaz Ma»- 
kolijos daktara*, nė kitoas ca r pa
laikio tarnas.

Isz Lietu viszko Brasta.
Po pa kutiniam gaisrui dauge

lis cri įnykszczių gyventojų atsi
rado be turtų ir pastogės, uždar
bių ant vietos uėra, paszelpos ko
mitetas surenka ne daug aukų 
ant suszelpimo padegėlių szeimy 
nų. Daugelis bet ui ežių turi jiesz- 
koti prieglaudcs kitur. Komite
tas atsiszaukė į kelių ministerijų 
su praszymu daleit-ti pervežti dy
kai geležinkeliais neturtjngus pa
degėlius kitur. Ministerija ant 
to sutiko ir p įvedė Brasto poli
cijos virrzininkui reikalaujan
tiems dalyti bilietus. Nuo dabar 
vienok geležinkeliai aUisako pri
imti pclicijcs virszininko bilietus 
ir nuo padegėlių reikalauja jau 
pilno užmokesnio.

Ledai.
3 berželio, ties kaimais: Vin-’ 

czi i, Zenevicziai ir Dainovo, Ly
dos pav., siautė audrą m ledais. 
Ledai iszmuszė su visu rugius ant 
ploto 75 de ištinu. Blėdį jų pa
darytį paduoda anVflOOO rubl.

15 d. liepos, ties kaimu Ru- 
kaine siautė audra su ledais. Le
dai vienok ne daug blėdies pri
dirbo, puolė jų ue daug. Laike 
audros perkūnas užmuszė 'grįž
tantį isz Vilniaus pagelbinmkį 
alaus pardavinyczios Parczews- 
kio, Sobolewskį. Perkūnas tren
kė teip smarkiai į vežimėlį, kad 
vit-į suskaldė ir jime sėdintį So- 
l>olewskį užthuszė aut vietos. Ra
do jį paskui kelio'ikį sieksnių to
linus nuo vežiinėlio.įkaatį į žemę. 
Arklį vienok perkūnas tik ap
svaigino, jis puskui atsigavo.

Isz Prūsų Lietuvos
Karaliaucziuje rengiasi pareng 

ti naujį muzejų, kuriame patilps 
dailės daigtai. Apszvietimo 
min'sleris pritaria paren
gimui tokio m uze jaus ir žada pa- 
sielpę ant įkunyjimo szito užma
nymo.

Mieste Gumbinėj, oficierus dra
gūnų regimento Rathjan nupuolė 
nuo arklio, sudavė galva į akme
nį teip smarkiai, kad galva per
sk* lo. Nugabeno Rathjenį dąr 
gyvį į garnizono lazarjetį, kur 
jis į porį valandų pss'mire.

Kiek paims į kariųmenę 
lietuvių? ""

Szį mėtį, pagal caro padavady- 
jimį, in visos Maskolijos pa
ims į maskoliszkį kariu- 
menę isz viso 309600 jau
nų vyriszkių. Isz Lietuvos gi 
paims: isz Vilniaus gubernijos 
4145, isz Kuuno gub. 4012, Vi
tebsko gub. 4381, Minsko gub. 
6772, Grodno gub. 4419.

Ibz Minsko.
Mieste Lietuviszkame Minske 

bus parengta prekystoe mokykla. 
Miesto virszininkas,grafas Czaps- 
ki,atsiliepė į ministerijį praryda
mas daleidimo ir užtvirtinimo į- 
btatų. Įitatai jau likosi užtvir
tinti.



Isz Amerikos;

P

Užmuszti, paszauti ir paimti in 
nelaisvę ant Filipinų salų.

Virszininkas amerikoniszko* 
kariaunos ant Filipinų salų, jene 
rolas Mc Arthur, atsiuntė savo 
atakaitę apie prietikius anc lęsa 
lų už visę laikę nuo 15 d. gegu- 
žiolOOO m. iki 30 d. berželio 
1901 m. Per visę tę laikę ameri
konai turėjo 1028 susimuszimus 
su filipiniecziecziais, kuriouse 245 
amerikonų likosi užmusztų, 490 
paszautų, 118 paimtų į nelaisvę, 
20 prapuolė. Filipinieczių liko
si užmusztų 2954, paszautų 1198? 
6572 pateko į nelaisvę, 23095 
pats pasidavė. Žinoma, nuo li
gų pasimirė deszimtį kartų dau
giau amerikonų negu tapo už
musztų musziuose.
Perkuuas iszgelbejo uuo užka

simo.
Lorned. Kans. Pasimirė czia 

5 metų duktė turtingo farmer’O 
McPrease; daktaras p laite ję 
už numirusię ir iszdavė dale’dimę 
palaidoti. Įdėjo kunę į meta'iuį 
grabę, nugabeno į bažnycz ę, o 
p*-kui lydėjo ant kapinių. Be- 
lydint, užkilo audta, trenkė per
kūnas į metalinį grabę ir jį su 
skaldė. Tuom tarpu numirėlė at 
g jo, a'sriėdo ir pa-iszaukė ma
inę. Žinomi, kad vietoj ant ka
pinių, atgiju-ię mergaitę pu ve
žė namon, kur pradėjo li«a ma 
žintie*i ir yra jau vilti®, kad teip 
stebuklingai perkūno iszgelbėta 
mergaitė su vis i is’gis.
Vyskupas Cha|»elle grižtapiamon.

P*>p efi iš buvo paskyręs New 
Orleanso vyskupę Chapelle ant 
virsziuinko bažnyczių ant salų 
Kubos, Porto Ric.) ir ^Filipinų. 
Gyventojai tų salų pakėlė protes 
tę priesz tai, todėl popiežius pri
verstas tapo sogražinti vyskupę 
Chapelle į :enę jo dijeceziję. Nė 
kubiecziai, nė filipiniecziai, nė 
portorikonys negeidžia mat sve- 
timtautiszkų vyskupų, kadangi 
toki ne pažįsta vielinių prietikių, 
todėl ne daug gero bažny
čiai gali padaryt’, tankiau* 
reikalo suerzina žmonis.

be

t i

Ypatiszkas testamentas.
Faribauth. Min. Pereitos san- 

vaitės nedelioj pasimirė czia ži
nomas szykszt uolius Harvey 
Scott. Paliko jis testamentę, 
kuriame Lepia visus jo pinįgus. 
banku* se sudėtu?, kokių turi apie 
100000 dol.. sudeginti, kad jie 
niekam tektų. Priesz mirtį 
jis pats sudegino 5000 dol. Ne 
žinia, ar jo testamentę iszpildys.

, Nėra aukso.
Helena, Mont. Vienas kal

nakasys iszplatino žinias, jog Big 
Snows kalnuose užtiko naujus 
aukso plotus. Czia iszkeliavo 
daugybė žmonių su viltims grei 
tai prisikasti tiek aukso, kad jo 
užtektų ant viso amžiaus. Dabar 
reikia jiems giįžti atgal, kadangi 
tuose krantuose nėra aukso, yra 
vien varis, su kuriuom negalima 
teip greitai pral?bti.

Nelaime kastynese.
C^lumet, Mich. Tamarak kas 

tynėse atsiliko nelaimė: nupuolė 
nuo virszaus didelis uolas szmo- 
tas į pulkę darbininkų. Prie to 
trys darbininkai likosi ant vietos 
ulmuszti, o du mirtinai užgauti. 
D.desnė dalis uolos užgautų bu
vo fiulandiecziai.

Paskendo garlaivy*.
Padvcah, Ky. Netoli Crowell 

iszkrovimo viet s paskendo plau
kiantis isz Elizabethtown, 
garlaivys City of Golconda. 
to apie 30 žmonių prigėrė.

Nelaime tunelyj.
Cleveland, Oh. Tunelyj

dens traukimui, kuriame darba
vosi darbininkai, nuo expl'ozijos 
užgimė gaisras. Piieto mažiau
siai 10 žmonių sudegė arba, best- 
gelbedami nuo ugnies, e žėrė 
gėrė, 2 gi mirtinai apdegė; 
gviau apkultų ir apdegusių 
30 darbininkų.

Gaisrai.
Nord La w rencr, Oh.

tė czia d'delis gaisras, kuris be
veik su vau isznaikino ‘szitę mies
teli. Blėdys gairo padarytos la
bai didelės.

Richmond, Va. Sudegė czia 
Wrighto cigarų dirbtuvės. Blė
dį ugnies padartę skaito ant 
200000.

East Liverpool, Oh. Sudegė 
czianykszczioe puodų dirb uvės. 
Blėdį ugnie* padarytę paduoda 
ant 100000 dol.

Prigėrė piene.
La Crosse. Wi8. Ne'oli nuo 

czia, ant fanno?, įpuolė į pienę 
motinos paliktas 18 m ė nes’ų sū
nūs farmerio Schmidto ir prigė
rė. Kada jį rado sugrįžusį isz 
lauko motina, vaikas buvo jau ne 
gyvaa-

EspliozŲos
YolnusTOivn, Oh. Ohio dirb

tuvėse National Steel Co. ex 
pliodavo 10 tonų sutarpinto me- 
taliaus. Prie to 3 darbininkai li
kosi ulmuszti ;sunkiai suleistų yra 
11, o terp tų yra ir mirtinai su 
leisti.

Philadelphia.Pa. Laike smar
kios audros trenkė jierkunas į 
benzitios rezervoarę At'ai.t c Oil 
Refining Co. Point Breese. Nuo 
to užgimė baisi expbozija, Įamži
na užsidegė, ugnis platinosi m 
neiszposakytu greitumu, uždegė 
ant syk tris kerosino rezervoarus. 
Besidarbuojant prie gesinimo ug- 
nagesianH, exp iodavo kitas ben
zinus rezervoaras; expliozijos 4 
ugnagesiai likosi ant vietos ul- 
muszti, daugelį gi baisiai apdegi 
n ». B ėdį ugnies ir «xpli< zijos 
padarytę s’ a:to ant 700000 dol.

L'TTLE Falls N. Y. Herk i ma
re, netoli nuo czia, užsidegė Mo- 
hawk & M»b>ver lokomotivų sza 
pos. Darbininkai steigėsi ugnį 
užgesinti, bet ji prisigriebė prie 
sudėto szapoj d nani'to. Atsiti
ko balsi expl*ozija, kurios penki 
žmonės likori ant vietor uimusz- 
ti. Mena, kad po griuvėsiais t ra 
daugiiu8 užmusztų.

Nusiszove^^l matu |>alaiku.

Philadelphia, Pa. Gyvenan
tis czia jaunas k'erkas Makuimi- 
lian Manasse nusiszovė todėl, kad 
gyvenantis Berlyne turt ligas dė
dė paliko jam per mažai palaikų. 
Klerkas visiems gyrėsi, kad dėdė 
nlraszys jam 40000 dol.,tuom tar 
pu užraszė tik 40 d<>!., kitus gi 
atidavė ant visokių labdaringų į- 
laisų. Na, argi ne svarbi prie
žastis nusižudymo?

A
Moterys bueziavo vyrą.

Evansville, Ind. Gyvenantis 
czia 30 me ų muzikos mokintojas 
Foss liepė aresztuoti l> moteris ir 
merg nas užtai, l^ad jos užpuolė 
ant jo ant ulycz'os ir prieszais jo 
norę,b iczitvo. Atkustos mote
rys ir merginos turėjo užstatyti 
kauciję. Nežil i* dar, kokię sū
dąs ant jų bausmę uždės.

Vėtra.
New Orleans, La. 14 d. pju

tės, upes Mirsissippi įtakoj siautė 
smarki vėtr.1. Vėjis sulaikė u- 
pės Mississippi vandenį ir pagini 
dė tvanus. Telegrafas į Port 
Eads likos*' vėtros nutrauktas. 
Vėjas sugr ovė ir kelias triobas 
aut jūrių pakr ncz*ų stoviu- 
ežias.

Scranton, Pa. Darbinin
kai Sterrch Creek Coliery Co. 
kastynių.Peckvillėj,pakėlė sztrai 
kę todėl, kad piie darbo priėmė 
10 darbininkų ne prigubnezių į 
uniję.

St.irrow Point, Md. Ma 
ryland Steel Co. sziiose aplinki
nėse pastatys 300 koki-o pcczių, 
prie kurių pahtigoj szių metų 
prasidės darbai.

McKeespokt, Pa. Boston 
Rolluiv Mills-jtovi. Pasiliovė 
darbai Dewee* Works diibtuvAe, 
teiposgi ir National Tube Works 
dirbtuvėse.

1 Oxfobd, Mich. Szit* se ap
linkinėse pastatys dideles stiklo 
dirbtuves, kuriose ras daibę 1000 
darbininkų.*

5 Passuc, N. J. Darbai czia- 
nyk^zezio-e dirbtuvėse truputį 
pasiger no, bet visft dar neina 
teip gerai, kaip g”Ii 11)a gei<'i.

5 Birm'NOHam, Ala. Deinr- 
ito kapitalistai pastalė cz a d de- 
les cukraus dirbtuve*, kuiio-e 
ras darbę 300 dirbininkų.

Shamokin, Pa. Czianyks’- 
czios k as» y nė s likosi vandens už
lietos, todėl ant tūlo laiko turėjo 
pasiliauti darbai.

5| Marblehead. Oh.* Darbai 
czianykszczioso akmenų skaldiny- 
cziose eina labai gerai, darbinin
kų be darbo nėra.

5Į Joliet, III. Cziai.yksz- 
czios I’ressed Sieel dirbtuvės li
kosi uždarytos, ka Jaugi 3000 
darb'ninkų plisti jo piie sz'ra ko.

51 Denver, Col. 250 czia 
nykszczių medžių apdirbėjų pa
kėlė t-ztraikę. Per tai 5 lentos 
pjovinyczios Jikosi už Jurytes.

5i Carneoie, Pa. Charters 
dirbtuvės stovi. , Kompanija no
rėjo pridėti dirbti, I et darbinin
kai prie darbo ne atėjo.

5' Manncssen, Pa. Cziaiiykaz- 
ežios Tin Plate dirbtuvės bus pa 
didintos. Paskui patilps prie 
daibo 1500 darbininkų.

* Greensburg, Pa.

Nelaime ant Reiežinkelio.
Pl'eblo, Col. Ant Denver & 

Rio Grindė geležinkelio expiio- 
davo h komoiiva tavorinio trū
kio. Expliozijos trūkio vedėjas 
likosi į szniotelius sudraskytas, 
peezkurys mirtinai sul» istas.

o

Darbai

isz darbo lauko.

III.,
Prie

van

® Savannah, Pa. Sumini ka 
vo czia tarnaujat! i ant ulycziuių 
karų. Kompanija priėmėscatsus 
ir uzda’iuo jiems revolveiks ir 
iiepė t-zaūdyti į sztraikierius, jei 
gu jie bandytų stabdyti trukių 
bėgiojimę. Valdžios ant t< kio 
paliepimo liuri kaipo ant papras
to dalyko ir ne rnblyja drausti 
kapiia is'ama uždavinėti tinksn- 
czius nuožmiu*se krasztuose |-a 
da vadyjimus.

5 ClNCINNATI, Oh. 7 czia 
nykszczios velkinų diibt u vės liko
si uldarytos ir per tai 2000 dar- 
binlhkų ne teko daibo. D rbtu- 
vių savitfi4|ai pagarsi no, jog dirb
tuvės bus atidarytos nuo 3 d. 
rugsėjo, bet prie darbo bus pri
imti tik neprigulinti piie orga- 
nizacjų darbininkai.

5 Gallup, N. Mex. 
nykszcziai ir vnų
kalnakasiai sztraikuoja nuo sausio 
mėnesio ir neliuia kada sztraikas 
pasibaigs. Priežastis sztraik » y> 
ra ta, kad kastymų savininkai ne 
nori pripažinti unijos.

1 St Francisco, Cal. Atėję į 
czįūnyksztfportę laivai stovi ne 
iszkrauti, paskirti ant iszėjimo ne 
gali isze ti, kadangi, dėl sztraiko 
porto darbiuiuaų, nėra kam isz
krauti ir prikrauti laivų.

