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atsiskirti nuo Turkijos ir su* g^ymo miskolisskos dnmatisz-
koe trupos, nuo pusės dramos ak
toriai atsisakė lossti toliaus, vie
nas aktorius, iszėjęs ant scenos, 
aprciszkė publikai, jog ne losz
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Maskoliszka apstvielimo mi
nisterija dabar užsimanė platinti 
maskolystę terp ne maskoliszkų 
gaivalų visokiais budais: per pa-
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Amerika.
Pasiūlymas pagelbos Co

lumbijos respublikai priesz 
jos prieszus ir jieszkojimas 
priekabių aut užėmimo Pana
mos siaurumos, pakelė ne pa
sitikėjimą Europoj Suvieny
toms Valstijoms. Ar Euro
pos vieszpatysczių randai už
klausė Suvienytų Valstijų, 
kaip tūli jos nori žengti į- 
sikiszime į vaidus pietinės 
Amerikos republikų, ne ži
nia, kadangi randai, papras
tai, tarybas, kol jos ne už
baigtos, slepia. Prancuziszki 
vienok angliszki ir vokiszki 
laikraszcziai smarkiai užsi
puola ant Su vieny tų Valstijų, 
vien maskoliszki jiems pripa
žįsta tiesą daryti, ką nori. Mat 
maskoliai norėtų tūlas Euro
pos vieszpatystės supjudyti 
su Amerika, kadangi joms 
besipjaunant, Maskolija tu
rėtų liuosas rankas Azijoj, 
nieks jos ten ne galėtų stab
dyti. Ant pagarsinimo Ame
rikos rando, jog jo priderys- 
tė ant Panamos siaurumos 
saugoti ne tik savo bet ir ki
tų tautų reikalus, vokiszki 
rando laikraszcžiai atsako, 
jog vokiszkų pavaldinių rei
kalus apsaugos geriau pati 
Vokietija, kuri ne reikalauja, 
kad tuom užsiimtų paszali- 
niai, kuriu nieks ne praszo.

Pereitos sanvaitės laikrasz
cziai pagarsino, buk Prancu-

naujo 
ir tai 
nėse(

pasikėlimo gyventojų 
dar Manillės aplinki-

Rytinė Azija.
Reikalavimai svetimų krasz- 

tų dar vis Chinų ciecoriaus 
ne užtvirtinti, bent iki sziol 
svetimi ambasadoriai ne gavo 
atgal užtvirtinto ciecoriaus 
reikalavimų protokolo. Li 
Hung Czang, svarbiausias 
Chinų rando sandaros komi
teto sąnarys, praneszė sveti
miems 'ambasadoriams, jog 
ciecoriaus ediktas, prisakan
tis Chinų komisoriams padė
ti savo paraszą po sandaros 
protokolu, yra jau kelionėj ir 
seredoj arba ketverge bus 
Pekine; tąsyk chiniszki ko- 
misoriai pasiraszys po proto
kolu; kol jie ne turi cieco- 
riaus prisakymo, pasiraszyti 
po juom ne gali. Ne žinia vie
nok, ar Li Hung Czang teisybę 
kalba, ar nori vien iszrasti 
priežastis ant ne pasiraszymo 
po protokolu. Gal būt, kad 
jis nori vien laiką nutęsti. 
Angliszki laikraszcziai bent 
persergsti ambasadorius ir 
liepia ne tikėti Li Hung 
Czaugui, kuris buk priėmimą 
nutarimų nori teip ilgai nu
tęsti, kol isz Chinų ne pasi
trauks svetimos kariaunos. 
Pasitraukus, girdi, svetimoms 
kariaunoms, Chinų randas 
atmes visus reikalavimus. Ar 
isz tikro vienok teip gali bū
ti, nežinia. Sziądien anglisz- 
kiems ir amerikoniszkiems

klampytęs visos Anglijos ka- 
riszkos pajiegos, nieks nesi- 
rokuoja dabar. Karėj priesz 
Maskolija viskas pultų ant 
Japonijos, o ir pergalėjus 
prieszą, jai reiktų pelnu da- 
lytiesi su mažai jai pagelbė- 
jusiais sanryszio draugais. 
Į nenaudingus, pavojingus 
ryszius nieks nesirisza, ne 
norės risztiesi ir Japonija, 
ypacz jeigu jai Maskolija ge
ra, be karės ką nors pasiu* 
lys.

The Litbuanian W sekly į-
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zija ir Vokietija pradėjo de- laikraszcrfams ne daug kas 
rybas su Danija ir nori nu- 1 
pirkti jai prigulinezias Anti- . 
lių salas, kurias nori pirkti < 
ir Suvienytos Valstijos. Ži- < 
noma, tam smarkiai pasiprie- 
szintų Suvienytos Valstijos ir , 
be abejonės be pritarimo ji) 
nė Prancūzija, nė Vokietija 
tų salų ne pirktų. Jeigu 
Su v. Valstijos įsipainiotų į i 
karę pietinėj Amerikoj, tai 
tąsyk ant jų protesto ne ]>ai- 
syti) kiti krasztai, kadangi 
tąsyk jos ne turėtų užtekti
nai pajiegų ant parėmimo sa
vo protesto. Daniszki rando 
laikraszcziai vienok pagarsi
no, kad jai prigulinezių ma
žų salnczių ne parduos ki
tiems, bet Danijos randas no
ri vien kad Suvienytos Vab 
stijos užmokėtų už jas reika
laujamą sumą pusketvirto mi
lijono dol.

Prova admirolo Schleyo dar 
ne pasibaigė. Laivynės mi- 
nisteris į sudžias paskyrė vie
ną afszkiai ne prilankų 
Schleyui sudžią. Priesz tai 
pakėlė protestą lygiai pats 
Schley, kaip ir jo advokatai, 
bet laivynės ministerija ant 
protesto ne paiso.

Amerikoniszkos kariaunos 
virszininkas ant Filipinų sa
lų atsiuntė į Washingtoną 
žini^, jog pasidavė ameriko
nams filipinieczių pulkaunin
kas Loreel su 14 oficierųir 13 
paprastų pasikėlei) ų. Per 
paskutinę gi sanvaitę pasida
vė 100 filipinieczių.

' Žiūrint į raportus ameriko- 
niszkos kariaunos virszinili
ko, reiktų manyti, kad karė 
ant Filipinų neužilgio pasi
baigs, kadangi jis pranesza 
vien apie pasidavimus pasi- 
kėlėlių. Sunku todėl su
prasti, kodėl tas pats ameri
koniszkos kariaunos virszi
ninkas nusprendė sudrutinti 
Manillės garnizoną, sutraukė 
czia 4 kompanijas szviežios 

‘ kariaunos. Jeigu czia užte
ko iki sziol stovinezio garni
zono, tai besibaigiant karei, 
einant pasikėlimui silpnyn, 
dar labiaus turėtų užtekti. 
Argi todėl amerikoniszkos 
kariaunos virszininkas laukia

tiki, kadangi jie pagarsėję 
jau savo melagystėms, iszra- 
dinėjimu ne butų daiktų. 
Jiems ne rupi teisybė, bet 
vien mieriai, kuriems tarnau
ja, nors tie mieriai butų ir 
nedoriausi. Leidžia tyczia 
melagingus paskalus, jeigu 
su jų pagelba gali pasėti ne 
sutikimus ir neužsitikėjimą 
terp vieszpatysczių. Anglisz
kas randas, turbut, pats lei
džia per jam taniaujanezius 
laikraszczius visus paskalus 
apie neva paslaptus mierius 
Chinų rando, kad rasti progą 
aut ilgesnio laiko užvilkti isz- 
traukimą savo kariaunos. 
Jeigu kiti krasztai iszvežtų 
savo kariauną, o Angliją to 
ne padarytų, tai su pagelba 
savo pasilikusios kariaunos 
ji galėtų Chinams pastatyti 
naujus reikalavimus. Isz 
tikro Anglija ne tik nesisku
bina pasitraukti isz Chinų, 
bet atsiuntė dar du nauju 
kariaunos regimentu. Maty
dami, ką daro Anglija, ir kiti 
krasztai palieka dalį kariau
nos pajūriuose ant dabojimo 
anglijonų.