Winnipeo, Monitoba. Or- 
ganiz.oti dailidės pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja ulmokesnio po 40 
ceutų ui darbo valandę. 
bar jie gaudavo tik po 27

New . York. 4000 
Ladies Sh rt VVaist unijos
pakelti sztraikę užtai, kad darb
daviai numusza nuo ulmokesnio 
už pasinaudojimę isz elevatoriaus.

Irvin Buttk, Brit. Col. — 
Darbai eina czia sziuom tarpu 
prastai. Sztraikai traukiasi nuo 
berželio mėnesio ir neliuia, kada 
pasibaigs.

Czia 
aplinkinių

pri- 
len
yra

Siau-

Iki da- 
c.
siuvėjų 
nutarė

Plieno 
d rbtuvės Cokevilley likosi užda
rytos ir per tai K00 darb uioaų 
ue teko darbo.

Autburn, N. Y.
eina cz>a labai gerai ir tas tik ne 
dirba, kas dirbti ne nori.

* Milwavkee, Wi8. P.ieno 
dirbtuvės Bay Vicw likosi uždą 
rytos.

Cvmberland, Mt>. Darbi
ninku' Continental Coal Co. kau
tynių nutarė pakelti sztraikę.

Akron, Oh'O. Sterling 
Boiler Co. d rbtuvėse 300 darbi
ninkų pakėlė sztraikę.

Beaver Meaimiw, Pa. 
darbininkų Evans Collitry 
pakėlė sztri-ikę.

* Canton. Oh. Daibu czia- 
nyk-zeziose plieno dirbi uvėse |a 
si liovė.

5 Cambridoe, Oh. 800 dar
bininkų cz'anykszczių plieno ditb- 
tuvių paliovė dirbę.

Gree.nville,
nykszczios plieno dirbtuvės au
stojo. .

CONNELL-VILLE, Pa. Pasi 
liovė <f>trhaiczianykszcziose Bom
ba rt o dirbtuvėse.

51 Lancaster. Pa. 
Staymacker & Barry 
pakėlė sztraikę.

1 Uniontown, Pa.
czimykszcziose kastynėse sziuom 
tarpu eina labai gerai.

5[ Toled >, Oh. Darbai czia- 
nykszczio*e dirbtuvėse sziuom 
kartu e>na gerai.

Sanduskt, Oh. Stalo 
didelis dirbtuves, kuriose 
d urbę 500 darbininkų.

200 
Co.

Czia-

Sliesoriai 
dirbtuvių

Darbai

ezernių ulei imtų ir kitokiais biz 
uiaia, tada gal lietuvių graeziai 
neitų į lydų kiszeuių, isz kurių 
juk lietuviai ne turi jokios nau
dos.

Kitoje pusėje' upes Mbsouri, 
mieste St. Louis, Mo. ūz tikro, 
kaip girdėt, yra jau keli prakil
nesni lietuviai, j e neperseniai 
persikėlė isz aplinkines Ballimo- 
rea ir New York o ir dauginusiai 
paeina isz Suvalkų gubernijos. 
Jie stengiasi ir czianykszczius lie
tuvius pfipratinti prie skaitymo 
knįgų ir laikraszczių, prie vieny
bės ir tautiszkų darbų, kas reika
linga lietuviams. — Navatna, 
kad szioje gadynėje prakilnesnius 
jausmus turi v>s mal ne vien su 
vulkiecziai lietuviai, terp le 
maiezių darbiniukiezkos luomoa 
malai (ant kiek man ie<o patilti) 
yrą mialyjsncaių įmonių, gyvena 
jie sau ir viskas, nesirūpina su 
prasti auom jie yra, ir kas bus su 
jais. Senovejė lemaicziai 
buvo garsus, jie gynė smarkiau 
šiai tėvynę nuo prie-zų, kure no
rėjo lietuvius pavergti, dabar 
lemaicziai snaudlia,garbina carę, 
Kossijos galybę ir kunigėlius; le- 
maicziai lik prie pradėto darbo 
prisideda, o vieni nieko pradėti 
neįstengia. Autai East St. Lou s, 
III. ir kitose v e ose ežio kra-ztu 
Illinojaus valstijos cyvena maine 
vieni ietuuicziai, liet apie jų dar
bus ant pakėlimo lietuvybės nie
ko ne girdėt. Tas pats yra ir 
Lietuvoje. Antai Suvalkų gu 
liernijoj ir nekurtuose tolmies- 
niuese Lietuvos krasztuo-e jau 
pradedi lieluv n> liet jviszkas knį 
gas ir laikraszczius skaityti, per 
kę ir protas jų norn kiek praeito-. 
buluia,iemaieziai,apart “Ksulicz- 
kos”, “Szultinėlio’’ ir “Ukiizko 
Kalendoriaus", nieko daugiau ne 
mėg-ta skaityti, “Kalendor.ua" 
perka tik atspėjimui oro, l»e to 
suvis nepirk) ų Tai irz ko dagi
liuos apie būvį ant svieto? O kas 
toki .m įmonių nupuolimui yra 
kaltis? Ar ne dvadszkij-i, kuri 
turi aprulieliavusi net misĮisiino- 
gaus, o lemaicziai labiausiai tiki 
kunįgams, kurie juo? stengiasi 
palši ryti nelinioje. J Pasakojo 
mau vienas iemailia, jog nuke
liavę* į TiUę.|>er apsiriaimę, vie
toje msldaknįgės, nusipirko ko 
k ę ten svietiszkę knįgutę. Ku- 
nįgas,pamatę», tuoj atėmė, liepė 
daugiaus tokių knįguczių neimti 
nė į rankas, nės gali isz proto isz 
eiti; kitas kunįgas su svietirz*o 
turinio knįga net peczių pakuria. 
Mes peikiame piankolius dėl ui- 
gynimo betuvi»-zko* spaudos, o 
argi musų kunigėliai ne arsziaus 
daro? Jeigu vienok tėvynėj, dėl 
neteisingų Vsldlių prispaudimo, 
ne galime ępsiszviet-ti, tai nors 
szitoje laisvesnėje szalyje atengki- 
mės palinti tie-ę ir szviesę, ku
rios labiausiai mums reikia, o to 
daugumas lietuvių, ypacz iemai- 
czių, net n-ztolo bijosi, kad b si 
mokindamas, nenusidėtų priesz 
Dievę ir kuoįgus.

Kaip girdėt, St. Louis’o Mo 
lietuviai isztikro rengiasi uldėti 
tautiszkę pagelbinę draugys 
tę. jeigu tik atsiras gana lietuvių, 
norinezių prie tos draugystės pri- 
siraezyti. Draugystė iszt kro bu
tų naudingas ir labai reikalingas 
daiktas,, nelinia tik ar czianyksz- 
ežiai lietuvis! įstengs tę padary- 
t. Hutų gerai turėti kuopę 
“Susiv. L. A.”, arba “T. M. D.” 
—E. St. Louis, UI. to padaryti 
negalima,kadangi czia lietuviai 
apie tokius reikalus nesirūpina.

Skarmalius.

kelių ant aps:s .ugojimo nuo pikto 
ir iaznaudojimo.

Tik i etai ant pikninko buvo pi
gus: vyrams po 15 c., merginon ■ 
gi dykai. Isz jn vienok Drau- 
gyslė turėjo gėrę |>elnę, kadangi 
gal dėl to | igumo ir gi sirinko 
teip daug žmonių-

Lietuvos Hunų Draugystė dar 
jaun*, vos metai kaip ji susitvėrė, 
c jau teip sus’iprėjo, kid eziędien 
skaito 108 sąnarius. Konstituci 
ja jos graži. Ji užsiima darbi
ninkų reikalais, politika. Priesz 
rinkimus va'd'iiinkų rengė pra
kalbas, kalbino darbininkus ne 
balsuoti už kapitabstiazkų partijų 
kandidatus, kadangi tie nieko ge
ro darbininkams ne gali padary
ti, tie yra visi tarnais ir įnagiais 
kapitalistų, liet balsuoti vien už 
kandida'ua Derlia partijos. Drau
gystė 8svo sąnariams moka pc- 
smertinę, ir sisirgus duoda po 6 
di 1. ant sanVoilės paezelpt*. Jei
gu prie jos prisiraszytų dar dau
giau eananų, ji dar daugiau geio 
galėtų atgabenti. Dabar. Drau
gystė nutarė įtaisyti knįvynę. I>et 
kuįsų dar ne supirko. Ji priima
aukas knįgoius; jeigu kas turi at- lai turbūt ne reikalauja to taryti, 
liekamų mok-dipzkų knįs>ų o ne laikraszcziai ne prjv.tlo ap 
tuiėtų kur j b dėti, melstame jas 
paaukauti musų draugystei. Tū
li sauari i n*«ii turėti ir vienę 1 e linės ypatoa, krovimas ant 
tuviszkę laikraaztį už savo organę. sakymo už aavd darbus, 
bet ne visi dar ant to pristoja; to slapyvardis, tai tik 
tisu gal ant to sutiks. 
ganę, Draugystė turėtų' ne mažę ciunt įdėm, nūn «s». ideni. 
naudę, nes visus savu reik lūs Toliaus**Tevynė”<primeta 
galėtų pagarėiuti, visi Minarim talpinimę ne e s’mgų 
rastų juosapii lanczia-žinias l**>k-į dencijų. 
niHZlvi. n-reiktu už t 1 L....

‘•Vienok pati “Lietuva” pępil 
do denuncijaciję(“Tevynė”tęjpatį 
daro iszduodama antrę Dro Nar 
kūno slapyvardį, kad svietasį dar 
geriau žinotų to prakeikto kiiiįgo 
prieszo darbus. Prakeiktai tas 
neapsižiūrėjimas musų kunigė
lių !) Pav. nr. 30 iszdavė , v r 
dę “Žvaigždės” iszleistojo. ! Kas 
jai pavelyjo tai padaryti (žinoma 
ne “Tėvynė*” redakcijos komite
tas). Žv. iszleistojas yra iszva- 
žiavęs isz Maskolijos au pasipur
tu ir tikisi į ję sugrįžti — pėlto 
ne nori, kad jo vardas bguįuotų 
laikraszczi uoae. Bet p. S žirni s 
garsindamas jo vardę, iszstjto jį 
ant pavojaus suareeztavimb po 
sugrįž mui į tėvn-zke. Ar t|ai ne 
denuncijacija?”.

Ne,maloni “Tėvynės" redakcija 
—tai ne denuncijacija. Denuhcija- 
ėija nepritinkanti laikraszdziams 
butų vien tę**yk, jegu Žvaigždės 
iezleistojas butų Amerikoj p|n sla
pyvardžiu. Tęsyk, užtiki ipame, 
mes s’apyvardžio ne iszdudtume, 
kaip neiezduodame s'apyvurdžio 
nė jokio musų prie>zo. Kasgi 
pats ne dengia savo pravirdėa,

> e tai 
i ypa- 
pasza- 
os at- 
lai ne 

sH pimas 
Turint or-l peiktina darb >. Ergo: stduo fa-

labiau* rupini i*i negu pati 
ta. Slėpimais! |>o sparnu

mums 
kot espon-

Ar “Lietuvoj” tnlpina- 
raszlyj, n reiktų už | agar-iuinius korespoedencijoa tikr ii tei 

eingos, ar jose nėra neb isybė* 
(mes laikome už labai pikta dar- 
bę raszyti į hikraszczius melagiu . 
gas korespondencijas, naidotiesi 
itz laikraszczio ant.iszliejii no sa
vo asabiazko piktumo), įneš to 
ne žinome; liet ir tame ne 
me labiau* tikėti “Tėvyne ’ 
musų korespondentams, I adangi 
dabartinė “Sūriv.” organ<f redak
cija nuo pats pradžių įved i į mu
sų laikraštystę jezu tų p incipę: 
mieris isz tei si na kelius: ir meltfs 
geras, jeigu su jo pagelba 
mierį atsiekti, ypacz jeig i gali
ma kam nors nepatinkanc Ję ypa- 
tę iszniek inli, jai užkcnti.

Beje, czia turime dar pridurti, 
kad, ka*p p. Stagaras pai įsakina 
r.r. 31. “Tėvynė*”, jis ui, rėdy 
mę to laikraszczio ne atsako, rė 
do ‘'Tėvynę”: kun. Milukas, 
Kaupas ir p. Žemaitis. l ,rgo,tik 
ant szitų ypatų puola atsakymas 
už ptitilpusias denuncijacięo*. Ar 
jie jas daro per ne ap-iž 
ar su kitokiais mieriaii 
mums ne rupi. Trys rec 
vieno laikrasztėlio, rodosil galėtų 
jį geriau prižiūrėti, jeigu tik 
rėtų.

nieko mekė i.
Lietuvos Sūnų Drai gystės mi-! 

tingai būva piimę subatę kiekvie
no mėne io, salėj pn. 73 Grand 
avė., Brooklyn, N.Y.

Dr tės Sąnarys.

ežia 
ras

ISZ
Lietu viszkn dirva
Isz East St. Louis, III.
Skaitlius lietuvių szeimynų di

dinasi, lietuviai szįmet pacziuoja 
si labiaus negu kitais metais.

Isz vi ų czianykszczių lietuvių, 
geriausiai laikosi P. Baltruszai- 
lis, jis turi mėsinyczię ir trejus 
namus įsitaisęs ir tt.; kiti dar 
vis silpnai laikosi.

Yra ežia ir keli lieluviszki ly
dai: M. Esserman laiko drapanų 
krautuvę, kitas, Keisser, turi vi 
šokių senų rakandų sztorę. Tie 
lyd i turi gėrę pelnę, ypacz M. 
Esserman, kuris pirm kelių mitų 
turėjo tik malylį sztorukę, dabar 
įsitaisė puikų mūrinį namę ir di 
dėlę krautuvę, O tai vis isz lietu 
vių, nės jie daugiausiai perka pak 
lyd u s. Argi neatsirastų lietu
vių, kurie .vietoje saliunų ir bu-

Isz Brooklyno, N. Y.
11 d. pjutės ciimyksztė Lietu 

vos Sūnų Draugystė parengė pik- 
ninkę. Kadangi diena buvo gra
li, tai ant pikninko susirinko teip 
daug įmonių, kad draugystei pri
truko tikietų ir parke ne buvo 
vietos, reikėjo eiti įgirię, daugiau 
ruimo jieszkoti. Girioj buvo pa
statyti stalai su valgiais; Drau
gybė turėjo tavo bjrę, prie kurio 
pardavinėjo gėrymus'ir c’garus.

Ant pikninko buvo uipraazytos 
merginos,prigulinczioa prie siuvė
jų unijos. Lietuvos Hunų Drau
gystės prez dentas, p. Lapas, pa
gyrė merginas, kad jos riszasi į 
organizacijas, kadangi vienybė y- 
ra geriausiu ginklu prūsz kapi
talistų skriaudas, tik per vienybę 
galime Užkovoti geresnes šauly, 
gas. Ant to atsiliepė prezidentė 
merginų unijos Vilkaicziutė. Ji 
atkreipė savo kalboj alidę aut 
reikalo musų merginoms mokslo 
ir apt-zvieiimo, kurį geriausiai ga
lima įgyti per skaitymu mokslisz- 
kų knįgų ir apszvieczianczių pro 
tę laikraszczių; nurodė, kad mu
sų merginoms labiausiai trūksta 
mokslo ir a| szvietimo, per tai jos 
negali prideranczisi nė savo luo
tuos reikalų suprasti, ne randa

Isz So- Boston, Mass.
Lietuvių yra czia nemažas bu

rtis, bus netoli 1500. Žmonelės 
labai graliai sutinka, jau beveik 
viai So. Bostono lietuviai atstojo 
uuo seno klebono kun. Griciaus, 
o pr s:raszė prie naujos Sz. Petro 
parapijos. Jau ir kun. Gricius 
paliovė keikęs ant naujos parapi
jos, nes mato, kad jo keiksmų ir 
pijį i (litavimų nekUuso įmonė
lės, skubiai stengiasi pabiiyt nau
ję biluyczię 4 Į j įtės per pamoks- 
ię isaliarė finonia ui laukymę ga
liūnų ir balių, o ant to iszleidlia- 
inus pinįgus kalbino aukauti ant 
tos baaoyczioe, kuri jau pabūda
vote, tik vidurys ne pabaigtas 
pentyt. Altorių atvėle kontiak- 
tierius, kurį ui sinvaitės susta
tys. Uitai garl»ė Ii* v ams. Pir
ma kun. Gricius musų balnytė- 
lę vadino Mieteliu, toliuui davė 
valdę kriauczių szapos, o dabar 
jau vadina bilnyczia. Pirma 
draudė įmonės duoti pinįgus ko 
lektoriams ant luilnyczios, o da
bar jau pats ragina,kad nuka ltų 
ant balnyczios. Nežinia dėlko 
pas kun. Gličių pasidarė tokia di
deli atmaina? Mato, jog South 
Bortonė lietuvi ii graliai sutinka 
ir d dėlėj vienybėj laikosi kaip vy
rai teip moterys ir merginos; lan
ko parapijos mitingus ir kiek ka
tras iszgali, aukauja pinįgus. Vy
rai kolektuoja aut balnyczios, o 
merginos ant altoriaus; mergino 
sukolektavo ant pastatymo alto
riaus 535 doliarius ir 15 centų.

31 numery j “Lietuvos” buvo 
netesinga korespondenc'ja apie 
So. B< š ono merginus, buk suko- 
lektuotus pinįgus neatidavė, kam 
reiki*, liet ui juos nusipirko cze- 
veryku*. Tas tai tikras m^las, 
nes visus sukolektuotus pinįgus 
atidavė komitetui; aukavę ant al
toriaus pats girdėjo, kaip sekre
torius jierskaitė per mitiogę 
dus ir pravardes ir pasakė, 
kas aukavo.

Kiekvienas gal suprist,
tss korespondentas raezė melę, 
kadangi vietoj savo vrrdo ir pra
vardės, padėjo tik vienę Ii t erę F. 
Kam sarmatijoei paraszyt savo 
pravardę? Dėlto, kad neteisin
gai apszmeilė So. Bostono gerus' 
parapijonus.

Sekr. F. J. Mockevicze.

var- 
kiek

kad

“Tėvynei”.
“Tėvyne”,besiteisindama priesz 

“Lietuvos" ulmetinėjimus, da 
romus už iszdavimę D-ro 
Narkuno slapyvardžio, sako, 
kad tas atsitiko per neapsiliurėji- 
mę (per neapsiliurėjimę galima 
daug mat pikto padaryti. Per 
neapailiurėjtaę, įaszant ne teip 
kaip nutarta Susiv. seimo proto
kolus, galima tautiszkę organizi- 
ciję paversti į kunįgų įnagį. Ar 
tas teiposgi ne vertas minėjimo 
dalykėlis?). “Tėvynės” redakci
ja ne pri ma musų nurodymo, bet 
suteikia mums sekantį pamokini-

. I

gali- 
negu

galima

irėjimę 
— tas 
k toriai

no

ma
nim u- 

buk a»z

“Tėvynė”, |>erkratinėdi ma 
no korespondenciję api* 
szystę Bsnevycziaus sako, 
meluoju vadindama* Km lantina- 
vyczių dievuotu, kadai; 
di, jis ne pildė pareigų dievuoto 
žmogau*.

Ar jis mokėjo,kaip Įeiti a, ku
nigams visas duokles, asZ 
noti ne galiu, bet viai gyvenanti 
ant Providence gerai ži no, kad 
jis visada užstojo už ^unįgus, 
nors jie blogiausiai elgtųsi ir nie
kam ne davė blogai atsiliepti a- 
pie dvasiszkus tėvelius, 
Kastantinavyczius butų 
iszdaužęs. Pas mus fii k inįgai ir 
dievuotumas reiszkia tę patį, ka
dangi muaų kunigėliai tokį moke- 
lę skelbia.

gi, gir

to ži-

tokiam
dantis

Darbu Jukas. ,
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Isz Londono*
Londono Parapijinė Draugystė 
d. rugpjuczio p^Fengė balių 

ant bažnyczios naudos, j Įžanga
vyrame buvo po 1 ir po'2 szilin 
gu, moterims po 6 pen, ir po 1 
szilingę, vaikams dykai.' Alaus, 
degtinės, bmonidos ir cigarų 
buvo diktai ir ne mažai buairinkę 
jų iszpirko. Alus kasztųoja po 1 
penę už ttiklę, ant bdiaųs parda- 
viuėj vpo 2 penu; bonkhtė limo
nado kaBtt'ioja j*peno, fmė po 3 
penus, už cigarę kasztubjsntį po 
vienę penę, ėmė po 2 pehu.

Ant baliaus susirinko
žmonių; kunįgo ir draugystės 
ptieazų visti neleido;
džių tokių įėjo 3, bet! kunigas 
Szlamas 1 epė juo* įsivaryti. Mat 
bijojo, kad jie musztynių ne pa 
keltų (urgi 200 vyrų Įiębugo 3? 
Red.) Balius piasidėjo 7 vai. va
kare, o traukėsi iki 5 Vai ryto. 
Buvo ir teatras. Perstatė komedi- 
ję p*. Amerika pirtyje. |Cn. Szla- 
m>s laike į susirinkusius trumpę 
prakalbę. ku'ioie 
draudė atėjusiems 
e.ti į publ kus gerti, 
vietoa yra gėrymų

isz" pra-

te|p kitko 
ani

kas, girdi, iszeia, turės paskui 
kitę tikieię plikti; viskas, kę 
surinks, eis ant balnyczios. Isz 
tikro svietelis grūdo*i prie baro, 
tuaztino, kaip galėdami,stiklus ir 
tiek isztusztino, kad po pusim- 
naktų pritruko gėrymų. Alaus 
iszgėrė 3 baczkas, degtinės tei 
posgi ne mažai.

Susirinkę linksminosi gana ge
rai, t k į pabaigę užgimė koki 
ten nesutikimai, mat gėry m ai per 
daug įkaitino protus. Vienas 
pnt-igėręs drožė per ausį kitam, 
užtai viemk likosi Itukan isz- 
mest <s. Paskui vėl buvo tyku 
bėl iszeinant, ki'a priežastis pa
gimdė nesutikimu*. Mat kuuį 
gas Szlamas, kad surinkti kuo 
daugiausiai pinjsų ant bažny- 
czio«, liepė im<i už perkavojimę 
skrybel ų ir kitokių daiktų lygiai 
nuo vyrų kaip ir nuo moterų po 
1 penę. Bet atiduotų ant p?rka- 
vojimo daiktų nieks ne dabojo, 
i-zoinant, kiekvienas ėmė pats to
kius, koki jam patiko, vietoj sa
vųjų, griebė geresnius sve’imus. 
Lz to ir k'lo nesutikimai, be ma 
žo ne .užgimė net musz'ynės. 
Vienas vaikinas, pamalęs aut k to 
galvos savo skryliėlę, nor^o kirs
ti į žandę, bet gete i o likosi lau
kan iszmestas.

4 d. lugpjuczio kun. Sz'amas 
per pamoks'ę pasakė, jog nuo ba
liaus surinkęs gralius pinįgus, su 
pelnu nuo baliaus, t u rys ant baž- 
nycz os jau su virezum 100 svarų 
sterlingų. Su ta's pinįgęis gali
ma bus''pradėti statyti atskirę 
lietuviszkę balnycžię.

Kunįgo Szlamo uždėta drau
gystė parsi k vieczia lietuviszkus 
laikraszczius: “Žvaigždę” ir “Tė
vynės S.rgę"; ketina dar parsi
kviesti “Kata'ikę”. Kuoįgas. sa
ko, jog szitie laikraBzcziai nesi 
piiesziin bilnyez ai ir e-ę teisin
gi. (Mat vis paraukiau vadinti 
teisingais mus p: girianezius laik
raszczius; teisybė gi ne visada 
giria, ji būvi ir karti, tai paran- 
kiaus platinaiiczius kartumus pa
garsimi už melagiui*, primesti 
tokiems kue daugiausiai kajezių. 
Kiekvienas juk proteguoja ir pla- 
t na greicz'au girianezius iaik- 
raszczius negu nupeikianezivs, 
nors ir nutikimai ne visada bū
va melu. Rd.) Londonietu*.

bintų kaipo kokį dievaitį. Visi 
tie Karaliaus Suscziaus ulsima- 
manymai apraszyti humoristisz- 
kai, juokingai.

T»*ip pirmas, kaip ir antras pa- 
gikojimas velti perskaitymo.

Musu Dielea. Per ką Lietuva 
kencr ia? l’araaze fanogu*. Piy- 
mouth, Pa. Spauda ir kaaztai 
“Vienybes Lietuvninku”. 1901. 
31 pusi.

Szitoje knįgutė apru-zo labiau 
prietikius Lietuvoje negu Ameri
koj, nois Amerikos lietuvius teip 
jau isznaudoja tos paežius dielės, 
liet visgi ne padaro tiek blėdie*, 
kiek padaro tėvynės broliams. 
Nors tų dielių suibianczių lietu
vius yra daugiau, bet szitoje knį 
gutėje apraszytos svarbisu-ios, 
labiausiai kenkianezios lietu
viams: szundaktariai, »zun (dvo
ką ežiai, svetimi aucziai, ponai, 
ksreivystė (milittrizmas), kuni
gai. Lietuvių vargai.

Knygutę szitę privalo perskai
tyti kiekvienas lietuvy*, o palįs 
geriau stv<> isznaudotojus, isz 
mokės nuo jų apsisaugoti.

Maskoliszkoj kalboj iftėjo:
Jasinsko, Glavnyj litovskyj tri

būnai, Jeho proiscboidenĮje, or
ganizacija i kompetencija- Vip. 
I. Proiwhotdenije gtavnaho 11- 
tovshaho tribnnala.

Nauji iszradimai
*e* Majoras iszpsniszkos ka

riaunos, Cervera, iszmiriyjo nauję 
telegrafę l>e dra'o. Atliktos ban- 
davonės terp Tarifos ir Ceutos 
buvo su visu pasekmirgo?; ban- 
(jjivonės terp Barcelonos ir Ba'e- 
ariszkų salų teiposgi pasisekė kuo 
geriausiai. Cervera lada bandy
ti siųsti telegramas, nesinaudo
jant isz dratų. tiesiog isz Iszpa- 
nijos į Amerikę. Apart telegra
fo, Cervera iszmislyjo dar nauję 
budę nudegti isz tolo minas ir 
visokias explioduojanczias mede- 
gas, nereikalaujant jų jungti 
dratais su elektrikos szaltiniu. 
Atliktos mieste Alicante banda- 
vonės buvo su visu pasekmingos 
Iszradėjas tiki, kad pagal jo isz- 
rastų būdų galima bus padegti 
isztolo parako ir amunicijos krau
tuves ant kariszkų laivų karės 
laike.

Nauji rasztai.
IszParsidavimas ir pelnas, 

prietikiu Prusu Lietuvą). Pagal 
Al. Swiętochowski, parasze Žmo
gus. Plymouth, Pa. Spauda ir 
kasztais “Vienybes Lintuvnin- 
ku”. 1901 m. 32 pusi.

Telpa >zit*je knįgutėj ne vie
kas, l»et du pasakojimai: apart 
ulvardinime paminėto yra dar 
Karalius Susczius kuris nieko 
liendro su parsidavimu ir pelnu 
neturi; mažai jis riszasi ir su 
gyventau Prūsų Lietuvių.

Parsidavime ir pelne autorius 
apraszo lietuvį Laminę Trindę, 
kuiis mal s su tėvais atkako į 
Prusus hz maskoliszkos Lietuvos, 
czia užaugo, lankė gimnaziję, 
tar tavo Prūsų kariuomenėj, mu- 
szė prancūzus, už nuopc'nus liko
si p įkeltas į untefoficierus. Kad 
jo nieks už lietuvį ne laikytų, 
priėmė voki-zkę pravardę Loren
co Trinkb.er, apsiveiė su vokiet- 
ka, duktere Tilžės duonkepio, bu
vo urėdninku prie Tilžės buliniš
iro, 1 ūke rinkimų ne tik pats 
b Isavo už kandi latus randui mie
lus, bet ir kitus prie to kalbino, 
ardė susirinkimus randui ne pa- 
tinkanezių partijų, priėmė net 
liuteron'szkę tikėjimę ir kę gi už 
tuos nuopelnus nuo Prūsų rando 
per dovanę gauna? Ugi nuo sa
vo peidėtinių, kuriems su atsida 
vimu ir pasiszventimu tarnavo, 
gauna prisakymę su serganezian 
vaikais ir pabėgusia puczia krau
ly ti* s laukan isz Prūsų žemės, 
kadangi joje nėra vietos lenkiaz- 
k e na ir lietuviszkiems ateiviams 
isz Maskolijos. Teip mat vokie- 
cziai užmokėjo parsidavusiam 
jiems lietuviui. Isz parsidavusių 
pagelbos gali vokiecziai naudo
tieji, bet tokių nė jie ne godoja, 
bet bjaurisi. Apraszyta czia vis
kas ulimancziai.

Priedas p. a. Karalius Susczius 
ne turi nė jokio suairisztao su 
pirmiaus paminėta apysakaite, jis 
prie augszcziau padėto ulvadini- 
mo visai ne tinka. Karai ua Sus
czius yra tai satyriszkas apraszy- 
mas dabartinio Vekietijos cieoo- 
riaus, kuris,ne turėdamas nė pro
to stvo tėvų, no tokių pagelbi- 
ninkų, stengiasi pats visokiais 
mažmožiais atsižymėti, griebiasi 
tokių darbų, apie kokius ne turi 
supratimo. Visada jieszko gar
bės, bet ne turėdamas proto, ne 
galt ant jos daibais užsipelnyti.

*e* Amerikonas Gray iszmis
lyjo nauję telegrafę be drato su 
kuriuom, kaip jis tiki, galima 
bus siųsti telegramus visur, ne 
paisant ant tolumos. Bandavo- 
nes darė jis Vermonthe ir jos už
puolė gana gerai. Grayo tele
grafas susideda isz dviejų lakūnų, 
Isz kurių vienas paskirtas iszleidi- 
mui lelegramo, kitas gi perėmi
mui ir persiuntimui ant stacijos 
esanezios atstume 50 angliszkų 
mylių; nuo 
automatiszkai 
nę

tos.

czia telegramas 
pereina į toles- 

stac ję ir teip toliaus, 
ne pasieks paskirtos vie-

*,* Szvodiszkas inžinierius En- 
rvth iszmislyjo nauję plaukiantį 
po vandeniu torpedinį laivę, ku
ris po vandeniu plaukia greieziau 
negu prancuziszkos la'vynės tor
pediniai laivai. Szvediszki toki 
laivai turi 25 pėdas ilgio, po van
deniu gali plaukti su greitumu 
11 i mazgo kas valandę. Po van
deniu gali iszbuti 10 valandų. 
Panerti gali iki 100 pėdų giliai.

*•* Prancūzijoj, mieste Ne di
ly, kanadietis prancūzas Morcesu 
padirbo nauję ori tivį. Or- 
laivys tas turi | aukszcz’o pavi- 
dalę, sparnai padirbti isz a inrni- 
nijaus; jų krutintam yra maszina 
turinti 12 arklių pajiegę. Išra
dėjas tiki, kad su szituom orlai
viu įmonės, kur tik panorės, ga
lės nulėkti teip kaip ir pauksz- 
cziai. Ar jo viltys iszsipildys, 
tas peši lodys isz bandavonių.

*»* Ilaliszkos kariaunos jene- 
rolas Giletta padirbo prietaisu, jo 
pramintę vardu “Telemetr”, kuri 
kuo geriausiai parodo vietę, kur 
stovi prieszų kanuolės,nors jos bu
tų kuo geriausiai pakavotoa ir 
nors isz jų szaudytų su neiszduo- 
dancžiu durnų paraku. Atliktos 
bandavonds buvo kuo pasekmin- 
giausios. Iszradimas tas karės lai
ke yra didelės vertės.