Anglijos Jaikraszcziai gar
sina, buk Anglija, Suvieny
tos Valstijos Sziaurinės Ame
rikos ir Japonija rengiasi 
pareikalauti, idant Maskoli
ja pasitrauktų isz Mandžuri- 
josl Gal būt, kad Anglija ir 
bando sutverti toki ryszį 
ant numažinimo Maskolijos 
godumo, bet ar tas pasiseks 
—tai jau kitas klausymas. 
Vieszpatystės riszasi terp sa
vęs, jeigu kiekvienas pristo- 
jantis prie ryszio turi naudą 
ir jeigu mato, kad per susi- 
riszimą gali mierį atsiekti. 
Isz czia paminėtų vieszpatys
czių vien Japonija gali būt 
pavojinga Maskolijai, kadan
gi ji gali greitai pargabenti 
savo puikiu kariauną į Sibe- 
riją; Amerika namieje labai 
tvirta, bet už tai svetur ji 
gali vesti kares tik su teip 
silpnoms vieszpatystėms kaip 
Iszpanija ar republikos piėti- 
nes Amerikos; su Anglija,tie 
krasztai,kurių negali pasiek - 

i ti drūta laivynė, kol ne pa- 
, baigta karė Afrikoj, kur nu-

Pietinė Afrika.
Neseniai angliszki laikrasz- i 

ežiai, ramindami savo akai- j 
tytojus, paleido paskalą, buk i 
būrų vadovas Botha traukia ] 
į krūvą savo kareivius ir nori ; 
pasiduoti su visa savo ka
riauna anglijonams; vienok į 
iki sziol ne tik ne pasidavė, j 
bet nė ne bandė užmegsti ta- ( 
rybų. Turbut todėl didės- : 
nei dalei anglijonų nusibodo 
karė, jeigu randas, net per . 
laikraszczius leisdamas melą- , 
gystes, stengiasi nors ant tū
lo laiko nuraminti tautą. 
Turbut ininisteriai ne turi 
galinczių nuraminti gyvento- 1 
jus teisingų žinių, jeigu po 1 
kelintą kartą per laikrasz- 1 
ežius leidžia melagystes.

Angliszkas randas atsiszau- 
kė į visas neutraliszkas viesz- 
patystes su praszymu laikyti ' 
karę pietinėj Afrikoj už pa
baigtą. kariaujanczius borus 
laikyti ne už kariaujanezią 
pusę bet už pasikėlei! us ir 
plėszikus, ant kurių suval
dymo ne reikia jiaieyti aut 
terptautiszkų tiesų. Angli
jos praazymą vienok neutra- 
liszkos vieszpatystės atmetė, 
kadangi karė ne pasibaigė ir 
būrų ne galima laikyti už pa
sikėlė! ius, kadangi jie priesz 
karę ne buvo Anglijos ]>aval
diniais bet ne prigulmingų 
republikų ukėsais. Rods an
gliszki karės vedėjai ir dabar 
laužo terptautiszkas tiesas, 
bet pats Anglijos randas,tur
but, tą laiko již negerą daiktą, 
jeigu kreipiasi į neutralisz- 
kus krasztus su praszymu da- 
leisti burus laikyti už locnus 
pasikėlėlius, su kuriais galė
tų elgtiesi, kaip patinka. 
Dabar gi visur angliszkus 
karės vedėjus turi tiesą lai
kyti už laužytojus terptau
tiszkų tiesų, taigi už plėszi
kus. Kadangi prasidėjus 
karei Holandija perėmė di- 
pliomatiszkas pareigas Trans- 
vaaliaus ir Oranijos, tai tų 
republikų randas - praezė Ho- 
landijos iszsiuntinėti protes
tus priesz Anglijos karės ve
dimo būdą, bet Holandijos 
randas atsisakė tą iszpildyti. 
Holandija mat silpna ir turi 
daug valdybų ant salų; ne 
paranku todėl stoti ant kelio 
Anglijai, kadangi tojė, prisi
laikydama plėszikų budo, ga
lėtų tas valdybas paveržti. 
Gaila, kad būrai savo tėvynės 
dipliomatiszkus reikalus ne 
pavedė galingesnei vieszpa- 
tystei.

Angliszkos kariaunos liuos- 
noriai paeinanti isz pietinės 
Afrikos, atitarnavę savo lai
ką, pareikalavo, idant juos 
paleistų nuo tarnavimo ka
riaunoj; Kitchener vienok at
sisakė paliuosuoti, kadangi 
ne turi isz kur gauti daugiau 
kareivių. Tuom vienok nu
baidys norinczius į kariauną 
pastoti ir paczioj Anglijoj.

Nors Kitchener hiunczia ži- 
, nias į Londoną, jog jenero- 
, las French baigia vyti lau

kan įsiveržusius į angliszkas 
! valdybas burus, bet tas yra 

melas Anglijos karės vedėjo 
. į svietą paleistas, kas matyt 
■ isz jo paties padavadyjimų.

Sztai dabar Kitchener išlei
do prisakymą angliszkų Ca- 
po valdybų mažesnių miestų 
prekėjams perkelti savo par- 
davinyczias į didesnius mies
tus, kur yra tvirtesni angliste 
ki garnizonai; gyvenantiems 
gi ant farmų kolionistams už
draudė turėti namieje dau- 
giaus maisto produktų negu 
reikia ant iszmaitinimo szei- 
mynų per szeszias dienas. 
Jeigu isz tikro anglijonai 
baigtų vyti laukant isz savo! 
valdybų burtis, tai ne reiktų 
iszdavinėti tokių kvailų pri
sakymų. Tas jau rodo, kad 
net savo locnose valdybose 
anglijonai laikosi vien dides
niuose miestuose, kaimai gi 
yra buru valdžioj.

Būrų vadovas Delarey isz-j 
leido prokliamaciją, kurioje 
nurodo ant žvėriszkų padava 
dyjimų Kitchenero ir kalbi
na barus kariauti iki galui.

Po Ladybrant būrai paėmė 
■į nelaisvę 70 angliszkų karei-1 
vių ir 8 oficierus.

Pietinė Amerika.
Nesutikimai terp dviejų 

pietinės Amerikos republikų 
—Venezuėles ir Columbijos 
ne tik ne iszdilo, bet dar la- 
biaus iszsiplatino; į nesutiki
mus gali dar įsikiszti ir Peru. 
Ar Suvienytos Valstijos įsi- 
kisz į tuos nesutikimus su 
ginklu, ar duos pagelbą savo 
numylėtai Cojumbijai, dar 
ne žinia. Laikraszcziai gar
sina, buk Venezuėles kariau
na jau perėjo rubežių ir įsi
veržė į Columbiją. Ant ve
dimo kovos paskutinei trūks
ta pinįgų, randas reikalauja, 
idant gyventojai mokėtų mo- 
kesezius ant karės reikalų, 
szaukia po ginklu gyventojus 
ant apgynimo tėvynės 
prieszų.

Isz Vilniaus.
Vilniaus mokslinio apikr'czio 

virazioinkaa prisakė visiems di
rektoriam) gimnazijų, jau nuo 
prudžioe szių metų įvesti nauju* 
mokinimo programų*; mokinti
nius žemesnių kliaaų,paliktus ant 
antrų egzaminų isz lotyniszkoe ir 
grekiszkoti kalbos perle'sti į 
augsztesnę kliasę be egzaminų 
(kę darys su paliktais toj paczioj 
kliasoj už ne mokėfimę Joty n i ož
kos ir grekiszkos kalbos, kurios 
žemesnėse k liesose visai panaikin
to*, to apskr'.czio virszininka* ne 
pasako). Apart to, apekriezio 
virszininkas reikalauja turaszo 
lotvniazkoe ir grekiazkoa kalbų 
mokintojų, kurie turi būt prasza- 
linti nuo vietų; arba gal tokiems 
mokintojams galima būt pavesti

Vokietija.
Į Vokietiją atvažiuoja mas- 

koliszkas caras. Visi vokisz
ki rando laikraszcziai iszreisz- 
kia savo prilankumą carui ir 
tvirtina, kad terp Vokietijos 
ir Maskolijos nė jokių svar
besnių nesutikimų nėra; net 
apie rengiamą ■pakėlimą mui
tų ant svetimų produktų 
Vokietijos randas pirma pra- 
nesze Maskolijos randui. Su 
caru važiuoja ir maakoliszkas 
nžrubežinių dalyki] mintate--“ 
ris. Matyt todėl, kad caras 
nori su Vokietija tartiesi 
apie kokius nors svarbesnius njo^inimę kitokių mokslų, 
reikalus, bet apie kokius, dar 
nežinia. P«ncziakų dirbtuvėj Bruno, 

ant priemie*czio Naujas Miestas 
Isz \ okietijos caras kėliau- atsitiko nelaimė. Masziaa pa- 

ja į Prancūziją, kur dalyvaus Į griebė uždirbo vLen} darbininkę, 
manevruose prancuziszkos ka- Greitai vienok maszin} sustabdė 
riaunos ir gal bandys kaulyti ir isz rato isztraukė sunkiai su- 
pinįgų nuo prancūzų, kadan- žeist} mergin}, kuri} tuojau* nu
gi jų Maskolijos iždui visada j gabeno į ligonbutį. 
trūksta.

Balkanų pussalis.
Buvę užgimę dideli nesuti

kiniai terp Prancūzijos ir dauginimę skaitlinis maskoliszkų 
Turkijos už nelaikymą isz pradinių mokyklų, perrengia)} 
pusės šaitano pažadėjimo vakarinių mokyklų, prelekcijų ir 

tt. Mat maskoliszki ministeriai 
patėmyjo, kad tik ant nieko ne-

4 d. pjutes Szvento Jono haf
ny ežio j, laike mišrių, vienam i« 
beeimeldžianczių, Slizevycziui, 
vagilius isztraukė isz kiszeniaus 
mssznelę su pinįgais ir laikrodėlį. 
Vagilių suėmė. T} paczi} dienę 
Szventoe Dvasios cerkvėj sugriebė 
teiposgi vagilių besistengiantį 
tusztinti besimeldžianczių kisze- 
nius.

Paskutiniuose laikuose į Vil
nių, kaip ant kongreso, tuvažiavo 
daugybė vagilių i«« Vsrszavos ir 
Odesos ant parodymo vilnisz- 
kiems vagiliams,kaip reikia vogti. 
Pasirodė vienok, kad svecziai ta
me moksle ne geriau iszsilavinę, 
kadangi didesnė jų dalis pateko į 
policijos rankas, kuri vienus isz- 
siuntė į jų gimtinę, kitus laiko 
dar kalinyj.

Vilniuje, bankierius Bunimovi 
cze sutvėrė ak c i jo n i erių draugys
tę su 400000 rubl. kapitalo, kuri 
parengs mieste didelę czekoliados 
dirbtuvę.

Vilniaus aplinkinėse užstojo 
vėl dideli karszcziai: ant saulės 
vidurdieniais būva po 45° pagal 
Reautnuro termometrę.

Pomologiszka draugystė, nuo 
12-20 d. spalių,Vilniuje, ant prie- 
miesezio Laki-zkių, parengs so- 
dauninkyttės parodę ir jomarkę.

į antrę Vilniaus gimnaziję 
szįmel visai ne priims žydų mo
kintinių, kadangi joje ir teip mo
kinasi daugiau žydukų negu da- 
leiata ministerijos.

duoto prancuziszkam pasiun
tiniui, užtarusiam už reika
lus prancuziszkos kompani- suprantanezių mažų vaikų masko- 
jos parengusios laivų prie- hszka mokykla turi įtekmę, to- 
plauk, KonstantinopoJiuJ. džl ji. rengusi n. m a,kulių .p- 
Prancuziszkas pasiuntinys 
buvo' jau pertraukęs susinę- 
szimus su su 1 ta no valdžia. 
Ant parėmimo Prancūzijos 
maskoliai sumobilizavo ka- 
riszką laivynę ant Juodųjų 
jūrių ir sutraukė žemės ka
riauną ant rubežiaus. Gar
dinti vienok žoliaus šaitaną 
ne buvo reikalo: jis praneszė 
prancuziszkam ambasadoriui, 
jog visi jo reikalavimai bus kia tankiai namieje badę kęsti, o 
iszpildyti. už tai atsiųstos czia visokios mss-

Aiv -4 * X • x . kolystėe szaszlavos lobsta ir tun-Albanijoj nigrme didesni L koItaU
maisztai priesz šaitano val
džią. Gyvenanti svetur ap- 
szviesti albaniecziai iszplati- 
no po visą Albaniją daug 
knįgų ir teip rasztų, su kurių 
pagelba pakėlė tautiszką su
pratimą terp gyventojų. Da
bar albaniecziai nori su visu

įgyventuose Maskolijos krasztuose 
rengti kuo daugiausiai pradinių 
maskoliszkų mokyklų.

Vilniuje, ant teip vadinamo 
Puszkino skvero rado gulinezi} 
jaunę moteriszkę, o szale jos buvo 
mažas vaikiukas, kuris stengėsi 
prikelti apmirusi} motin}. Kada 
j} prikėlė, tai pasirodė, kad ji 
apmirė isz bado, nes nuo kelių 
dienų nieko ne valgė. Teip mat 
Lietuvoj yra, kad lietuviams rei-

Vilniaus mie tas nusprendė jau 
galutinai ant apazvietimo ulyczių 
įvesti elektriazkus žiburius, bet 
dar nenutarė ar parengia)} žibu
rių pavesti kokiai kompanijai, ar 
mestai paežiam tuom užsi
imti.

Vilniuje, ant paskutinio per

Isz Vilniaus gub. ,
Per sanvaitę nuo 20-27 d. lie- 

pos Vilniaus gubernijoj buvo ap- , 
sirgimų visokioms limpanczioms 
ligoms: Vilniuje: arlskoot<m« 
sziltinėms 3, pilvinėms 2, krauji
nėms 3, tymais 4, rauplėms 2. 
Paviecziuose aprirgimų buvo: (

Pilvinėms sziltinėms: Vilniaus 1 
pav., kaime Buciszkiuose 5, nu- 
mirėl, kaime Oboliuo<-e szvie- 
žiai apsirgo 1, kaime Putatovsz- 
czina afisirgo 5, numirė 1. Ly
dos paviet e], kaime Kontrimovsz 
cziznoj apsirgo 22, numirė 1, 
Kanticzine aptirgo 1.

Kraujinėms: Disnos pav., kai
me Obrud apsirgo 18, numirė 3. 
Aszmėnų pav., kaime. Bumbuluo
se apsirgo 22, numirė 2$ kaime 
Novosiolki aps:rgo 6, kaime Gra- 
szevszcziznoj apsirgo 11; numirė 
2, Gumniszczėj apsirgo 6.

Rauplėms: Szventėnų pav., 
kaime Daumikuose apsirgo 30 
žmonių.

Tymais: kaime Szatuose apsir
go 3, Lydos pav., kaime Ganavi- 
cziuose apsirgo 25, numirė l.

Vilniaus gub., Valkenikuose, 
inžinierius Szimanowskis parengė 
specijaliszk} dirbtuvę jo paties 
iszrasto “asfaltito”. Asfaltitas 
yra tai pigi medega, ne bijanti 
ugnies, ne galinti užsidegti, den
gimui stogų. Jeigu kaimiecziai, 
vietoj sziaudinių stogų,turėtų as- 
faltitiuius, ne butų tiek gaisrų po 
Lietuvos kaimus.

Ligos naminių galvijų dar vis 
platinasi, ypacz po kaimus Szven
tėnų pavietyj. Pereit} sanvaitę 
tame pavietyj apsirgo 164 galvi
jai. Trakų ir Vilniaus paviecziuo- 
se siberisku maru apsirgo 1 ar
klys ir 26 raguoti galvijai,isz ku
rių 12 pastipo. Kraujiniais my- 
žalais apsirgo Vilniaus, Szventė
nų ir Trakų paviecziuose 36. ra
guoti galvijai, isz kurių pasti
po 10.

Žuvys Lietuvoj
Lietuvos upės ir ežerai garsus 

kitę syk buvo isz - žuvių, dabar 
vienok žuvingumas-musų tėvynės 
vandenų pa*in)až;i)o, todėl jie gy
ventoj ims mažiau naudos atgabe
na negu seniau ir tai per paežių 
gyventojų kaltę. Jie mat mažai 
rūpinosi apie padauginimu žuvių 
vandenyse, bet užriėmė vien jų 
gaudymu. Vilniaus gubernijoj 
tik dvare Sutveliki, Szventėnų 
pav., yra tikra žuvininkystės ūkė. 
Laukiniuose gi vandenyse nieks 
nesirūpina apie priveisia)} žuvių, 
as vien gaudo. Žvejotųjų guber

nijoj galima ekityti apie 200, skai
tant gaspadorius ir jų darbinin
kus. Sužvejotas žuvis perka vie 
tintu i dvarponiai, atlikusias siuu- 
czia į Varszavę, Vilnių, Dinabur 
g}, Kaun}, net į Prusus. Bran
giausios Lietuvos žuvys yra lasz- 
varai: juos parduoda po 12 rubl. 
už pudę: karpė* ne labai bran
gios, po 6-7 rubl. už pud}. Dva
re Vaka yra žuvių aiginyczia 
kurioje augina laszvarus ir ker
pės.