į bsl'aus
pangi ant Užsimano visokius niekniekius, o 
itektinai; reikalauja, kad visa tauta jį gar*

*.• Tarnajanlis telegrafo biu
ruose Northern Pacific geležin
kelio, Gaunt, iszrado nauję budę 
isznaudojimo telegrafo, pagal 
kurį vienu sykiu, per vienę ir tę - 
patį dratę,galima siųsti lygiai te- - 
legramua ir kalbėti su telefono 
pagelba. Atliktos terp St. Paul 
ir White Bear Lake bandavonės 
buvo su visu pasekmingos.
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Isz visur.
; Paryžiuj maskoliai rengia U- 

niveraitetę, kuriame lekcijos bus 
skaitomos maskoliazkoj kalboj. 
Ant profesorių likosi užkviesti 
pagarsėję maskoliazki mokslin- 
cziai, terp kurių yra beveik visi 
buvę profesoriai Peteiburgo, 
Maskvos ir Kijevo universitetų 
arba pats apleidę Maskobję, arba 
valdžių praszalinti už sanjausmę 
iszreikszi} valdžių nuskriaustiems 
laikė paskutinių maisztų studen
tams. Kad tas umversitetas bus 
geresnis už visus Maskolijoj ėsan- 
cziu8, apie tai ne galima absjoti. 
Paryžiuj profesorių ne stabdys vi
sokį kvaili pavadyjima-. cz;a 
galės liiiosii iszreikszti savo nuo
mones, nesibijodami bausmių.

I SzvedUzka akademija, isz 
uži88zo garsius Nobelio, pripaži
no dvi dovanas už ger ausius 
darbus an* žmonijos ntudos: da 
niszkam daktarui Finseaui už su- 
naudoj'mę porvuo'os >zv’eios 
spindulių ant gydymo ligonių ir 
maskoli-zka-n chemikui Pavlovui 
už jo dwrbus apie žmonių mivstę. 
Kiekviena isz tų dovanų yra 
200000 kronų.

|) Prancuiij"j seįmet surinko 
tik 309 indijonus bussebų kvie- 
cxių. Ant gyventojų reiklių rei
kia iss sve’urpiriigalienti 100 mi
lijonų buazelių.

| Britiškos Kalumbijos pakran
tėse, garlaivys ‘ Islander” susi- 
muszė su lediniais kalnais. Lai
vas paskedo; prie to prigėrė apie 
80 žmonių.

|j Pagal apskaitymę ‘-Maik 
Lane Expre?s”, Angį joj nuo lau
kų surinko kvieczių 56000000 
buszelių, Prancūzijoj 309000000, 
Belgijoj ir Ho'andijoj 40000000. 
Szitie kraaztai ant gyventojų 
maisto reikalauja 664000000 bu
šelių. Amerikoj kvieczių surin
ko 675000000; namieje jai rė kia 
400000000, tai ant išvežimo lie 
ka 275000000 buszelių. Atlikę 
nuo vietinių reikalų javai Masko- | 
lijoj, Argen'inoj, Austra'ijoj, Ru
munijoj uždengs ne pritekhų Ita- 
I joj, piet nėj .
Szveicarijoj, Chinyose ir Skand;-Į 
navijoj. Užderėjimo Indijos* ir 
Egipte už eks ant uždengimo vie
tinių reikalų Imant todėl užde- 
rėjimę ant viso žemės pavirsziaus, 
jo užtenka ant žemės gyventojų 
reikalų.

H Kadangi brizilijonui Santos 
Dumontui nepasisekė su jo pa
dirbtu orlaiviu aplėkti Eifl'elio 
bokštę Paryžiuj ir užsipelnyti 
ant dovanus 100000 frankų, tai 
tę dovan} užsimanė bandyti gau
ti kitas prancjz'szkas orlaivio 
iszradėjas Rose. Szitas oi lai vys 
turi sparnus vie'oj baliono. Pa
žiūrėsime, »r šitam pa-i seks ge
riau. .

|| Netoli Paryž'ausmieste Vin- 
cenne-, mok®linczius Hachet ■ Su 
plet parengė iosiitutę tirinėjimui 
pro'o v’sokių žvėrių ir kitok ų 
gyvų tutvėrimų. Užveižėtojais 
to instituto likosi paskirti garsus 
priucuzhzki mokshncziai: direk
torius Paryžiaus gamtos muze 
jaus Perier ir garsus psichologus 
Ribot.

|| Londono laikraBZtis
• - Mali Giz< tte’’ |>r uie-za, jug -rw

Af.ik j, Grekijoj, j kurjų įsiveržė į Armėnijos Dami- 
kra distrikię, ir iszdegino 12 ka
rnų. gyventojus, rstėmus jaunų 
merginų, išskerdė, merginta gi 
iszsigabeno. idant jas parduo i į 
haremus turtingų turkų.

|| Perterburgo mokslo akademi
ja iszs untė mokMiszkę expedici- 
ję į sziaurmę S beriję,į aplinkines 
Kolymalo, 3000 viorstų nuo mies
to Jakucko. Mat ežia medėjai 
suszalusioj žemėj užtiko czielę, 
su mėsa, skūra ir plaukai* ma
muto kunę; pilve yra dar liku- 
cziai ne perdirbto maisto. ‘Aka
demija todėl iszsiuntė expediciję 
pergabenti, jeigu tai galima, visę 
žvėrį į Peteiburgę, o jeigu tas 
ne galima, tai nors isztirti pilvę. 
ant persitiki inimo kuom mamutai 
maitinosi: nulupti s.kuię ir nuva
lyti kaulus nuo mėsų ir nors t is 
kūno dalis pergalianti į Peterbur
ge-

I| Laikraszcziai ptanesža, buk 
garsus Amerikos milijonierius 
Morgan, drauge &ų pramuzi-z- 
kais ir maskol szkais kapitalistai-, 
rengiasi padirbti tilt},arba po jū
rių dugnu tunelį,per Beringo jū
rių siaurom},turinczię 70 viorstų 
ploczio ir tokiu bidu sujungti 
sausu keliu Amerikę su Azija. 
Prie tunelio isz ubie^ų jo galų nu
vesti ge’ežiukelius. Kada tas 
bus padirbta, lietuviai f-am-u ke
liu. per A’l-skę ir Silieriję, g*lės 
geležinkeliu 'sz Amerikon keliau
ti į Lietuvę ir isz Lietuvos į Ame- 
r>kę.

H Anglijo iat įvedė ang'iszkę 
k ai bę į visus urėdus ant jiem* pri 
gulinczios ant Terpženiin-ų jur ų 
salos Maltos, nors gyventojai ežia 
ne kalbi angliszkiti. Tas te p 
suerzino gyventojus, kad jie su
sirinko į pulkus, nutraukė ang- 
liszkę vėlavę ir ję į >*zmotus su 
draskė. Paminki} Anglijos ka
ralienės Victorijos mieste Li Va- 
letta aplaistė su szilvasanu ir 
draeziai jį pagadino.

|| Vokietijoj re įgilsi a [įsunki u 
ti įstojimę svetimų kraštų stu
dentams į v sus Vokietijos uni
versitetu®. Nuo jų reikalaus to 
kio iszdlaviuimo.* kokį turi baigę 
Vokietij< s gimnazijas. Dabar, 
girdi,pastoja į universitetus ypaez 
daug amerikonų be užganedi- 
nanezio mokslo, gauna dipliomu) 
ir Amerikoj praktikuoja karpo 
vokiazki daktarai ir tuom tik že
mina garbę Vokietijos universi
tetų. _____________

| Ant salos Szvehlo Matijuszo, 
Australijoj, žmogėdžiai cziabu- 
viai i^zskerdė moksliszkę expedi- 
ciję Menekes. Vokiškas randas 
iszsiuntė ant tų salų kariszk} lai
vę Cormoran nubausti už tai sa
los gyventojus ir isztikro nubau
dė ir tai ne labai civilizuotu bu- 
du: užmuszė 80 cziabuvių, 17 pa 
ėmė į nelaisvę. Gal užmušti ne 
dalyvavo prie iszskerdimo Men- 
ckes expedicijos.

Į| Turkijos gultams liepė isz- 
vyti į Arabijos tirus 600 negsr- 
binanczių jo turkų. Terp iszvy- 
tų yra daug moterų.

Ii Berlyne atsibūva terpt aul'sz- 
kas zoologų kongresas, am kurio 
suvažiavo mokslincziai viso c.vi- 
lizuoto svieto.

|| Amsiikos rando agentai Ber- 
tholf pirko Siber.joj 12000 sziau- 
rinių elnių. Žvėrys t;e bus par
gabenti isz Sibenjos į Alaskę.

|| Su visu iszdegė miestas Fa r 
sund, prie Sziarinių^juiių, Norve
gijoj. Blėdį gaisro padaryt} 
skaito ant 2 milijonų kronų.

Vietines Žinios.
— Ant kertės 47 ui. ir Ste- 

wart avė., pereitos suhatos vaka“Pnll
jog 400 rc.bėgHul karui skersai geleimke 

lio linij}, užbėgo greitasis Petin- 
sylvania geležinkelio trūkis. Ka
ri* likosi sudaužytas, keturios 
žmogystos ant vielos užmu®ztos*; 
sužeistų likoe-i 12 žmonių,terp ku
rių yr> ir mirtinai sužeisti. \

politikos. Taigi ne dyvai, jog 
pavienioa tik ypatoe, gamtoa ap
dovanotos stipria valia, protu ir 
teisingumu, su pasibjaurėjimu ap- 
le:diia jezuitiškę mokslę ir sten
giasi prab'aivmti to mokslo ga
rais apsvaigiutę mus tautos protę.

Knip vaikas, neišmintingos 
motinos vilku blukintas bijosi 
iszeit laukan, teip ir lietuviti, į- 
bauginti pekla, ne drįsta iszeit 
isz romiazko tvarto su tais, kurie 
nesibijo kunigiškų velnių. Per 
baimę vien užlaiko kunigai visas 
įtikėjusias jiems tautas silpnybėje. 
Tę ta* pikesiausi} 1 gę ptsirižo 
Laisvamaniai išnaikinti, tverda
mi Su-ivienyjimę. To mierio ne 
pasieksime be knįgų past prinan- 
czių pajiegss mus proto.

Taigi, Mieli Draugai, pranešu 
Jums, jog Buchner'.o rantas: 
“Pajieg i ir Medega” jau gatavas 
į spaudę. Todėl pasirūpinkite su 
pinigais ir apie didžiausi} skait 
lių abonentų. Ant temo buvo 
nutaria, jog kiekvie įas sęnarys 
kuopų turi iazreikszti vali} neim 
ti, arba imti vien} exempliorį 
to mėžto ir užsimokėti isz vir- 
szHUs f 1.50 ir tuos piuįgussu mė
nesine mokeseze gale treczio mė- 
msio prisiųsti Ceutrali-zkam 
Sekretoriui, kurB.įraszęs į knį?as 
Susivienyjimo,a'iduos Drui Szliu- 
pui, Centr li-zkam Kaiieriui.

Meldžiu dar sykį kuopų sekre
torių, idmt, si uidami pinigus, 
te k tu metės prisiųsti surasi} aę- 
mrių, pri;uliiicrių prie kuopos, 
eū paaiszkiuimu nuo kukio įniko 
yra pri-iiašę prie Susivienyjimo 
ir kiek katras įmokėjęs y r ? Teip 
gi nenžin rškite man pranešti.

|| Savininkai Amerikos anglių 
kastyuių rengiasi šiaurinėj Pran
cūzijoj parengti dideles ameriko 
niszkų anglių krautuves, kurios 
galėtų apru|*i->li anglims lygiai 
Prancuziję kaip r Szveicariję. 
Visi prancūziški geležinkeliai 
numažino prekes peivežimo ame- 
rikoniszkų anglių įSzvei jar j}.

|| Pagal rando pagarsintas ži 
nias, užderėjimas javų Rumunijoj 
szį metę ant 40% didesnis negu 
pernai; užderėjimas gi komų 
toks, kokio Rumunijoj iki sziol 
dar niekada ne buvo, teip jis 
geras: gyventojai isz to džiaugia
si. /

’ | Garsus maskobszkas rašti
ninkas ir skriaudžiamų užtarėjas, 
grafus Teistoj, jau beveik su visu 
iszgijo, ant sudmtinimo sveikatos 
keliauja ant Krimo. Maskolisz- 
kas kelių ininivteris pavedė jam 
dvkai specijaliszkę vagonę ant 
nuvažiavimo į Krimę.

|| Mieste Tiflise, ant Kaukaro 
(Maskolijoj), užsidegė tavorų 
krautuvės Užkaukazinio gele 
iinkelio. Krautuvės ir 16 tivo- 
rais prikrautų vagonų su visu 
sudėgė. Ugnis užgimė nuo cx- 
pliozijos.

Ii Mieste Obotti, Italijoj, lak- 
dievmald) stos katalikiszkoj bai 
nyczioj susitiko du vyriszkiai nuo 
seniau nesut'nkanti ir jų draugo. 
Tuojaus užginė bašnyczioj mu
sais, kuriame 7 žmonės likosi ui- 
mu->zti ir 23 sunkiai su peiliai 
supjaustyti.

|| Laike paskutinio liaudės nu
skaitymo, skaitlius gyventojų 
Prancūzijoj buvo 38641333, taigi 
ant 412364 daugiau negu 5 metai 
atgal. 28 departamentuose skai
tlius gyventojų pasidaugino,užtai 
59 pasimažino.

|| V< kieti jos moterys pradėjo 
smarki} kovę priesz vyrų barzdas 
ir u»us. Moterys žada neszioli 
krinolinas ir ilgas uodega*, kas 
labai vyrams ne patinka, jeigu jie 
neszios ubus ir birzda*.

| Piieszais Iloilo, ant Filipinų 
salų, rekinai užklupo besimau- 
danczius jurininkus nuo an.eriko- 
niszko kaiiszko laivo Annopolis; 
laivo kvartiermesteriui Mc Kie 
nukando su visu k o j} sugszcziau 
kelių.

A Laikraaztis “Politieche Cor- 
respondenz” pranešta, jog Szve- 
dijoj kelių ministerija rengiasi 
ant visų geležinkelių, trukių va
rymui,pritaikyti elektriku vietoj 
garo.

HDidesnę dalį Maskolij< s vėl at- 
hnkys badas. Užderėjimas lau
kuose treczdalyj Europinės Mas- 
koiijos ueužganėdinantis, Siberi- 
joj v’sai niekai. Iš 70 Euro
pinės Ma^kolijos gubernijų tik 
dviejose užderėjimas geras. 45 
milijonams gyventojų ne užteks 
duonos.

| Ryme, kaip paduoda te- 
nykszcziai laikra>zcziai, nežinomi 
vagiliai isz altoriaus bažnyczios 
Szv. Sabinos pavogė šen} didelės 
vertės abrozd}. Vagilių iki sziol 
ne susekė.

| Britiazkame kanale susidaužė 
ir paskendo praoeuziszkas lai
vas “Deux frere»”. Prie to pri
gėrė 8 žmonės.

Darbininkai plieno dirbtu- knįgelių jau spaudinių yra 
vių South Chicagcj sutinka pakel- nciszparduotų kuopose, 
ii sztraik}, pritardami savo san- dėlto, idant galecziau sut4i<yli ir 
draugams Pennsylvanijos ir Oh o uilaikyii- aiszkų 
sztctuose, bet tos miesto dalies 
gyventojai kalbina darbininkus 
ne sztraikuoti, susitaikyti su kom
panija. Darbininkai dar ne pa-

o tai

inTeitorių knį
gų Susivienyjimo. Surašąs e}- 
narių kiekvienos kuopos yra Cen- 
trališkam Komitetui neatbūtinai 
reikalingas ant pniszalinimo sp-

darė galutino nusprendimo ir ue- /įleidimų su neteisumus g«Un-
žinia dar, kę darys.