Kauuo gubernijoj žuvys ant 
20% brangesnės negu Vilniaus 
gub. Czia tūluose didesniuose 
dvaruose yra prūdai žuvių augi
nimui ; geriausiai įtaisyti prūdai 
yra Staszinskio, Raseinių pav.; 
laukiniuose vandenyse žuvys dar 
labiau isznaikintos negu Vilniaus 
gub.

Grodno gubernijoj žuvys tei- 
posgi sumažėjo. Kniazino aplin 
kieėeė dvaruose yra žuvių augi- 
nyežios, kurios gėrę atgabena 
peln}. Laukiniuose vandenyse 
ūkininkai baigia naikinti žuvis. 
Žvejodami, ne žiuri ant la<ko, bet 
žvejoja, kada kam patinka; kaip 
kada, ant palengvinimo žvejonės, 
užnuodina vandenis ir tokiu bu- 
du be jokios naudos ieznaikina 
daug žuvių. Ne įstabu.jeigu prie 
tokio ukiavimo laukiniuose van
denyse žuvys nyksta.

Vėžiai nyskta Lietuvoj.
Iki 1898m. isz Kauno guberni

jos kas metę galindavo daug vė
žių į užruliežius; ypacz daug jų 
iszgabendavo isz Sziaulių pavie
nio. Dabar vėžiai su visu iszny- 
ko daugely] ežerų, kaip antai e 
žėrė Seduche,Telszių pav. ir upė
se: Vindavoj, Dabikinėj ir Vir- 
vinte. Vienur vėžius isznaikino 
neiszmintingas gaudymas, kitur 
gi amaras.

Grodno gubernijoj vėžiai isz- 
nyko didesnėj dalyj upių, dabar 
jie užsiliko beveik vien Volko- 
vysko pav. Iki 1897 m. (taigi 
iki pasirodymui amaro) vėžiai 
buvo gana pigus; Belostoke už 
kap} mokėdavo po 50 kap., da 
bar gi ir už 3 rubl. ne galima 
gauti. Latvijoj ant vėžių užpuo
lė nauja liga, ant jų pasirodo 
juodi szlakai. Rods szita liga 
ne daug jų isznaikino, bet visgi ir 
ji jiems kenkia. Lig} tę gimdo mi- 
kroskopiszki grybeliai.

Isz Prūsų Lietuvos.
Gumbinėj pasibaigė antru kar

tu prova unleroficerių Hickelio 
ir Marteno, kur e buvo apskųsti 
už užmuszimę (ficiero Krosigko. 
P.rmoje provoje sūdąs abudu ra
do ne kaltais, bet kareiviszkoe 
valdžios jų isz kalėjimo ne pa'ei- 
do. Antroje provoje Hickelį įsi
teisino, bet Martenę nusprendė 
ant suszaudymo.

Kaime Szilininkuote, netoli 
Kaukemių,užsidegė namai Vitbi- 
ro. Ugnyje pražuvo gaspado
rius Ulrich, kuris norėjo isznesz- 
ti isz deganczių namų daiktus.

Netoli Medninkų, trūkis pajū
rių geležinkelio užbėgo ant sker
sai kelio važiuojanezio vežimo. 
Užmuszė gaspadorių Bresilgę, jo 
gi kaimynę ne pavojingai apkū
lė.

Goldapės pavietyj, kaime Nan- 
jakiemyj,siautė gaisras, kuris isz
naikino 9 namus ir' 7 negyvena
mas triobas. Ugnyje pražuvo 
motina girios sargo ir 3 metų 
vaikas, kuris ir užkrėtė ugnį.

Dvaie Ent-felde, netoli Insru- 
C7,’o, trenkė perkūnas į karvių 
tvartę ir jį uždegė. Trioba su
degė, bet karves pasisekė išves
ti.

Daukantuose nusiszovė kon- 
traktorius Dovidaitis isz Agilių. 
Atkako jis czia jieszkoti savo nuo 
jo pabėgusios paezios, bet kad jos 
ne rado, pats sau galę padarė.

Klaipėdos oficierai hoycotuoja 
Szovėjų Sodę uitai, kad priesz 
rinkimus szovėjų draugystė dalei- 
do sode socijalistams laikyti susi- 
rinkimę.

Ant Balliezkų jūrių paskendo 
Klaipėdos garlaivys “Libsu”, 
plaukiantis isz Klaipėdos į Steni
nę. 16 žmonių nuo paskendusio 
laivo susėdo į valtis, bet viena 
valtis apvirto ir 8 žmonės pri
gėrė..

Debesų praplysziinai aplin
kinėse Romintų pridirbo labai 
daug blėdies, ant didelių plotų 
isznaikino javus laukuose. Gy
ventojai kenezia didelį vargę. (Li
pei os teatre mieste Bayreuth, 
Bavarijoj, parengė specijaliszk} 
operos perstatymę ant naudos 
Romintų aplinkinių varguolių. 
Operoj giedojo geriausi Vokieti
jos giesmininkai.

tverti neprigulmingą Albani
ją, bet kiti kaimynai ne nori 
daleisti. Austrija nuo se
niai tyko ir laukia progos 
ant užėmimo po savo globa Į tolizus, kadangi trupes direkto- 
Albanijos; tokius jau norus rius ne užmokėjo suderėtų algų 
turi* ir Italija, kuri per savo aktoriams.
agentus agituoja pietinėj Al
banijoj ir stabdo Austrijos 
nuerius. Albanija gali to
dėl atszaldyti meilę terp pri
gulinezių prie vieno ryszio 
vieszpatysczių -r- Austrijos ir 
Italijos ir gali iszardyti susi- 
riszimą via orinės Europos 
vieszpatysczių.

Kaip paduoda maskoliszki laik- 
raszcziai, Lietuvoj ir kituose Mas
kolijos apskricziuoee, kur gyvena 
lydai, į gimnazijas priims ne 
daugiau kaip 2% lydy mokin- 

1' tinių.

8 d. pjutea priebainytyj kata- 
likiaskos katedros baioyczios ra
do pamest} kūdikį.

Lenkiszki dvarponiai 
Bur vienoki.

Lenkinki laikraszcziai tankiai 
talpina apskundimus lenkiszkų 
ponų, kurie antai Prūsuose par
duoda dvarus vokiszkii kolioni- 
zacijoe komisijai. Daro teip vie
nok lenkinki didžtureziai ne tik 
Prūsuose, bet ir Lietovoj jie par
duoda savo dvarus maskoliams, 
jeigu tie pasiūlo gėrę užmokesnį. 
Setai dabar be jokio tikro reika
lo, bet tik dėl pelno, parduoda 
lenkinki ponai didelius dvarus. 
Baltupį ir Varnėnus, Vilniaus 
gabernijoj, žinoma,parduoda mas
koliams, kurie czia padarys pas
kui burlokynę.

Isz Rygos.
Latviszkas laikrasztis “Deenoe 

Lapa” pranesza, jog szitame mies
te latviai amatininkai rengiasi su
tverti nauj} draugystę, kurios 
mieriai bus: rūpinti darbę jo ne- 
turintims sąnariams, duoti paazel- 
pę laike ligos ir bedarbėj, rengti 
jiems pakelianczius dorę ir prot} 
pasilinksminimus. Tokios drau
gystės ir Amerikos lietuviams bu-

Isz Varėnos, Vilniaus gub.
Nuo smarkių lytų užgimė sz i to

se aplinkinėse tvanai. Užtvinę 
vandens nuneszė tilt}, p įstatyt} 
ties kaimu Prelai ir visi kaimo gy
ventojai,su savo bandoms, atsira
do kai pi prieszų apstatume mies
te, nes per užtvinusi} Mericzan- 
k} ne galima buvo iszvaryti gal- 
vijų ant ganyklos, kol tilto ne 
pastatė; gyvulius žmonelėms rei
kėjo s žerti sziaudais nuo ato- 
gu-

Szįmel Varėnos valszcziuje per
kūnas diktai blėdies pridirbo: 
pagimdė keturis gaisrus ir užmu- 
szė du žmonis. Ledai Varėnos 
valszcziuje iszmuszė visai javus 
ant ploto 500 desiatinų, o ant 80 
desiatinų iszmuszė isz dalies. Už- 
derėjimas laukuose visame Trakų 
pav. neužganėdinantis; žmone
lėms savo duonos neužteks.

Isz Mintaujos.
Maakoliszkas laikrasztis “No- 

vosti” pranešu, jog szitame 
mieste koksai A E. užmuszė su 
Kirviu savo motin}. Ušmuszėjas 
dirbo visokiose dirbtuvėse Mintau
joj ir Rygoj, bet niekur ne galėjo 
ilgai iszbuti. Neseniai jis sugrįžo 
isz Rygos ir nuo motinos parei
kalavo pinįgų. Kadangi motina, 
ar jų pati neturėjo, ar duoti ne 
norėjo, sūnūs pagriebė kirvį ir įa 
užmuszė. Užmuszėjas likosi su- 
aresztuota«.

Isz Kauno.
Visoj Kauno gubernijoj žiemi

niai javai užderėjo szįmet su vi
su uiganėdiuaneziai. V asa ro
jam 8 užkenkė kaitros ir stoka ly
taus. Žirnius daugelyj vietų pa
gadino vabalai. Sz'enę, dobilus 
suvežė grasiai; žolė ir dobilai uš- 

i, ant to žem- 
| darbiai ne rugoja.

Isz Kalėtų, Vilniaus gu
bernijoj.

Szitame miestelyj priviso daug 
vagilių ir neramių ypatų. Va. 
gyslos, užpuolimai, musztynės 
nuolatai pasitaiko; naktimis gir
dėt riksmas vagilių užpultų 
besipeszanczių girtuoklių, 
tuokliavimai aplinkinėse 
miestelio hbai iszsiplatino.
me nieko įstabaus nėra, kadangi 
žmonelės ne turi k} daugiau veik
ti. V aidžios juk paezios draudžia 
doreenius pasilinksminimus, drau
džia skaitytu} knįgų, tuom pa
ežiu demoralizuoja žmonis. Ap
linkinėse- Malėtų gyvena beveik Į tų naudingesnės už' dabaitinės augo szįmet gerai, 
vien lietuviai. Ipaszelpines ir bažnytines. i darbiai ne rn<rni»pesselpinee ir bažnytines.



IszGrodno.
Oras visoj Grodno gubernijoj 

. laike szien ir rugpjutės bavo 
karsztas ir sausas. Didesnę dalį 
javų nuvalė gražiai; nenuvalyti 
dabar vien vėlybesni vasarojai. 
Darbininkų ant nuvalymo laukų 
buvo gana. Vodingų laukams 
vabalų ne buvo.iszėmus vien Vol- 
kovisko pavieczio, kur. vabalai 
nnėdė rugius ant ploto 6 desiati- 
nų. (Jžderėjimas daržovių, sodų 
vaisių ir bulvių szįmet visoj gu
bernijoj geras, per tai ir prekės 
tų produktų žemos.

I
j

Isz Smorgones, Vilniaus 
KUb.

Neseniai atkako ežia isz Odesos 
neva agentas maskoliszkų knygų 
prekėjų ir laikraszczių iszleistoju. 
Nuo reikalaujanczių knįgų ir laik- 
raszcaių ėmė jis pinįgus, bet nie
ko ne davė, kadangi nė knįgų, 
nė laikraszczių ne turėjo. Ant 
galo pasirodė,kad lai prigavėjęs; 
pabėgo jis isz Odesos nuo turtin 
gų tėvų. Smorgonėj jį suaresz- 
tavo.

į

Apargitnai ri* iriszku maru 
darbininkų czianykszczių skurų 
iszdirbinyczių nuolatai pasitaiko. 
15 ir 16 d. liepos maru užsikrėtė 
trys žmonės. Matyt, kad skurų 
iszdiibinyczių nieks ne prižiūri.

Isz Isumenio, Minsko gu
bernijoj.

4 d. pjutės szitame mieste siau
tė didelis gaisras. kmis išnaiki
no su Virszum 150 namų, neskai
tant negyvenamų triobų. Iszde- 
gė Berežinos ir Miško uly 
šios. Ugnis pasirodė pirmiau
siai negyvenamoj trioboj, kurię, 
kaip mena, turėjo kas tyczia pa
degti.

Isz Amerikos

s

E

Atskaita apie sveikatą.
Wa?hingtono stalistiszkas biu

ras pagarsino atskaitę apie gy
ventojų sveikutę visokiuose Ame
rikos krasztuose. Isz atskaitos 
matyt, kad, sulyginus 1890 m. su 
1900 m. nuoezimtis m i rožių be 
veik viduose Amerikos miestuose 
pasimažino, kas parodo, jog per 
10 m. sanitaiisskcs sanlygos mies
tuose pasigerino. Vien Bostone, 
New Orleanse, Kansas Cįtyj, 
St Louise ir keliuose kituose 
nuoszimtis mirezių pereituose me
tuose buvo didesnis negu 
1890 m.: Bostone ant kiekvieno 
1000 gyventojų pereituose me 
tuose buvo 30, 1 mirezių (1890m. 
tik 23, 4), New Orleanse 28, 6 
(1890m. 26, 3,)Kansas Cityj 17,4 
(1890 m. 17, 2), St. Louise 17,6 
(1890 m. 17, 4). Sveikiausias 
isz vi«ų Amerikos miestų yra St. 
Joeeph: ežia ant 1000 gyventojų 
pernai mirezių buvo tik 9, 1.; ne 
sveikiausias gi Shreveport, La.: 
ežia ant 1000 gyventojų mirezių 
buvo 45, 3.

.Japonija protestuoja.
Japonijos randas ats'untė į Wa 

ahingtonę protestę priesz pasiel 
gimus amerikoniszkų urėdninkų, 
ypacz gi daktaro Cofero porte 
Honolulu, kuris visai begėdiszkai 
reviduoja atkankanezias į portę 
japoniszkas moteris; moterį jipo- 
uiszko konsuliaus pne visų akių 
visai iszrėdė. Ne įstabu, kadangi 
Amerika ant urėdninkų renka ne 
visada doriausias ir iszmintingiau- 
sias ypatao, ant augsztų urėdų 
tankiai patenka toki, kurie ge- 
riaus tiktų bandas ganyti. Per 
neiszmiutį urėdninkų Amerikai ne 
retai atsieina susipykti be jokio 
reikalo ir naudos su kitais krasz- 
tsia.

Senas iszpaniszkas skarbaa.
El Paso, Tekąs. Czianyksz

cziai laikraszczial pranesza, buk 
koksai Cress, Franklin kalnuose 
užtiko senas iszpaniszkas kaatynes, 
kuriose iszpaniszki zokonin 
kai paslėpė visokias brangenybes 
ir bažnytinius daiktus. Cress 
nusileido į olę iki 125 pėdų giliai, 
bet rado storę iazmurytę aienę, 
kuri ne davė jam eiti giliau. Su
sitvėrė jau akcijonieriiį kompa
nija, kuri užsiims jieszkojimu o- 
lose užkavoto skarbo. Ar užma
nytoje! kompanijos ras, ar ne ras 
skarbę, bet v*sgi jie iszvilios kiek 
pinįgų nuo lengvatikių.

Tvanas.
Atlanta, Ga. Aplinkinėse 

szito miesto, teiposgi visoj sziau- 
rinėj dalyj szteto Georgijos, nuo 
smarkių lytų užgimė tvanai. 
Mieste Atlanta bėgiojimai uly- 
czinių karų turėjo apsistoti, kol 
vandens ne nuslūgs. Bėgiojimas 
trukių ant Atlanta, Knoxville ir 
Northern geležinkelių turėjo ap
sistoti, kadangi užtvinę vandens 
nuneszė tiltus ir daugely j vietų 
iszardė kelio pylimus.

Prizą vystės su ateiviais.
New Yorke susekė prigavystes 

su ateiviai?. Tūlų pasažierinių 
laivų oficierai už pinįgus atgaben
davo ateivius, daugiausiai i ta Iijo
nus ir juos slapta išleisdavo ant 
kranto. Keli oficierai likosi su
areštuoti. Ne reikia vienok už
miršt*, kad laivų oficierai be ži
nios ateivių užveizdos urėdninkų 
ne galėjo tę daryti. Jeigu yra 
kalti oficierai ir garlaivių kom
panijų agentai, tai turi būt kalti 
ir tūli urėdninkai ateivių užveiz- 
dos.

Lenkai ne gaus vietos konsu
liaus.