— Neseniai į restauraciję įlai
pino, ant kertės Cottage Grove 
avė. ir 35 ui. atėjo ant pietų mo
teris Mc Culloch, pati prezidento 
Hamdton National Banko isz Fort 
Wayne,Kelneris Peardon, pama
lę* ant jos pir-ztų brangius dei 
mantinius žiedus, užsima
nė juos pavogti. Atnešė jis 
vynę su miegžolėms sutiisytę. 
Kada moteriškė, iszgerusi vynę, 
užmigo, Peardon numovė jai iie- 
dę, iczsegė brangi} spilkę ir i-z 
kiszeniaus isztraukė auksinį laik 
rodėlį. Padaręi t}, iszdumė į 
Ilammond, Ind., liet ežia ji sua
reštavo ir atgabeno atgal į Chi- 
cagę. Nabagas sėdi dabar kalė
jime.

— Pereilę sanvaitę Chicigoj 
l'asiiiiirė: vyriszkių 281, motefų 
226. Daugiausiai inirczių.nes 127, 
buvo nuo uždegimo žarnų. Per 
tę patį laik} užgimė vaikų: 251 
vyriškos lyties, 224 mergai 
ežių.

— Chicagos policija suside la 
ne i-z don tusių žmonių, ne do 
riaus ų prisilaikanti principų yra 
ne lik lerp paprastų policistų, b it 
ir terp augsztesnių of cierų. Terp 
tokių ne truko imanezių mokes- 
cziua nuo vagilių. Dalis tokių 
vagilams parsidavusių tvarkos 
prižiūrėtojų likosi nuo vietų pra- 
szalinta, apie kilų negraž us dar
bus dabar tiiinėja specij tliszka 
komisija.

Atsiliepimas | Lietuvių 
Laisvamanių kuopas.

Kiekviena kilpnybS ar tai m.a 
terij ■! szka.fiziszka. ar morališka 
t r< savo szaltinį, isz kurio ji pra
sideda. Teippat ne be priežas- 
csių yra ir vifos silpnybės musų 
tautos. Koki* gi yra priežastis, 
kad mes, 5 milionai lietuvių, tau
ta vaisinga, darbszti, susidedanti 
isz ne mažo skaitliam ypatų mo- 
raliazkai ir fiziszkai stiprių, ėsame 
vienok atsilikę ant 100 metų už
pakalyje kitų tautų teip ekono- 
miszkame, kaip ir draugisakame 
susipratime? Kur mus mokyklos, 
pramonės, fabrikai ar labdaringi 
užvedimai? Ne sykį berods nai
kiname turtus, idant pasirodyt 
svietui tik ant valandos dalyvau
dami bažnytinėse iszkilmėse, bet 
nekuomet neatsižimėjome suvie- 
nyjime tautisskų jausmų, mierių 
ir mulių tokioje paklūpoję, kuri 
duotų mums ir spėk} ir garbę 
negaisztiu}. Priežastis mus tau
tiškos tilpnybės yra politika ro- 
miszkų kunįgų; nors ir yra ki
tos silpnybės, jos vienok paeina 
iez to paežio pikto szalticio, isz 
svetimos žemės j Lietuvę įvesto. 
Ne rasime Amerikoje nė vienos 
lietuviszkos mokyklos, nė bažny- 
czios, kurios ne butų po užveizda 
ir įtekme romiszkos jezuitiszkoe

cziais įvikli.
Kun. V. Demlukis, 

421 Penu Avė. Scrinton, Pa.

Draugysczin Reikalai
SiiNirinkiniaM.

Chicago. Dr-teSim. Daukanto turės 
savo mėnesini susirinkimą nedeltoj, 1 
Rugsėjo, I vai. vidurdienio, K. Liau- 
danskio saleje, 3301 8o. Morgan si., ant 
kurio privalo buli kiekvienas sąnarys, 
nes yra labai svarbus reikalai. Ui nebu
vimą lape nubausti pagal konstitucija.

A. Bijanskas 3327 Auburn avė.
Chicago. Dr-te Panų 8a. ji ari j os P. 

Ražancavos turės savo baliil nedelioj, 
17 Lapkricsio, Pulaskio salejatBOO South 
Ashland avė. Todėl meldžia visu kitu 
draugyseziu toje dienoje nedaryti balių 
ne teatru, idant vieni kitiemis nekenk- 
tumėm. Dr-te P. Sz. M P. R.

Chicago. Szokiu Dr-te turės savo su
sirinkimą nedelioj. 25 Rugpjuczio, 2 va
landa po pietų, aaleje M. Mieldaiio, 08 
IV. 25-1 h st.. ant kurio visi sanariai tos 
draugystes yra kviecziami susirinkti.

Komitetas.
Pirmutinis Dldelin 1‘ikninkas 

8o. Chicago.
Bus laikomas ant naudoa lietuviszkos 

Szv. Juozapo parapijos, panedelyj, 2 
Rugsėjo (Labor Day). Kosciuszko Orove 
Parke, ant 87-tos, kampos Manistee gai
viu. So. Chicago. Prasidės 10 vai. ryto. 
Inienga vyrams 25c., moterims ir mergi
noms dykki. Viskas bus puikiai pareng
ta. Visus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai kvieczia atsilankyti. *

Komitetas liet, pa ra p. 8z. Juozapo.
Kriaucilu Apvaikazozit^jimag.
Brooklyn, N.Y. “Kriaucziu Unija” 

turės savo«pvaikszcziojima panedelyj. 2 
Rugsėjo (Labor Day). Apvaikszcziofi- 
me ims dalyvuma 000 vyru kriaucziu ir 
150 merginu, visi unistai. Merginos 
bus baltai paairėdžiusios ir su baltoms, 
kepurėms. Muzika grajvs ant Iriubu. 
10 vai. ryto Unija pilnoje parodoje, su 
muzika, iszmarazuos isz Ueorgino sales, 
03Grand st. ir apeja svarbiausiomis uly- 
cziomis gryž atgal'! saie ir ten prasidės 
prakalbos, po prakalbu balius. Inžeoga 
neprlgullntiems prie unijos 25c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankyti ir pasilinksminti.

Unijos Komitetas.
Pikninkas perkeltas.

Scranton, Pa. Isz priežasties smsrkaus 
lietaus, cztanyksztis “Lietuviszkas Be
nas” buvo priverstas perkalti savo pik- 
ninka isz 17 ant 24 d. Rugpjuczio. To
dėl dabar kvieczia visus lietuvius ir lie
tuvaites ant subatos, 24-los Rugpjucsto, 
ant pirmos valandos po pietų pribūti ant 
planinko į Ratile Range Grove Parka, į 
Prtnceburg, Pa., o busite gražiausiai pri
imti. Ant pikninko grajys vietinis ir 
811 ver Band Benas.

Pajleszkojimat.
Mes, Jurgis ir Juozas Kubilai, pajiesz- 

kome savo brolio, Kazio Kubiliaus, Suva- 
kn gub., Marijampolės pav., Kvietiszkio 
gm., kaimo Kleviniu. Jis pats ar tias 
kitas teiksis duoti žineant adreso:

Jos. Kubilius, Minersville, Pa.
(8-23) 

Pajieszkau Antano ir Povilo Zubkų, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Remi- 

gaioa voi., kaimo Naujasodės. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Mikolas Zubkns,
024-33rd st.. Chicago, III. (30-8)

Pajieszkau merginos ant apsivedimo, 
turi būti laisvamanė ar protestone. Ma- 
loneciiau kad prisiusiu savo fotografi
ja ir apraszytu parva savo plauku, ugi, 
metus ir kiek syere.

V. Dauganis, 
Box 93, Lincoln, Maas.

Pajieszkau Antano Balczinno, Kauno 
gub., Panevėžio pav.. kaimo Barvainiu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: Ign. Gižai,

Box 103, Wilburton, Ind. Terr.
Kas žino kur dabar gyvena Alytiene, 

daszle, 3 melai atgal gyvenusi Shenan- 
doah, Pa. Teiksis duoti žinia ant adreso: 
E. K. 1921 8. 18th st. 8pringfield, Iii.

Pajieszkau savo szvogerio, Juozo As
trausko, Vilkabaliu kaimo, Bartninkų 
gm., Vilkaviszkio pav., Suvalkų gub. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreao: Joe Burokas,

Carbon H iii, Iii.
Pajieszkau savo pusbrolio,1 Stanislovo 

Szczesnuievicziaus, Vilniaus gub., Tra
ku pav., Valkeniku pa r., gyveno Long 
Island City. N. Y Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

D. K. Szozesnuleviczius, 
103 River St.. llarverhill. Mass.
Pajieszkau Simeono Nakroeziaus, 

Kauno ^ub., Raseinių pav., kaimo Polu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: A. Selemonsviczia,
8661 Baitimore avė.. 8o. Chicago, Iii.

Pajieszkau savo draugu: J. Labanaus
ko isz miestelio Klovainių, Panevėžio 
pav., J. Gruszo isz kaimo Stacziunu, 
Panevėžio pav., J. Daknio ir B. Žigo isz 
kaimo Bereikia, Sziauliu pav., visi Kau
no gb. Jie patys ar kas kitas.teiksis duoti 
žinia ant adreao: F. J. Sidoras,
344 Hamiltoc St.. Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau Antano Pilvenio, Kauno 
gub-. Teisti u pav , kaimo Sebu; gyveno 
Boston. Mass. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreao:

K. Gaižauskas,
Box 7. \Vilmerding, Pa.
Pajieszaau Aleksandro Juszkevičiaus, 

Kauno gub., Telsziu pav., RetaVo par. 
gyveno Pitlsburg, Pa. Jis [»ts ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso' 

Frank Bardauskis,
Box 172, Catlin, Pa.
Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 

Svjdros, Kauno gub., Panevėžio pav., 
kaimo Beszoniu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Jonas Ridulis, 
Bos 277, Westville, Iii.
Pajieszkau svarbeme reikale Leono 

Lileikio, kun pribuvęs isz Mahanoy Ci
ty fPittsburgę ir isz ežia slapczia įsibė
go. Paeina isz Kauno gub., Sziauliu 
pav., kaimo Baltiniku. Jis yra 6 pė
du augKztas. liesas juodbruvas. Kas a- 
pie Ji duos žinę busiu didelei dėkingas.

Paul Dauguecki, 
2712 Spring Alley, Pitlsburg, Pa. 

Pajieszkau vyro pravarde Klevo, kun 
neseniai atvažiavo isz Chicgoe: vidutinio 
ūgio, juosvi plaukai, gelsvi ūsai, dantys 
szkorbunto iszeisti, per kelius szleivas ir 
vienos rankos pinzias pririeetas. Kas 
Ji užiemys ir duos man žinia gaus 815.00 
nagrados. Frank Klonis, 

33 R. Street. So. Omaha. Nebr.

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

vos" redakciję, visada paraškyk ant 
laiazko savo varda ir adresą.

2[. Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai rassyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokanetiam, 
paraškyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie Jį j>as save, bei prisiusk 
redakcijai,.nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu iss paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažata balta koresiukia, o 
dideeneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” smskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianesias vieno dolle- 
rio, gali prisiųsti paestinemts markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įlaisska ii uotas, sausas, nesulipin
tas Ir ne lipinti ant laisako. Sulipintos 
ant laissko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyti ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu pale n g- 
visite Isaleistuvei darbe prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” issleistuve.

Komitetas.
VARDAI IR ADRESAI

Bus. Lietuviu Laisvamaniu Amėr.
Pkbzidkntas. K. Balcziunas,

262 Metropolitan are., Brooklyn, N. Y. 
Rasztinihkas, Kun. V. Dembskia, , 
Iždininkas, Dr. J. Szliupaa,

421 Penn ava.. Scranton. Pa.

Scranton, Pa. 12 Balandžio tapo an
glių kasyklom užmumtaa Antanas Ka- 
valiauckaa, 24 metu senas, prigulintis 
prie Joachimo Lelevelio Df-Us. Jeigu 
kur randasi jo gimines ar draugai tegul 
ataiszaukia į draugystes sekretorių ant 
adreso: Jonas Oudissauskas,
. 1805 Rosa avė., Bcrastoo, Pa.

Pigiai aut pardavimo pirmos kliasos 
duonkepisryczia su arkliais, vežimais, 
kostumerials ir visoms prietaisoms.

Prane. Petrulevlcz,
2028 20th 8t., Chicago, Iii.

:thnqlogija
srba

Mokslas apię žemes tautas.

Pagal Drą Haberlandtą.

Reikalinga 250 darbininku prie dir
bimo geležingeliu,vario kastyčių Ir į fa
brikus prie Lake Superior, Wis. Mokes
tis po SI.75 ant dienos. Darbas isstlsaa, 
kelione dykai ir jokiu kautu nėra. Mes 
kalbame ir lietuviukai. Atsismaukite 
pn. 118 5th avė. Ruimu 4.

Reikalingas yra doru lietuvis ku- 
nįguį didele ir turtinga parapija. Te 
atsissaukia “Lietuvos” redakcijon, o 
gaus parapijos adresa. (30—8)

Pigi ketone. Kas nori važiuoti į k ra
ju, gali parvažiuoti už d^ka. tik už kėlės 
dienas darbo. Norinti apie tai plaosiau 
žinoti indeket už 8o. marke. Pas maue 
gali gauti ir kitokius darbus, kas tik ko
kiu nori.

Jos. Roseell,
5 MerrimacBt., Boston, Mass.

VTRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuvinka 

karote m a po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi ger y m si, 
geriausi cigarai, sialcsiausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
stviesiausia ir didžiausia Lietuvisska Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaieve iss kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Su guodone,

Petras Bzlaky s.

Iš titnago žmo
nės dirbo: kirvius, ilius ir kitokius darbo 
įnagius. Metaliai i syk buvo vartojami 
vien kaipo graznos, ipaskui iš bronzo pradėjo 
dirbti įnagius tokiud jau, kokius pirma dirb
davo tik iš titnago, jo paskui, išmokus žmo
nėms tarpinti metajlius, jie padarė visišką 
permainą kultūriškame tautų gyvenime, iš
sivystyme ir išsilavinime žmonijos. Ką-gi 
šiądien mes padarytume, ne turėdami kirvių, 
peilių, dalgių ir kitokių įnagių ir mašinų 
padarytų iš geležies! Nuo pradėjimo vartoti 
geležį ant dirbimo visokių įnagių, prasideda 
istoriškas žmonių gyvenimas. Geležis todėl 
yra svarbiausiu civilizacijos įnagiu, ji, 
galima sakyti, pastątė žmoniją ant to laips
nio, ant kurio ji šiąiien stovi. Jeigu todėl 
geležis tokią svarbų įtekmę turi ant civiliza
cijos, tai priderėjo žmonėms ją nuo seniai 
vartoti ant visokių įnagių. Juk iš geležies 
daug lengviau nuki .1 ti kirvį negu iš titnago. 
Tas teisybė. Ne reikia vienok užmiršti, kad 
geležis žemėj yra nt gatava, bet kaipo trapi 
ruda niekam ne galinti susigadyti. Žmogui 
todėl ne galėjo užeiti iš syk nė ant mislies, 
kad iš tokios mede gos galima būt padirbti 
tuos visus daiktus, kokius iš jos šiądien dir
ba civilizuotos taujtos. Pirmiausiai reikėjo 
išmokti iš trapios rudos ištraukti geležį. Ne 
iš syk žmonės galėjo suprasti ir naudą iš ak
meninių anglių, kurios juk teiposgi ne ma
žesnę už geležį turijįtekmę ant kultūriško ki
limo žmonių. Kad akmenines anglis galima 
kaipo kurą vartoti, apie tai žmonės galėjo 
tik netyčia persitikrinti. Iš tikro net civili
zuotuose kraštuose anglis vartoja nuo nelabai 
seniai. Yra dar aiįt svieto daug medegų,ko
kias gamta žmonėtis suteikia, bet ne visas 
dar tokias medegas jie moka sunaudoti ir 
dabar. Y’ra dar (liktai daiktų ir gamtos pa- 
jiegų visai ne išnaudotų, yra dar gal pajie
gos visai šiądien nę pažįstamos.