Pasimirus Amerikos konsuliui 
Solingene (Vokietijoj), lenkui 
Brodovrskiui, leukai tikėjo, jog 
prezidentas tę vietę vėl kokiu 
lenku apeodys ir rinko jie jku vi
sokius kandidatus. Tuom tarpu 
Mc Kinley ne paisė ant lenkų 
norų, kadangi jam lenkų baisa: 
jau nereikalingi, bet ant konsu 
liaus į Sol inge n paskyrė vokietį 
Juozę Langerį isz Nebraskos. 
Viltis p. Jablonskio ir kitų len- 
k:szkų pa Iri j otų ant niekų nu
ėjo.

Stebuklingas gydytojas.
Rock Falls, III. Szitoee ap

linkinėse atsirado stebuklingas 
daktaras, koksai Wuerth, kurisai 
gydo ligonius, kitų daktarų ap
leistus, ne su kokiais nors vaistais 
bet vien uždėdamas rankas ant 
galvos ligonių. Laikraszcziai 
garsina, jog j:s iszgydė jau daug 
ligonių (turbut tokių, kurie visai 
ne rirgo). Nors amerikonai į 
stebuklus ne tiki, bet niekur tur
but nėra tiek stebuklingų priga- 
vėjų kaip Amerikoj. .

Susimuszinias darbininku su 
szerifo žmonėms.

Madisonville, Kt. St. Char
les kastynėse pakėlė sztraikę or
ganizuoti kalnakasiai. Jų vietoj 
kastynių savininKai ptrsitraukė 
seabsus, kurie dirbo po uždanga 
šerifo. Sztraikieriai stengėsi 
seabsus išvaikyti. Tas ir pa
gimdė smarkų mūšį su šerifo 
žmonėms, laike kurio iš abiejų 
pusių paleido apie 500 szuvių. 
Daug žmonių prie to likosi su
žeistų. Sudžia pareikalavo nuo 
gubernatoriaus milicijos.

Vėtros.
El Beno, O. T. 21 d. pjutės 

ant kę tik atdarytų baltveidžių 
kolionizacijai Kiowa—Comanche 
rezervacijų siautė baisi vėtra, ku
ri beveik su visu išgriovė kę tik 
užsidėjusius miestus Anadarke ir 
Hobart. Laike tų vėtrų ir keli 
žmonės likosi užmušti. Aplin
kinėse Hobarto debesų praplyši- 
mai labai daug blėdies pridir
bo.

Kansas City, Mo. Aplinkinė 
se Anadarko, Okla., 22 d. pjutės 
siautė smarki vėtra, kuri labai 
daug blėdies pridirbo. Mieste ir 
aplinkinėse sugriovė daug triobų. 
Laike vėtros 6 žmogystos likosi 
užmuštos; apkultų gi yra daug.

Pavojingas bandymas.
Readino, Pa. Gyvenantis 

ežia spiritistų profe-orius Kretz 
apreiškė, kad jis atliks šia ban- 
davones parodanezias praktiškai 
pajiegę spiritistų mokslą Jis ža
da vienę sanarį spiritistų drau
gystės užhypnotizuoti, įdėti į ga
zoli n os pripiltę vanę ir gazolinę 
padegti. Kretz tvirtina, jog už- 
hypnotizuotasišeisęs iš to be ma
žiausio apdegima Nežinia tik, 
ar valdžios daleis jam išpildyti 
jo mierį.

Nelaimes ant geležinkelio.
St. Louis, Mo. Netoli Prenti- 

ce, 12 mylių nuo St Louis, trū
kis Chicago & Alton geležinke
lio, bėgantis iš Ch cago, užbėgo 
ant prieszais bėganezio tavorinio. 
Prie to 5 trūkio tarnai likosi ant 
vietos užmušti, o szeszi sunkiai 
sužeisti. Terp pasažierių pavo
jingai apkultų nėra.

New York. Ant River linijos 
Rapid Tranai t Oa geležinkelio 
susimuszė du trukiai. Prie to 
viena ypata likosi užmuszta, o 13 
žmonių tapo sužeistų, terp kurių 
yra ir mirtinai sužeisti.

Indianopolis, Ind. Važiuojant 
skersai geležinkelio rėlių ulyczi- 
niui karui, užbėgo trūkis ir karę 
sudaužė. Prie to 14 žmonių liko
si sužeistų, terp kurių yra ir la
bai sunkai sužeisti.

Gaisrai.
Council Bluffs, Ia. Sudegė 

ežia tavorinė geležinkelio stacija, 
teiposgi 25 tavomis prikrauti va
gonai. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 150000 dol.

Sullivan, Ind. Laike jomar- 
ko, užsidegė būda pastatyta tea
trališkiems perstatymams. Su
sirinkę būdoj pradėjo ant syk 
veržtieji laukan. Prie to daug 
moterų ir vaikų likosi sunkiai 
sumankytų.

likosi 
ir vie-

ne-

pe

Kspliozlja.
Donaldsville, La. Prie Ra- 

pidan, expliodavo aut vieno gar
laivio garinis katilas. Prie to du 
žmonės likosi užmušti; sužeistų 
gi yra 14. Nelaimė atsitiko per 
tai, kad katilo dabotojas užmigo 
ir ne dabojo priplaukimo vandens 
j katilę.

Gaisras kautynėse.
Irvin, Pa. Užsidegė Ocean 

kastynės Hermioijoj. Visi besi- 
stengimai užgesinti ugnj nuėjo 
ant niekų. Olas prileido van
dens, bet ir tas iki šiol ugnies ne 
užgesina Ant laimės darbinin
kų oloj ne buvo, kada pasirodė 
ugnis.

Nelaime kastynese.
Bloomington, III. Kastynė

se Chenou, besileidžiant darbinin
kams į olę, nutruko virvės kėli
mosi prietaisos ir ji, su buvusiais 
ant jos darbininkai*, nupuolė į o- 
lę. Prie to 4 darbininkai 
užmuszti: trys ital jonai 
nas anglijonas.

Pavogė talva.
NewYork. Nežinomi vagiliai 

pavogė kę tik padirbtę, stovintį 
cziaoykszcziame porte,laivę Sallie 
C. Marvil. Naktyj priplaukė 
prie to laivo mažas gari ai vys, pri
tvirtino virvę ir su laivu nuplau
kė nežinia kur ir tai teip tykiai, 
kad net tiltų sargai vagy stos 
patėmyjo.

Indljenai.
Laike paskutinio, atlikto

raituose metuose,liaudės suskaity
mo, ant plotų Suvienytų Valstijų 
buvo 297905 indijonai, kuriame 
tai skaitliuje 95679 nešiojo tokios 
drabužius kaip ir baltveidžiai. 
42679 mokėjo skaityti, 53314 ga
lėjo angliškai susi kabėti.

Nauja nelaime tunelyj.
Cleveland, Oh. Dirbame ežia 

tunelyj vandens traukimui ateiti 
ko antra nelaimė. Oloj, jungian- 
czioj N r. 2 su Nr. 3, tunelio atsi
tiko smarki gazų expliozija, kuri 
iszgriovė užmūrytas sienos. Van
duo urnai pripildė olę ir joje buvę. 
6 darbininkai ne galėjo iszaigel- 
bėti, viri jie prigėrė.

Netesingas miesto kasteriu?.
New Britain, Conn. Czia- 

nyksztis miesto kasierius išleido 
ant savo reikalų 16000 dol. mies
to pinįgų. Kada tas išėjo į aikš
tę ir norėjo jį suarssztuoti, kasie
rius iššoko per langę ant 
ežios, bet pateko į rankas 
vinezių ten policistų.

Geras radinys.
Huntsville, Ala. Koksai be

turtis, Frank Jacks, vienoj atkam- 
pėj vietoj Madison pavietyj, rado 
szaltinyj užkastę bertainaitį, ku
riame buvo 20000 dol. auksinių 
pinįgų. Mena, kad tie pinįgai 
likosi šia užkasti laike paskuti
nės naminės karės Amerikoj.

uly- 
sto-

Isz darbo lanko.
5 Pittsburg, Pa. Didelis 

sztraikas plieno dirbtuvių jdarbi- 
ninkų dar nesiartina prie galą 
Per paskutinę sanvaiię štra'ka? 
iszsi plati no ant daugiaus dirbtu
vių, bet ir plieniniam trustui pa
sisekė kaip kur sugaudyti tiek 
seabsų, kad tūlos bent dirbtuvės 
gali dirbti. Kaip štraikas pasi
baigs ir kada, dar ne galima į- 
spėti.
. Honolulu, Havai. Cukraus 
plantatoriai skundžiasi, kad ne 
gali gaut užtektinai darbininkų 
ant apdirbimo pliantacijų; jų a- 
gentai stengiasi parsitraukti dar
bininkus isz kitur. Ne reikia 
vienok užmiršti, kad plantato
riai,sykį pargabentas darbininkus, 
laiko paskui kaipo mvo vergus.