Minerališki turtai turi didelę įtekinę 
ant tautų lygiai tu^se kraštuose, kur jų daug 
yra žemėj, kaip iriuose kraštuose kur jų nė
ra. Tuose kraštuose kur tokių turtų daug 
yra, platinasi labiau išdirbystė, kraštai gi 
neturinti tokių turtų, turi juos arba žalius 
pirktt nuo turinčių per virš tautų ir juos 
perdirbti ant išdirbinių namieje, arba pirkti 
kitur išdirbtus išdirbimus, be kokių ne gali 
apsieiti. Tuom pačiu naudoj i maiši iš raeta- 
lių platina prekystą ir palaiko terp visokių 
tautų susinešimus. Nė viena tauta ne gali 
pati sau užtekti,nors butų turtingiausia, vie
na nuo kitos gali yis šio to jiasimokyti. Ant 
tūlų salų Didžioji) oceano gyvena žmonės 
vartojanti dar akmeninius kirvius ir kitokius 
įnagius; ant jų išdirbimo turi jie ir reikalin
gą mėdegą ant vielos: ant žemų vėl koralinių 
salų, kaip antai Karoliniškų, nėra akmenų, 
bet gyventojai dirba reikalingus kirvukus ir 
spatus iš kietų jūrių sliekų dėžių; įnagiai 
tie tinka ant tokių jau darbų kaip ir akme
niniai. Tautos vienok ne turinčios ant pasi- 
darymo reikalingų įnagių nė akmenų, nė 
sliekų dėžių, turi parsigabenti iš kitur ar rei
kalingas medegas, arba gatavus išdirbimus, 
kokių neatbūtinai reikalauja; reikalas mat 
išeina tautoms ant gero, verčia jas užmegzti 
susinešimus su kaimynais, apsimainyti su 
jais savo produktais ir mislimis, nors iš pra
džių kiekviena tautiška giminė šalinasi nuo 
kaimynų, neužkenčia svetimų; per tokius, 
užmegstus ant užganėdinimo reikalo, kaimy
niškų tautų Susinešimus, viena nuo kitos mo
kinasi jai nežinomų dalykų ir tokiu budu 
pasilengvina protiškas išsilavinimas, tautoms 
ne reikia per arabišką datyrimą pačioms vis
ko mokintieji, daiig žinių, Įierima nuo kaimy
nų, kurie pirma išmoko ir dažinojo tą, ko 
kitoms trūksta, toje vėl tauta gali nuo aAios 
pasimokyti ko kito, ką ta pirma dažinojo. 
Matote todėl, kokią svarbą visokių tautų gy
venime turi jų savitarpiniai susinsimai. Per 
juos tautų išsilavinimas ir civilizacija žengia 
pryšakin daug greičiau. Matome, kad tūlos 
užsidarusios nuo svetimų tautos, kaip antai 
chiniečiai, norš pirma už europiečius sutvėrė 
savo ypatišką civilizaciją, šalindamiesi nuo 
kitų, niekindami jų datyrimus ir mokslą,toli 
užpakalyj pasiliko. Tas pats buvo ir su Ja
ponija, kol ji buvo užsidariusi, neleido į sa
vo vidurius europiečių ir jų mokslo ne pri
pažino. Japonija vos nuo 30 metų atidaryta 
civilizacijai ir terptautiškiems susinešimams, 
europiečių mokslui, ir į teip trumpą laiką ja- 
poniečiai susilygino su Europos tautoms, o 
kaip kokias, kaip antai maskolius, spėjo jau 
pralenkti. ,eTas pats turės atsitikti ir su chi- 
niečiais, kitaip Chinus išdraskys europiečiai: 
tik mokinimasi nuo augščiau pasikėlusių ci
vilizacijoj gali chiniečius apsaugoti nuo iš- 
draskymo, su dabartine civilizacija jie ne 
įstengs atsiginti nuo augščiau pasikėlusių 
civilizuotų tautų. Tą dalis chiniečių jau su
prato, su laiku naudą europeiškos civilizaci
jos supras ir kiti, šiądien dar ją niekinanti.

Iki šiol mes kalbėjome apie pašalines ci- 
vilizatoriškas spėkas, turėjusias įtekmę ant 
kilimo, išsivystymo ir organizavimosi tautų. 
Apart pašalinių vienok gyvenime tautų yra 
dar vidurinės pačios tautos spėkos, kurios ne 
mažesnę už pašalines turėjo įtekmę ant išsi
lavinimo visokių tautų. Matome ir dabar 
ant plataus žemės paviršiaus daug vietų, kur 
visokios tautos gyvena vienokiose gamtiškose 
sanlygose, turi tuos pačius naminius gyvu
lius, ne trūksta jų apsigyvenimo vietoj mi-, 
neralų, bet ne visos tos tautos stovi ant vie
nokio civilizacijos laipsnio, yra dar daugelis 
tautų ne mokančių išnaudoti gamtiškų spė
kų, minerališki turtai, kurie galėtų pakelti 
jų turtingumą, palengvinti kultūrišką pasi
kėlimą, ne krutinti guli žemės gilumose. Net 
Europoj’ matome panašius paveikslus. Už
tenka sulyginti, paveikslan, skurstančius, ne 
mokančius nė skaityti nė rašyti maskolius su 
prancūzais arba anglijonais. Maskolijai gam
ta suteikė viską, ko tik tauta savo išsivysty
mui gali reikalauti, tų turtų yra 'daugiau

žmonėms ją nuo seniai 
įnagių. Juk iš geležies

gatava, bet kaipo trapi

negu Prancūzijoj arba Anglijoj, o vienok 
maskoliai stovi ant daug žemesnio civilizaci
jos laipsnio už prancūzus, anglijonus, švedus 
ir kitas' vakarinės Europos tautas.

Prie tų svarbių civilizacijos spėkų, ga
linčių pastūmėti tautas pryšakin, arba žengi
mą jų sulaikančių priguli pirmiausiai fiziš
kos ir protiškos spėkos pačios tautos; tos spė
kos lengvina arba sunkina kovą už būvį. 
Prie tų spėkų priguli: kūno tvirtumas, bruz- 
gumas, gyvingumas; prie protiškų arba dva
siškų priguli jausmai, protas tinkantis prie 
visokių darbų, palengvinantis išnaudojome 
gamtos pamokinimų, lengvinantis perėmi
mą visokių naudingų mokslų nuo kaimynų. 
Ne mažai sveria visoki instinkty viški jausmai 
ir geismai; turtingumas, žinoma, surinktas 
{>er mokėjimą išnaudoti gamtos dovanas ir 
savo darbo vaisius, teiposgi turi ne mažą 
įtekmę; ant galo ir kalba, kaipo įnagis susi- 
nešimų ir pamokinimų, išreiškimo jausmų ir 
mįslių teiposgi turi įtekinę ant išsivystymo 
tautų.

Beniaus ir mokslinčiai tikėjo, jog dva
siškos ir fiziškos tautų spėkos visur yra vie
nokios ir kad vien neprilankios pašalinės ap
linkybės sulaikė tūlų tautiškų gaivalų kili
mą, išėmimus pripažino tik susilpnėjusioms, 
fiziškai nupuolusioms tautoms, tokioms kaip 
Afrikos tūlos sumažėjusios liliputiškos tau
tos, veddai Ceilono ir tt. Ne pripažino visai 
vidurinių tautų spėkų, bet nevienodumą ci
vilizacijos rėme ant ne vienodų pašalinių 
aplinkybių, taigi vietos apsigyvenimo, 
klimato, augmenų ir žvėrių. Šiądien vienok 
visi jau žino, kad ant tautų pasikėlimo ir iš
sivystymo, jeigu ne daugiau už pašalines 
spėkas,turėjo įtekmę ir vidurinės pačios tau
tos spėkas. Saulės šviesa, vėjai vienodai 
įiaskirstyti ant žemės; gamtos dovanos yra 
kai pi krautuvė, iš kurios gali semti visi jos 
dovanų reikalaujanti, o vienok ne visi iš tos 
krautuvė§ lygiai moka prisisemti. Gamta 
visiems duoda savo dovanas, visas, stovinčias 
ant visokių civilizacijos virbalų tautas maiti-1* 
na: vienos tautos minta iš medžionės, kitos 
iš gyvulių auginimo, trečios iš apdirbimo že
mės ir sėjimo javų, ketvirtos iš prekystes, 
penktos, pačios ne produkuodainos, minta 
ir lobsta iš plėšimų, veržia vaisius svetimo 
darbo; vienos tautos auga, platina savo ru- 
bežius, ginasi nuo mažiausio susiaurinimo 
Ii uosy bes, kitos gi patenka po svetimu jungu. 
Kiekvieną iš tų gyvenimo formų ir užsiėmi
mų gimdo ne vien reikalas, ne vien pašalinės 
aplinkybės bet ir pats tų tautiškų gaivalų 
palinkimas, jų pajiegos arba silpnumas, nar
sumas arba bailumas. Baili ir silpna tauta 
neužsiims užkariavimais, o tvirta ir narsi 
greičiaus duosis išskersti, negu priims sveti
mą jungą; vieni mat tinka ant vergų,kiti ant 
valdymo vergų. Visos tos gyvenimo formos 
parinktos, teip sakant, pačių tautų, jos gy
vena teip, kad jų gyvenimas kuo geriausiai 
atsakytų fiziškoms ir protiškoms jų spėkoms, 
jų palinkimams ir norams, kurie vienok per 
gentkarčių eilės gali persikeisti. Taigi vi
sokios formos tautų gyvenimo paeina ne vien 
nuo pašalinių gamtiškų spėkų, bet ir nuo in- 
dividuališkų yjiatybių pačių tautų, nuo jų 
fiziškų ir protiškų spėkų.

Gamta ir vidurinės spėkos turi ne mažą 
įtekmę ant visokių tautų likimo, ant-jų or
ganizacijos ir išsilavinimo, bet ir iiats surė
dymas tautų, jų viešos spėkos turi teiposgi 
ne mažą įtekmę ant jų ateities ir viso gyve
nimo. Viena iš tekių spėkų yra pats skait
lius sąnarių prigulinčių prie tautiško sąmy
šio. Susirišimas žmonių į sąmyšius, jų or
ganizacijos pastatė juos geresnėse sanlygose, 
išliuosavo nors šiek tiek nuo spaudimo paša 
linių aplinkybių ir nuo įtekmės gamtiškų 
sanlygų. Tą kiekvienas, rodosi, gerai gali 
suprasti, kadangi susiorganizavusi draugija 
gali visada pasekmingiau kovoti su viso
kioms neprilankioms aplinkybėms negu pa- 
vienios ypatos; ko viena ypata ne gali nu
veikti, kas jai rodosi ne galimu, tą ne sunku 
nuveikti ypatų sanryšiui susidedančiam iš 
daugelio ypatų. Tiktai viešos žmonijos spė
kos suteikė galėjimą žmonėms išsiplatinti po 
visą žemės paviršių, peržengti rubežiųs pir
mutinės žmogaus atsiradimo ir apsigyvenimo 
vietos, svetimuose kraštuose iškovoti nuo ne 
prilankių gamtiškų aplinkybių atsakančias 
gyvenimo saulygas; kur pavieni ypata butų 
turėjusi pražūti, ten susiorganizavusi drau
gija sutvėrė pamatus tolesniam išsivystymui 
ir pasikėlimui. Uždarytuose gamtiškuose 
apskričiuose ne galėjo susitverti aug&a kul
tūra, ant jos išdirbimo reikia ruimo ir dide
lio skaitliam darbininkų. Darbas pavienioa 
ypatos pasilieka ne vaisingu jeigu ant jo pa
kėlimo nesidarbuoja sekančios gentkartės ir 
Jeigu jo ne platina kaimynai. Terp tautų 
yra tas pats: juo daugiau žmonių darbuojasi 
ant nuveikime paskirto darbo, juo didesnius 
vaisius atgabena toks darbas? jeigu gi jį ve
da skaitlingi darbininkai per eiles gentkar
čių, tai vaisiai nuveikto darbo bus ne maži 
ir į>atsai darbas pasigerįs.

Skaitlius žmonių,prigulinčių prie kokios 
nors tautystės, turi todėl ne mažą įtekmę ant 
jos išsivystymo, ant jos civilizacijos. Ant 
skaitliaus, ant dauginimosi tautos sąnarių 
ne mažą turi įtekmę visokios aplinkybės, vi
soki įtikėjimai, papročiai. Ant tūlų salų 
Polinezijos, Australijoj, ant salos Formozos~ 
didžiausia gėda moteriškei gimdyti vaiką ne 
turint 85 metų; net tūlos priskaitomos prie 
kultūriškų tautos, ant sulaikymo daugini
mosi gyventojų, užmuša užgimusius vai
kus; Chinuose ir Indijose kas . metą už
muša šimtus tūkstančių nekaltų Vaikelių. 
Kitos vėl tautos, kaipo paprastą daiktą, kaipo 
paprotį nuo amžių išsiviešpatavusį, vartoja 
užmuszimą senelių, neturinčių užtektinai pa- 
jiegų atlikti savo visas pareigas; kitur tau
tos vadovai nusprendžia senelius ant nusižu
dymo, o jie pats nusižudo. Žudymas vaikų 
ir senelių sumažina mat pareigas tvirtų sa-' 
narių, paliuosuoja juos nuo maitinimo ne 
galinčių ant maisto uždirbti. Terp kitų vėl 
tautų visi sanariai padalinti į atsakančias 
luomas arba kliasas pagal jų amžių: parei
gos ir tiesos tų luomų ne vienokios.

(Toliane bus.)
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Istorija septynių Mokytoju • " 50c
Juoaupes Konlnszevskis, arba kankinimas

Cnijotu po valdšia maskoliaus .35c
Juokingas pasakojimai apie Bzaltabuiaiu* 

ir du grašus straipsniai isz ukintkystes 5ę
Kas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo ,. 15c
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, puikus apmszymas isz gyvenimo 

l.eiuviu....................................................50c
Kn A Bu bos Prozaiszkl Raistai Szioje kny

goje telpa 12 grašiu pasuku, paraižytu 
kn. Burbos, buvusio klebone fietavlsz- 
kos parapijos Plymouth. Pa. kurios tai 
yra szitokiost "Tirmiszkiu Andrius".
- Szviesule",* Drąsybe ir iszmintls žmo
gaus", "A pi bu r ta avis". "Tėvo pasku
tiniai žodžiai", "Naujalenkta isz prie
vartos". ••Sesuo”, ‘•už tėvynės meile". 
"Burtininkas isz Cucugvano Austrijos".
• Sodžiau* elgeta”, *'Velnio iszpašintls", 
"Smertisant nosies”................................. 80e

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra 
ne tik graši pasaka bet ir geras pamoki
nimas pr>e ukininkystes,..................10c

•lietuViszkos Pasakos. Milega lietuviai*..
tologijai Surinkta Dro.l. Hasanawicziau> 
C. ta telpa H seniausiu lietuwiszku m Molo 
«zko pasakų, kaipo tai: Dirvas ir velnią- 

rkunasirvr nias. Žmogus ir w-i»u, .1 p, 
raganas ir raganius: Apie Deives. Laitu > i 
Laumes; Apie Dali: A pi-Giltine Apė-Sia! 
na irszalti: Apie vėjus. Apie mllšiaus: Api 
ialežius ir smakus: Apie ui ktakius a»l> 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios paso 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kur*-, du

Bena Gadynių Isznyko Grsrt Sutvėrimai. Pagal 
Huuihinsoaa; sutaisė Saeraas. Ji apraišo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant šėmės dar priesz šmogaus aut jos 
atoįradlma. Bzlandlen tu •■tvėrimu kunus 
šmooes kasdami gilias saulinius, kanalus ar 
imdami isz šėmės anglis, randa giliai palai
dotus šemeje. Tūla sutvėrimu atrado ozta 
lūs, nesugadintus, kunus, ušklotus eile ke
liolikos sieksniu storio šėmės. Tie atrasti 
šemeje kanai yra sztandien iszstatyti ival 
rtuose n aut juose, iss kuriu šmones mokinasi 
pašinu, kaip sena yra musu šerne kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
šverles kūno ušaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinczlai Iss to semia bran
giausia mokslą sasipašlnimo. kaip ir kokiu 
būda gyvi latverimal keliesi Isz šemesmu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storume ir 
senumą šėmės slnugsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
U. kaip seniai ir Smogus ant musu šėmės aš 
sirsdo. Knvga turi 873 puslapiu stambaus 
druko, ant graš.os popieros ir apie IM) pa
veikslu ii vairiu sena gadynių it’jsykusiu su
tvėrimą. Preke........................  *1-00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai ir 
suprantamai s prasto visas 5 dalis svieto. Su 
?d paveikslėliais: mapu. šmonlu, gyvu la Ir 
medšiu. Tinkamizuse geografija in pradine 
mokslaint.v.................................. SšSc

Vanduo ant šėmės, po šerne ir viršauja šerne* 
Rusiszkai p treste Rubakin's. Verte Drugy*, 
įsileido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo; ualboj. sprąstis, visas vaudens 
permsiun-ir veikmes kaip lis persikeicsla 
iii gura, kyla in virstu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsę keietlssi 
1H vandens lastelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant šėmės. Iss kurios buvo pekilf. 
Ctis nukritę didelius darbus veikia sale 
gas k nais ušdengia eielus kaimus ir laidi- 
Ja savo pusnyse šmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules kelelis si in vandeni Ir 
ušlieia laukus, iszrešo ravus. upes ir upelius 
ir kavojasi po šerne kur ve: veikia tg pati 
darbg kaip ir ant virsoaus šėmės....lOe

Žmogus Nepliustkls. Verta isz szvedlszko Ne
ris Gros, apysakėlė: kaip turtingo prekelo 
sūnūs aps.vede su varginga mergina ir lai 
niingiau gyveno uš kitus, su turtingoms ap
sivedusiu!. Balta apysakėlė užima kiekvie
na Huną vaikina ar merginu ir mokina imo 
gis z k os dori bes...................................šOc

ir szifOIcn daugybe Betainu ilki buk tai wi

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katahkiszka maldų kny

gele. Maldos yru rytmetines, vakarines, prie 
spovlednes. komunijos mistiu. mistperu ir 
daugybe kitu; m įsai u maldos su abrosellals: 
missporal giedami lietuvisaki ir lotlnisaki 
daug lotynlsaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapiul- 
mo Ir tt. Yra 5 litanijos: psalmes Ss. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowh1o: aktai, rašanctiai.

Jos nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijnlistus "State Medical Dis- 
p«iii*ary*’, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Baien ui.

Ju electro-chemiaikas gydymas yra 
geriausias ant viaoa psuMulea. Jie nieko 
neima už egzaminavitna ir rodą. Jeigu 
justi ligi yra isagydoma, tat bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reisskia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti. .

Farmeriai
ir žmotes isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iazgydytais |*r pa
garsėjusius Kpecijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokiiis ne galt 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi- 
o roseopa . H a rmocytome- 
t e r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo P h o • 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
dioguosoae ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinla 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsissauk iu 
“State Medical Dispensary’’, ant piet- 
vakarinio'kamjMi State in Van Buren ui. 
CIT Liejimas |>erO6 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijfilistii “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nervisska nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to priaideitanczius 
Ūmiame, vidutiniame ir senameAmžyje 

ilsios pasekmes jaunystes neiszmintln- 
guino persižagimo senesniuose metuose 
TT pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu Ilgu, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silimumo niigaros, 
skausmu krutinėjo, paniurumo. nemi
gos, firiszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir u/-in- 
kejimo, nuliudlmo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam penasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mialisir manavimus. Liga, |eigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l*r kita daktaro ir ne likai iszgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagaisenaa 
Ir ne.vtsakancz.ias metodas. <lydymai 
"State M.dicai Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
BO metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

caia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mitalai) iszeina privalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Yas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pesirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. X e 
kentek n uolatal. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus. jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta antfydymo. bus užtikrinta.

V A D TP Am D(P«‘dldimas gys- I ARlbUUjLK liu ūkuoseV organuose).
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos; 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate suka 
szilo baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz B50 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk: smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo norma)iszka tvirtu
ma ir jisvidala. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-.i 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
LW‘ Preke* yra plgiauaioe.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispknsaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪŽNŪODYJMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi venerissku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Ksda Sy
stems yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egęzema, rheumauszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadima gūželio, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinfmo kaulu. Jeigu turlszito- 
kius, arba tam pansszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalirtais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jus u baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikra% greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj’’.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapt uredamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois ) 
County of Cook j *’ *’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "State Medical Dispensa
ry”,.ant pietvakarinio kampo State ir 
\an Buren ui. aaabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas peliu- 

| dyjimas yra tikras, ir įcad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HovrardOzarra
(Seal) 

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu, kurie geidžia at važiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Keletu žodžiu apie nesu iriu* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvon žmonių. 10c

Kataliku Bašnyczia ir mokslu pagal Zahn'a 
verte kn. A. Miluku........................... 15c

Kristijono Douelaiezio Rasztal..................... 40c
Kapai Didžiu Kuaigaikszcziu Moraliu Vil

nį aje Pagal A Kirkorę. paruze N. Ym 
tai istoriszku Iszsznipioenmu apie Vil
niau praeiti pagal paminklu*, užsiliku
siu* ant grebvtecziu D. L. Kunigaiksz- 
cziu ir Karalių......... . .......................... 10c

Krituaiiai savieso* bei abrorai Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozn perkra 
lašenu tulus tikejimiszku* dogmatus.... 50c

Kabala* talpinantis savyje visokiu* užmini- 
mu* ir ant ja reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelio* istoriszkos dainos. Grašio* ir svarbios a- 
pie Lietuvos preeitia. jo* lietaviszku* ku 
nigaikszczic.*. Krežiu skerdyue ir tt..10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatro..........20n
Kelete* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingam* ....    10c
Keletu ruztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

raiczio Aiszktai aprsazo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeistu, klek uš- 
musztu. kiek nusudy'u ir tt................ 15c

Kuningu. puiku* apruzymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraižyta dėl Amerikos Lietu
viu. . - ... 50c

Lengva.* būdas paežiam per savęs pramik 
tie ruzytle, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkoa dainos isz visur surinktos, 
apie keturi išimtai dainų i“ 12.00

Lietuviuku Albumu. Laida I. lulorisz^b* ir 
szeip Jau Lietuvos vietos. Parengtu ir isz 
leista* kn. Miluko su pagelbt prenumerato
rių. Telpa ežia grašus paveikslai su trum
pais apruzymai* žymiausiu Lietuvos vieta, 
uždirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik- 

- siu Panele* Szvenczlausio* Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio romo NaumtestelyJ: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji Trakiu; Griuvėsiai Medini- 
kn pilies; Gelgaudlszkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczla 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokle Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakiszkio bašnyczia. 
Kapas Simano Daukaato. Birute* koplyezta, 
Palanga. Buomas tie* k lai pėda, Miaijossle- 
nl* tie* Garšdal*. Nemunas tie* Vilkija, U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia tau u- 
ke Kauno gub.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir t*. Apraszyma* paveikslu dėtojoje kalbo
se—lietu v taško j irangiisvkol. neke....SOc 

wietuwoe Tėvynė* Dainos, pareasytoe kn. Anta
no Wienošln*ko. Labai gražios dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinai! ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba

Maskoliai 1012 metuose arba Jurgis Mitas- 
la vikis..................................................... lOo

Medejo pasakojimu. Szi knygele yra naudinga 
kl*kwlen*m ant perskaitymo, nes czia ap
raišo atsitikimu* vieno Medejo iu visokiais 
žvėrimis po svetimus kruztus svieto. Y re 
tai akyvu ir pamokinantis apsakymu su 
trimis abroseliais . . . 10c

Markus ir Aureliona*. aptuk* isz pirmu am
žių kriksaczionystee...............................20o

Mjrthal, Pasakos ir Legendos Žemaicziu. su
rinktos Ed. Veckenstedt’o, verte J. Bzliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
Jnoklngiausia* senovlszkos pasako* apie 
visokias stebuklu ir prajovus anie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius. Vilkalokus ir lt., in 

. kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szla- 
dian dar nekurie tiki. Kas vienę isz tu 
pasak u perskaitys paaores ir visa* skai 
tyli. Preke...................   5<ta

Nedorybe Rymo Cleooriaus, istorija iss taiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir gero* rodo* musu mo
terėlėm* „ 5c

stacijos, karunka keliolika .urentu tieam.u 
Ir lt Yra tai n*ujau*i* ir gražiau*!* Kaygrle 
l*z alsu lu-tuaitzku insldaknygla. daili, bal 
ta, slidi popiera. stambus, aiszkas d rūkas 
Mlera 8^x4>4 coliai. Szllu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekancrion. Dr. Leonard Landės, F”

skaitymo kiekvienam lietuviai 10e
Littaut 1 Polacy Lenkiazkoie kalboje, iszrodo 

ka gero ar blogo lenkai lietuviams podar •- 
ar turiaoė su lenkais taikyti* ar nuo ju 
szaUntM...................................................

Laisvos Valandos Eiles. Parasze Vincas 
Kapas* (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauname amžiuje in kapu* nužengu
sio. D-ro Kudirkos. 8ziose jo eliese kiek
vienas skaitytojas ras sad nusiraminimu 
ir dvaauzkf naudi.............   15c

I0o

Knygos sawos simšugos.
4.kyta Apaireuzkimal Sviete, ent kuriu amo 

ne* naotato* žiuri, bet ju gerai neaupranta; 
•u 7 abrozeliai*. Naudingtauae knygele aut 
swleto daaižinojimui i*z ko daroai žal 
bei. griausmai, lietus ir sniegą*: ka* jrra 
debesiai ir ant ko jie taikosi........... 3Oc

Ajitmetika. Kniga isssimokinimui roknndu.
Preke..........................................................W5c

RYGIENA. Daktariszka knyga arba moksle* 
apie nžlaikymę sveikato*. lis kurios gali be 
pagelbo* daktaro iszsigydyti nuo daugybe* 
Ilgu. Szita knygele privalo rasti* kiekvv- 
auose namuose, neekasjf su atyda perskai- 
ty*,pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu Ilgs, pataikys užlaikytiozielybeje savo 
sveikata, pailginti savo amži ir mukęs užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo valkelius. 
Preke....................................................3ž5c

Vpie turtu iszdirblma Parasze Schram; verte
S. M Veikalas gvildenantis politiszkaję eko
nomija. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo..................................3Sc

Oeogrsfija arba žemes apraszymM. Pagal Gel- 
kie, Nalkovtki Ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulvgžzlol iszeju- 
siu lietuviszku knygų. Aiszklal ir supran
tamai aprasza visa musu žeme. Jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardu*, 
augszti. vulkanus metanezius iszsavęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukse, drus 
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu. 
ju vardai, ploti*, gyli*; koki kuriuose van
deny*: *urn*. prėski, saldu*, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gjrveua ir tt Žeme apra
išyta1 dalimi*, iszskaitytoe viso* vieszpaty*- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes. respubli
kos Ir tt. Kiek kurioje šemeje yra gyvento
ja : koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai, pramoaes. iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalczial ar karsz- 
c-tal. lietus ar giedro*; kur koks ilgis dieno* 
17 naktie*; kur visada yra lygi diena ir nak- 
ita kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x0 jollu. 
080 poslapiu, ant gero* standžios pepiero* 
spaudinta, su 71 pavelksleltai*: mapu. gyvu
liu ir tt.......................................... |eoo

Ta pati, apdaryta audimo kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nagaro* B troso Preke |2SO

Iitorija Suvienyta Wsl*tiju Sztaarinei Ameri
kos. A p raižo kaip Koiiumbas atrado Ame
rika, koki czia tada šmones gyveno, koki 
žmones pirmiaasU* isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kares buvo, nš ka 
karewo D kokiuos? metuoee; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuna gero padaro sztai 
žemei. O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu Walstiju. kuriyru relkallngtanalu 
dalyku perskaityti kiekvienom žmogui 
szioje Amerikosšemeje gyvenaneziam. idant 
s e prast u kokei jis czia tiesai tari, kas jam 
vra vale daryti, kas vale Turi puslapio 
864. Preke........................................H-OO

o. 1. Mošas Aukso Altorius, prastais dm-, 
teis apdarais, auksintais kresstals.be *p 
kalimo. ..i............................................... BO<

No S. Mažas Ąkso Altorius. prest*is,dru- 
teis apdarais, auksintai* kresnai*. *p- 
kaustytum* briaunom* pasidabruotomis 
bletelemis. su kabute./..................75c.

No. 8. Maža* Aukso Altorius, moroko 
skaros misksztals apdarais, spustels 
kampais, auksinti krasztal. parausi* 
Ir kwi«tka.......................................*1.SS

nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* isz jos gali nubarti apie savo laimę 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jf vaikinas myli ir tt..............................25c

Lietuviszkas Sziuplnys, H Laida. Konrade* 
Vallenroda* ........................................ 10c

Lletuvtazki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
exio. Kliaaiazkai tauti*zka* perejodda* 
Parengs Jr. Joną*................................ tOo

LietuviszZi rasztai ir rasztininkaL raszlia- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven'-na* ir darbui. Czia saraszyti gy- 
ventret ir darbai visu lietuviu, kurie k- 
nors gero parasze lietnviszkoje kalboje, 
kaipo tat: Dr Basanavleztus. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio, 
kn. Burbos ir kitu................................_ 4)e

Lletuvoi Kankles, turinezios 72 naujai dai-

Lietuvai Ii tori ja. paraižyta Simono Daukan
to. Dvi didelei knygos, košna po Si.SOc

L.etuuro* Gaspodine. Mokina kaip prltaisjrti 
Diewo dowana. isz kurios galima iszmokti 
Krai įvirti svaigiu* Ir aUakanczlai įvesti 

kna............................................ M>o
Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto- 

riszkal socijoiiogiszkas pieszinys..... 25c
Lietuviai po maskolių Jangu. Parasze Dr. 

Pieszinys apie priespaodas ir persekioji
mus lietuviu isz azalies maskoliszko* 

10cvsldšioa.
Maskolijo* politika su Europa ir kataltktszka 

bašnyczia Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietu taus ir ju 

bašnyczia*.........................................10c
Muša mužikėli* lazduota* ant naudos Lietaivo* 

ūkinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuwo* taatiszka* kilimas. Po tam ro-

Medega musu tautlsškai waistlnykystal. Szioje 
knigoje spraizo wisa* ligos, Ju rrardus ko
kiais ja* wadina Kaunleczlai ir Suwalkie- 
cziai. kokei* vaistai* prasti šmonei ja* 
gydo. . . . . . . 40c

M*dega Simono Daukanto bijografijai (gyve
nimui). Yra tai naujuose knigele ir labai 
akyura. kurioje spraszyta* gjrmen'mas 8tma- 
noDanksnto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
tio*: kaip sago, kur mokinosi, k* weike ir 
tL Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

Nesiprieszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuosasu 

Įstanga. įsileista Tėvynės Mylėtoju Dr-tes. 
Yra taipuiklause tragedija grajyjama teat
ruose. pirma syk lezirersta ant listuaisz- 
kos kolbos Winco Kap«o......... 25o

n ibi lietu. Yra tai grašus Ir ušimantl* apsa
kymu isz gyvenimo nihilistu Rosijbje. kaip 
mergina Olga Llubetovycztute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskus czinovnikus ir gaudom* gudriai >u- 
trukoisz 1u ranku..................................... lOc

Pavasario Balsai, naujausių dainų knygele, 
turinti 48 puikia* daineles ir Libreto 4 
aktuose 15c

Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu vieszpaty* 
tej (socijaluzko* pleszyui*)................. 86c

Patarles ir dainos........................  10c
1‘etre Armino msztai. Knygele turinti 51 nui- 

k'u dainų . .4 l0°

Dratnou, gm*lu0ee apdaruose...............$1.33
Denkal ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parasze 

pagal lenkiszku* istoriku* Žemkalal*. Už
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugystee”.— Y r* 
tai apraszyma* Lietuvos *u Lenkija luslvie 
nyjimo ir jo pasekme*. Czia aiszklal yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su
Jetuvo* kunlgalkszcztais: Keistucziu. Vy- 
autu U kitais. Isz szio* knygele* skaityto

jas aissklsl supras, ar lenku prietelyste ym 
mum* naudinga ar blsdlnga...... . ......... IBe

Lietuviu protėviai Mašojoje^kzljojt nuo senove* 
iki jie patekiopu valdžia persu. Paraižė Lie
tuvos Mylėtoja*. Knyga turi K3 puslapiu* 
ir 4 didele* mapa*. parodanezia* vieta*, kur 
tenoveje gyveno lietuviu protėviai Apm*zo 
lietuviu padėjimą dar 800 meta priesz Kris
taus gimimę....................  SOc

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pression reise en Litbuaaie supiesze kun. V. 
Dembskis............................................. lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. wehlem Iss angllszko iazgulde kun V. 