* 1 Kansas City, Mo. Pjovi- 
nyczioe *Armourdalėj likosi už
darytos, kadangi visi prigulinti į 
uniję darb.ninkai pakėlė sztraikę. 
Priežastis sztraiko yra ta, kad 
iš pjovinyczių praszalino du pri- 
gulinšiu prie unijos darbininku 
be jokios svarbesnės priežasties.

1 Winnipeo, Manitoba. At- 
važiavo ežia diktai laukų darbi
ninkų isz Suvienytų Valstijų, ti
kėdami gauti darbę prie nuvaly
mo laukų, bet žemės savininkai 
ne nori mokėti po tiek, po kiek 
žadėjo. Darbininkai reikalauja 
kelionės be užmokesnio atgal,

Milwaukee, Wis. Sztrai- 
kuojantrems darbininkams plieno 
dirbtuvių Bay View užmokėjo 
visę uždarbį ir apreiškė, jog ant 
toliaus prie darbo bus priimti tik 
ne prigulinti į uniję darbininkai.

New York. Czianykszšiai 
alaus leidėjai apgarsino kovę 
prieš darbininkų unijas. Jeigu 
norėtų isztikro kovę pradėti, tai 
20000 darbininkų pakels štrai-

5 San Fkanciboo, Cal. Czia
nykszcziai kalviai per sztraikę isz- 
kovojo pakėlimę užmokesnio ir 
sutrumpinimę darbo laiko: dir
banti varstotuose dirbs dabar tik 
po 8 vaL ant dienos ir gaus po 
$3.20 * ’

5 Hamilton, Oh. American 
Cau Co. praszalino nuo darbo 300 
darbininkų, kadangi mat szįmet 
vaisių užderėjimas menkas, tai 
kompanija ne reikalauja tiek dar
bininkų kaip kitais metais.

Dubuqui, Ia.. G i šeriai Mc 
Donaldo dirbtuvių nutarė pakely 
ti sztraikę. Jie reikalauja ant 
10% didesnio užmokesnio.

J erom a, Arizona. Sztrai- 
kas Clarko vario kastynėse pasi
baigė, darbininkai sugrįžo prie 
darbo.

PinsBURG, Pa. Plieniniam 
trustui pasisekė surinkti apie 100 
seabsų ir su jais pradėjo dirbti 
Star dirbtuvėse, ant 12 ui.

1 New York. 2500 fabrikų 
siuvėju pakėlė sztraikę. 7 fabri
kai per tai sustojo, be abejonės 
sustos dar likę penki.

New York. 15 czianyksz- 
czių marszkinių dirbtuvių darbi
ninkai pakėlė sztraikę.

PnrsTON, Pa. Pakėlė astrai- 
kę darbininksi ir darbininkės 
caianykszezių szilkų dirbtuvių.

5 Joued. III. Maszinistai 
V a te i Markine Co.. dirbtuvių pa
kėlė sztraikę.

ISZ

Lietuviszku dirvų.
Isz Newark, N. J.

Ant lietuviszkoe parapijos susi
rinkimo, 11 d. rugpjuczio, teikė 
ai pribūti Elizabetho lietuviazkos 
parapijos klebonas kun. B. Žin
džius. Ant to susirinkimo buvo 
užmanęs parapijos prezidentas 
protestuoti priesz pętilpusi Na 32 
“Lietuvos" straipsnį, bet kad vis
kas buvo rašyta teisingai, tai tu
rėjo pasiduoti likimui, susiramin
dama, buk į laikraszczius kritikas 
tik isitvirkėliai rašę. Kun. Ž. 
laikė prakalbę į susirinkusius. 
Pirmiausiai nupeikė, kad žinoda
mi, jog atvažiuos kunįgas ir teip 
mažai susirinko (ne buvo 30 žmo
nių). Toliaus išgyrė visus liet, 
kun. ir nupeikė liet.laikraszczius, 
kurie raszo apie kunįgų ir isztvir- 
kimę. - Pasakė, “kad bažnyczia 
turi būt apraszyta ant vyskupo, 
nes kitaip ne galėtų būt katali
kiška : girdi, kitur visai paveda 
bažnyczias vyskupams, o jūsų dar 
yra du liet, truatisai prirašyti” 
(tai tik malonė!) Kę raszo laik- 
raszcziai ant kunigų Kriaucziuno, 
Jakszczio, Griciaus, Saurusai- 
czio, Kaulakio ir kitų" tai viskas 
melas: “Parodykite man nors 
vienę kunįgę, kuris butų kur kę 
blogai padaręs?” (Meilės lai sa
kai, svetimi paraszai—tai mažmo
žiai, anot “Tėvynės”), “girdi kn. 
K. tik vienę nedėidieoį ne buvo 
namieje, o bedieviai pradėjo rėk
ti, kad kunįgas pabėgo ir para pi- 
ję apvogė! Jeigu jo bažnyczia 
butų vyskupui aprsszyla, tai to
kių atitikimų nebūtų. (Ar ne bu
tų meilės laiszkų, kurių autogra
fus galime paduoti,'ar tęsyk nieks 
nedirbinėtų svetimų pa raižų)? 
“Neklausykite, girdi, tų,kę sako 
arba raszo ant kunįgų, viskas tas 
ne teisybė, (girkite tik kunįgus, 
tai tas jau jų akyse bus net die- 
visiką teisybė). Dėkite pinįgus, 
tai ir Dievas padės ir savo balny- 
czię turėsite. Gir ii Elizabethe 
žmonės pinįgus deda,tai turi savo 
bažnyczię, dabar, girdi, visai nė 
mitingų ne darome”. Parapijo 
nai kunįgo kalbai pritarė, o vie
nas suriko: vyrai! atidarykime 
masznas, o bažnyczia bus.

Musų mie-te keletę lietuvių 
patiko didelės nelaimės: ’ Pajaujo 
pati, po gimdymui gavo uždegi- 
mę smegenų. Vyras ję padavė į 
beprotnamį. Kūdikis teipgi pa
simirė. Dabar ir patį Pajaujį pa
tiko nelaimė — koję iszsiauko. 
Tai gi ne menkas žmogui vargas 
su ketvertu vaikų be graszio.

Rugpjuczio 2 d. atsitiko nelai
mė Ne w ark Rivet Works dirb 
tuvėse,kur ne mažai lietuvių dir
ba. Bękilnojant elevatorių gele
žines iszdirbtaa lazdutes, nutru
ko elevatorio virvė. Elevatorius 
nukrito nuo 3 lubų žemyn su 5 
darbininkais ir suteškėjo į šamo
tus. Darbininkus sunkiai sužei
dė: vieniems rankas, kitiems ko
jas sulaužė, kitus sziaip suman
kė. Terp nukritusių buvo ir du 
lietuviai: P. Brėksztys ir J. Au
dinėse. Brekszcziui tik koję 
smarkiai sukulė, nes krisdama, už 
skersinio susigriebė, o Asadavi- 
czių smarkiai sukrėtė ir fctren-

kaulį nulaužė. Apart Brėkš 
cųio.viauB sužeistus nugabeno į St 
James ligonbutį. Po tam pas A- 
sadaviezę į ligonbutį atėjo agen
tas N. R. G. Comp., pasiūlė $50 
ir liepė paairaszyti, bet tas ne 
priėmė ir ne pasiraszė. Užtai 
kompanija liepė As. išmesti iš 
ligonbuezio. Ligonbuczio už- 
veisda reikalavimę kompanijos 
išpildė ir veik mirštantį žmogų 
išmetė. (St. James ligonbūtis 
yra katalikiszkae, gauna pagelbę 
nuo jniesto, seserys renka pinįgus 
po namus ir dirbtuves nuo lie
tuvių darbininkų. Asadaviczie- 
nei pasiūlė uvo pagelbę V. Am- 
brozevieze. Jis su Audaviczienė 
kreipėsi pas miesto be tu rožių tė 
vę ir miesto daktarę, liet ir šie 
atsakė pagelbos. Ne gavę ežia 
teisvbės, kreipėsi net pas patį 
miesto mayorę ir tik ežia rado 
teisybę. May oras nusiun
tė ligonį į miesto ligonbutį, jo 
szeimynai duoda jylgelbę, o vi
siems skriaudikaiyls davė papei- 
kimę. Brėksztys pasiraszė kom 
panijai dovanai, kad tik darbo ne 
nustotų.