Dembeki*.....................e............ .. ■ IBc
Kraalu Bkerdyne.Apraišo ana baisa atsitikima 

kada ISMni. maskoliai ašpaole antbašny- 
ezios miestelyje Krašli, muize, izaade ir pjo- 
we nekaltu* amonis. i*zgriowu altorius ir uš- 
pecze Jjo bašnyczia. Aiszkiauilal apra»zc 
ta wisa atsitikima..............................ISc

l_deta*iszkai Lementoriui iu notactoli. kata- 
kizman ir miitranturu..-..... ........... ISc

Mokslas apie Žeme ir kliu* svietus, jnbu.ytr 
pabaiga. A pru>zo ka* yra žeme, tas ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sakosi; ko* 
yra saule, žvaigždei.menulis; kaip toli yra 
in kita* žvaigžde*; ka* yra plian .os, kome
tos ir kito* retai matomos žvaigždes. Su 30 
aatronomiizku sbrozeliu, turinti 225 pusta 
plos. Yra tai vienatine knyga, iss korio* 
tikrai žmogus gali apstszvlestl.. Tftu

Drūtuose, gražiuose apdarnooe........>1.00

Mindaagis Lietuvos Karalius. Istorisskas pe- 
veikstas penkiuoee aktuose. Lenkiukai pa
mišė Jalius Slovockl, lietuvlszkai verte 
Vincas Kapsas (Drs* Kudirka). Ktjyzęle 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. UOo

OUtype. apysaka iss laiko terpaaviasko* karo* 
Indljoau Amerikos............................

Paiki Istorija spe Kantria Atana,kuri per 28 ni
tu vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Jeds D vargu kantrai iszkentejo..SOc

N'sujauili Lietuvlszkai Sapnlnykai, surinktas 
Ir sarodlL isz daugel ivsUmtau ttasku sspal- 
nyku ir surėdyta* pagal tikro Psrotsskal 
įglptiizka sepninyka.—iu 810 alizkiu abro- 
seliu.— su apraszjrmu planetų Ir psilapczlu 
tokias senove* Žmona* vartojo fnspejimul 
steltes —Gsrlaosel iszguldo visokius 
sapnus................  SOc
jVpdarytaa......................  O5o

•nasrcel* ir kaip gyvena Kynai (Cblnal). 
dvi labui akyvos pasakaite* .............. lOe

•sekmines rnlazio*. (įsa lenkiuko). Puška 
l-z atsitikimo mieyszku kllosztorluje. ...10c

•liūdinkime wyr»l žeme. Labui graži parok a 20e 
*awugtl arkliai ir Mendelia Didgnlvis Dvi 

zrašioe pasakėlės 10c
’luuksno* abrozeltai. Szeszioa naujos,labai 

grašio* pasakos ..... 30c
tajauta Lizdeikos duktė arbd Lietuva XIV 

szimtraetyje. labai graši pasaka..........7*c
■amokslai Grašiu Žmonių,, par»»zyil kn. 

Totoriau* (Tatare*). Yra grašio* ir ta- 
ImI pamokinsoczlo* pasako* „ „ fiOr

•amazone* arba baisumu Dievo rūstybe*. Pa
rasze Szvenunlkl*.Apsakymai Isz tikru atsi
tikimu Isz Liaiuvo* lietuvisžku pampi.

•avvlkstal. Parasze Žemaite. Graši 
>*p<* vaikina ir jaunę mergina ir 
pacztovimę................................

No. 4- Mošas Aukso Altorius, franoutiss- 
kos gluodnio* skurols* apdarais apw» 
foto kumpais.auksinta kw!*tka.kryšfus ir 
krasztal..................................... 77tl.SO

No. 0. Mažas Aukso Altorius, balto* oslln- 
lioldos apdarai, teskilusio* kwtetkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztal.. SI.SO

No T. Maža* Aukso Altorius balto* asilu- 
Itoido* apdarai, kwl*tko* aut irisso sao- 
no Užkloto* sidabru ir peria, su dwi*m 
kaulinėmis kabutomi*. auksinti kresy 
tai................. .....T.....................«.oo

itoKia

Lietuwifaka« Daktaras.
134 E. 24 UI., New York.

Garsingu gydytoju vyriukų ir mo 
teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuone: 
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo-; 
kykloję Londone, buvopardStibiu moka-1 
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale' 
Hospital College ir Lt.

l.'sZliltrina IsZgyiliiua
visų slaptų ir paprutų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimu vidurių, 
galvon, nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimį, moleriuku ligų ir ve 
vaisingumu. Gydymui nervlukų ligų 
reikia naudfit elektrikiniu prietaisu.

iazgydysiu įkėlė* dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu tarnų, iszdiiuvi- 
m| pieno, skaudėjimu lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimf pajiegų ir tL Isz- 
gydym* užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekMiin- 
gai. ir slepemas ligas užlaikau slaptyM-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexlngt«n Av.

Offiso valando.:-!
Nedeliomts: auo 8 iki 10% wal.ryto;nuo< iki 4 vai. 
popiet

Flo<lti per Oromala* I>jr ai. 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00

tyJeigu sergi. Ui parassyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraazyk sawo ligj. o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dyai

Tik per 30 dienu!
Ku prisius 25 c. pnpzto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
ruzitie, su puikiom kvietkom. apekaitl- 
mais ir pavinezevonem. Už 81.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virez minėtu popierių.

Adreltiokit teip:
W. Kudarauckas,

Box 234, Livnnce, Iiss.

BROLIAI LIETUVIAI!
' Tikietai ant balių ar loterijų už 

giaune preke. Asz iszdrukuoju.
oi-

J Aleksandraviczia ir Szvankus: 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan SL________ Ghicago, III. Ž
Turi puikiai nuengtas drakonu kas masrinas ir pertai viso- į 
kitu drakoriukus darbu* atlieka dailiai ir greitai, o ypatin- J

gai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programus, knygas razztininkam* ir tt.
Maivo, ir aiuuczla pltiiguA la viaas dalis svieto per baaka. exprosa, S 

arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko Knygas visokiu intalpu ir dailias maldaknyges. V
mmuhmiimuwjiiiWMWdimkuuuuuuuh»

Lietuviszka, Dirbtuve
T Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių ,t 
Ji paredų; teipogi dėl draugyeczių: Karunu, Kukardu, t| 
m Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti & 
Ijl savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai l 
f atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
| 1I5W. OlvhiiMi 8t • CHICAGO. ILL J

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Biauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo'8toe iki Ižtoe ryto.

Telefonais: Canal 78.
Telefonuot galima iu kiekvienos 

aptiekos. I
D™ Stanislaw Hey 

DENTISTJIS
809 S. AshltDd A«.

kerte 18-tos ii.
rtrszum Ptatto aptiekos

kerte 18-tos ii.

1000 tisietu UŽ 81.25
500 s. 80c
200 50c
100 $c

Puikios popieroa grom.itu raižymui tu
zinai 10c., o au kopertaia 15c. Kas pu 
mane uiairaazys “Lietuva” gaus tuziną 
*ziu poperu dovanu. Vaiiuojantiemi į 
k raju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lietu
viuką Biblija ui 84.00. Uiaimokantis-gi 
prenumerata ui “Lietuva” uiviaa meta 
gaus minėta Biblija ui 83.50.- Pinigus 
vinz 50 c. siuskite per Money orderi. 
Maiesnes sumas galima siusti kaip ku 
nori.

J. BARONAS, 
1002 8. 2nd.st., PhUadelphia.Pa.

Dr. O. C. Heine,
DE Ji TT8TAS-

Kerte 31 et ir HalBted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

MASZYK

■ PRSSZYK

VlKOPOTbNS Go.
(1.1. 860e InniAU* Av

Chicago. 111.

Preke plnĮgų.
Suskas rublis po.. a...... • 52 fc
Prusi^zko^ markės po............2<jc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
leikin pridėti 30c.bū1 paėsto kas

F.PBradchulis
Attomej and Coonselor it L»i.

Cbamber of Comnierco Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Wuhington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3042.

Wieninulia lietuvy* advokatu, baigęs 
mokai} jurtaprudencijoaczion Amerikoj. 
Weda provu kaip civiliazku teip ir 
kriminaliszku visuose suduos*.
Reti. 1 <M4 W. 1 »th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

5S Z o 
v 3

Visokios opersei jos ant dantų at- 
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 

lU P*?3' naujausia metodą.

Reguliuojame (lancziua 
kreivai auganczluz.

i Gryno aukso karūnėlės nuo... .85,00 
. .50c Virszui. ir apatine eile dant...815.00 
81.00i Garnituras dantų.......................88.00

<ac.tcaq ATtmnvTie.l Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Sztentoms OFISAS ATIDAR\TAS.įdienom nuo S rvto ikį 3 po pietų.
Nuo Bridgaporto imkit* Halstad IrO'Nail Mara. Nuo Town of Lak*—Ashland kars ir 

transfsra par Halatsd ui. Kalbame Icnkiszkai ir rUsiaakai.

Plombos cementįnes, porcelani 
nes arba sidabrines........

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

Dr-as A. N. BACEV1CZE,
8339 Commerciil are. So. Chicago, III.

Gydo visokia* ligas be skyriau* Ir viską ištai
ko tvirtoj* paslaptyje. Cš tai lietuviai, karte 
tiktai reikalauja daktarlszkos paselbos, tegul

savo prigimtoj* kalboje gali sussaekeU Ir gauti 
visa rodą.

Lletavial, noriatiaji* gauti pagelba per gro- 
ssatas, tas kitu miestu, tegul pilasi apraszo savo

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

UŽLAIKO ^3

Pirmos Kliasos Saliuna,
Grosernia ir Buczerne.

Visada szvieže mėsa, szvieži ir esystai 
užlaikomi visi kiti gjoseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Ssliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* utkanilis 
(Free Lunch) kan dien dykai.

Temykite Baltimor«8 lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyn, Md., Biltimores priemestyje.
Užlaikau czyatagražu aaliuna ir dide

le sale mitingam* it baltams, prie tekan- 
ežio vandene. Turi geru* gerymua ir 
gera* užkandi* dykai. Czia laike karez- 
cziugeriaute vieta atsivėdinti.

Sudrutinimns plauku.
Tiarai vienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu galva, teipgi 
[trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praazalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nusUbdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
ton k u te* 81.00. Siuncziam Pacztuirį 
•vetymaa azali*. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Sta W. Box 106., Brooklyn, N. Y.

......... LJETUWISZKAS DAKTARAS..........
167 W. ISth st.---------CHICAGO, ILL.

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius-į n u u 12 iki 1 po pift

Ateik pats 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.

Seniausia Lietuviuką Banka.
Siuncfiia pinigus į visu dalis svieto. 

Anmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szi f korte* ant visu liniju-^iž pi- 
giause preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

S. Mauk,
212 First St.. Elizabetb, N. J

t
—Tikrai LietuwiBzkas—

SalliiijaS.
MYIkA.1 Ateikit pažiūrėt, paziurej’lm* nieko n* kasstucHaf

Dabar mes iialeidžisnro turgau geriausi taikrodell: tiku ABSK1K1SZK*. 14K. 
■u dvigubais paauksuotai* luksztalz. anšake užsukama* ir nustatoma*, vyriszkas ar moteritzkas. 
tu tiksi* AnuiKiazKA Žilumui pilnu akmenų. R R. gvarentuota*, nikeliuotai* viduriai*, 
niduounm- raszvla orsnaitcu* akt 20 kktv; pagal iszvelrd* irgeronfh toki laikrodėli visados 
gali lyginti prie *40 vbbtks zuksu laikbodkuo. Visiem* puikiu taikrodeUa mylėtojam* mes duo
sime negvje 00 dienu puikius preaentus: 1. vrona aaniu rrm rmx su didele galvuke ir ginta
riniu oibu k u. vertes *1.60; l grynu Mantu rtrru creaarrezia. vertes 7*e.; 1 nikeline mikšuk*ms 
dbžutb. fibe; 1 dailu auksinuota Dienus inuctveKU su Cameo kabute, gi .10: 1 puikia euksinuo 
ta aaeun. *1.00; I pore puikiu A v*Kaure deimantai* scdtntu, (1.00; 1 puikia snutA Užsodinta 
brangakmeniais. 40c: 1 pore paauksuotu kottoniku su permuierio viražais, 40c: 1 pora rankovėms 
guzlku.su permuterlnla apeozia. 2bc; 2 kateteriamsnziku. permnterio aparato*. *fc; iri peikta 
in krutins sagute su dailiu akmenis 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siu neštame C- O. D. už

na pulknLAKKTtut retu: daiktus mes n*stenro>i*m' <«ds per t«er<*. sžrvgl-trav* savo kasztais. 
fi laikrodėlius gausi VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moterlsska Jeigu moterierka. tad vyrtatko D tok-n s lenciūgėlio mr« pasiunsime mo 
teristka 10oolin auksinuota Lorgnette lenoiugvll Raszrk-Tendter. p»k<M l*zpsrd»Tim»s n-'se»i- 
baiges Adresuok: ATLAB JEWElRY OOMPANY, 16 Metropolitan Block. CHIOAGO iLL

“Vienybe Lietu vnikn” 
iszeina kas sereda jau 15-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
neaza svarbiauBes ir teisin- 
giauBea žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalnb. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

PirmaH LietuviMtatn Saliuna* 

Antano Vemberio, 
Nortli Chicago, III.

"Parankiausia užeiga lietuviams kaip 
vietiniams teip ir isz kitur atvažiavu
siems. Arti Chicago Hardvare Foun- 
dry Co. Užlaiko seniauses Maskolijos 
arielkas, turkiszkus cigarus, o alus, tai 
tikras gaivintojas sziuoee karszcziuose. 
Naujai atvaževusiems suteikia teisin
giausia rodą

A. Vember,
22ra uliezia, North Chicago, IU.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. HalBted St.

$2.00

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czysta ssle snt 
mitingu, bailu, veeeiliu ir kitokiu aabo- 
vu .

Jonas Petroszius, 
118 V. ittbt. bite Onlon. Ciletto. 

Telefonas Canal 738.

. THE0 PR0ULX
ADWOKATAS IR KONSOLE.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-618
87-S9 E. NashlDgtoD st, Chicago, III.

Thelefon; Central. 2621.
Užsiimame ctvilisakoms ir knmmalisz- 
koms provoms. Geriausei isz varom e plo
vas už sužeidimui Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kaltomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Močeika gyvena po nr. 81 W. 
14th pi, kur galima ji rasti iki 8 vai. 
kas rytas.

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Succ. to Kelpscb, Noreiko At Co.
HCntnSL. Chicųo, H

kresstals.be
kwtetkos.su
guzlku.su

	1901-08-23-Lietuva-00560
	1901-08-23-Lietuva-00561
	1901-08-23-Lietuva-00562
	1901-08-23-Lietuva-00563