Rugp. 9 d. J.Jaksztį, einantį 
skersai geležinkelio C. R. R. of N. 
J. linijos p įgavo lokomotiva ir 
du szonkauliu nulaužė. Jakš- 
tys iszgis. Jis kompaniję ap 
skundė.

Tūlas Raudonis, dirbdamas la- 
zurkoa fabrike, nukrito nuo ele
vatoriaus ir gerai a prikūlė, bet 
tas jau pagijo.

Lietuvys.

Valstijos 
kartu eina ši-

Isz Maino
Darbai šiuom 

toje valstijoj gerai, apie sztraikus 
ne girdėt: kur tik puisuki, dar
bę gali gauti, greieziausiai popie- 
ros dirbtuvėse, kokių szitoje val
stijoj yra daug.

Lietuvių ežia yra ne daug, bet 
visgi mažus jų būrelius galima 
patikti, kaip ana mieste Ram- 
ford Falls. Daugiausiai ežia yra 
kauniszkių, nuo pats rubežiaus. 
Jie apie niekę ne kalba, kaip 
vien apie neazimę kantrabandos, 
kadangi mat tėvynėj gyvendami, 
tuom užsiėmė. Apie tautiszkus 
darbus nesirūpina, knįgų nė laik- 
raszczių ne skaito. Jeigu kas, 
isz kitur atkskęs užmano kę 
naudingo, tai tokį visi niekina, 
ypacz gi bobos, kurių visi vyrai 
klauso.

11 d. pjutės atsibuvo ežia lie- 
tuviszkoa kriksztynos, ant kurių 
suėjo daug sveczių. Jie gerai 
gužutės užeitiaukę, pradėjo terp 
savęs daužytis ir lieti lietuviszkę 
krauję. Ar gi ne geriau būt, 
kad Rumfordiezkiai, vietoj dau- 
žytiesi ant visokių szeimyniszkų 
ir kitokių susirinkimų, kad susi
vienytų į kruvę, sutvertų nors 
pagelbinę draugystę? Isz to De 
tik pats turėtų naudę, bet ir sve 
timtaueziai juos labiaus godotų.

Keleivis.

Isz Lawrence, Mass-
Czianykššiai lietuviai ne pa

silieka užpakalyj kitų miestų mu
sų brolių*. Nors š*a jų yra ne 
daugiausiai, bet su aukoms ant 
suszelpimo musų kankintinių, už 
platiuimę terp lietuvių apšvieti
mo maskoliškų valdžių isztrem- 
tų iš tėvynės, ne apeileidžiame 
lietuviams kitų vietų, kut jų 
daugiaus yra. Sktai dabar, pa
matęs “Vienybėj” atsiszaukimę 
Ignoto Cziepo, aš su draugu Ar
lausku perėjome per lietuvius, 
rinkdami aukas ant kankintinių 
naudos. Nors jau ne pirmę kai> 
tę renkame, bet ir šiuom kartu 
musų tautiešiai ne puiliko kur
šiais ant szauksmo musų masko
liškų valdžių be teisybės kanki
namų brolių. Sziuom kartu su
rinkome 5 dol. Pinįgus persiun- 
šiamc Kankintinių Komiteto ka- 
sieriui (Aukos ir aukautojų var 
dai yra ant 3 pusi.). Garbė už
tai musų miesto lietuviams. Už 
jų aukas, išreiszkiu jiems šir- 
dingiausię ašių.

Szimkonis.

Isz Port Wa8hington,W18.
Darbai šiuom kartu eina šia 

gerai, ant stokos darbo nieks ne
siskundžia.

Lietuvių yra šia ne per dau
giausiai: apsivedunų yra 5 šei
mynos, o pavienių apie 60. Gy
vena jie ne blogiauriai. Žinoma, 
kaip visur teip ir ežia atsiranda 
koks blogai besielgiantia, bet di
delių nesutikimų terp lietuvių nė
ra. Reikia nupeikti tulus musų 
taut eezius, kurie ant padidinimo 
pelno, ima kuodaugtausiat boar- 
dingierių, grudžia drauge mergi
nas ir vyrus. Iš tokio sumai
šymo lyczių niekada nieko gero 
ne gali iszeiti, tankiausiai už džiuoja, niekina ir kritikuoja, 
pataites užge'ma nesutikimai ir T~----- 1---- u
piktumai. V.

Isz Cleveland, 0h.
Laike gaisro tunelyj vandens 

traukimui, prie ko diktai darbi
ninkų prigėrė ir sudegė, prigėrė 
ir vienas lietuvys. Jis neseniai 
ežia atkeliavo isz Chicagos ir kaip 
man pasakojo vienas lenkas, va 
dinoai Adomas Szaczkauakaa; bu
vo drūtai ir gražus vyras. Gal 
Chicagoj yra jo giminės arba pa
žįstami? Jo nelaidojo tuojaus, 
laukė 4 dienas, tikėdami, kad at
siras draugai arba giminės, 
nieks ne atsiszaukė.

sziokius tokius ir gerus vaisius, 
per tas kritikas protas jose daly- 
vaujanccių kyla augsztyn, labiau 
išsilavina. Dalyvaujanti tuose 
prasivardžiavimuoM protiškai 
iš tikro stovi augszcritus ui 
tuos, kurie juose ne dalyvauja, 
kurie ant miego laikę praleidžia, 
vien gerai užsitraukę ant kitų 
uipuola. •

Vienss ežia gyvenantis lietuvys 
užsimanė siųsti pinįgų į tėvynę, 
bet no iinodamas kaip tę padary
ti, davė išsiųsti žydeliui agentui. 
Tas pinįgų neiszsiuntė, ant jų at
gavimo reikėjo e kušti į sudę. Pro- 
va daug kasztuos ir tai dar ne ži
nia, kiek pinįgų atgaus. Argi 
tai negeras pamokinimas! Juk yra 
gana Fetuvių agentų, kurio per ei
les metų siuntinėja pinigus ir dar 
nė v’eoę žmogų ne nusuko; reikė
jo anam lietuviui kreiptiesi prie 
savųjų, o pinįgai ne butų dingę.

Yra ežia apie pusė tuzino lietu- 
viszkų merginų, bet jos lygiai 
protiszkai kaip ir doriszkai ne 
augszcziausiai stovi, supranta 
vien pataiezių pareigas; laukia 
vien, kad kas vestų, tai ir visi 
troškimai musų merginų. Ne 
priguli jos nė į jokię draugystę, 
ne skaito nė laikraszczių, nė knį- 
gų. Daugelis ne moka nė ant 
maldaknįgių “slebizavoti”.

Haverhillietis.

bet

dar-
Lie-

Apie svarbesnius lietuvių 
bus Clevelande ne girdėt, 
tuviškų karezemų v'šokio men- 
ciaus prie.veisė ežia kaip grybų 
po lytui, yra teisingų ir paleistu
vi ngų. Mat karezemniukai nori 
išnaudoti gerus laikus ir iszvi- 
lioti lietuvių pinįgus.

Parapijos reikalai stovi ežia 
pnseziau negu kur kitur. Kunį
gas niekam ne išduoda rokundų 
nė iš surinkimų, nė isz iszleidi- 
mų. Komitetas susideda neva 
iš dviejų sekretorių: vienas 
spangas, kitas gi rašyt ne moka. 
Spsngasis už kiekvienę savo žygį 
ir sugaištį brangiai parapijai pa
skaito, o naudos jai ne daug at
gabena, Kitas eina kolektuoti, 
bet ne mokėdamas rasz.yti, ne 
gali teisingai suraižyti sukolek- 
tuolų pinįgų; užeina pas kokį 
iszmintingesoį žmogų ir tas turi 
suskaityti ir surašyti sukolek- 
tuolus pinįgus, bet, žinoma, ne 
viskę kolektorius galt atminti. 
Kunįgui, žinoma, ir ne galvoj 
nuo ko yra pinįgai, užtenka kad 
jie yra. Jeigu žmonės paklausia, 
kaip stovi parapijos kasa, tai 
komitetas atsako, jog yra viekas 
gerai, bet paaiškinti aut ko re
miasi tas gerumas, ne gali. Ren-' 
gėri bažnyczię stityti, tę nutarė 
15 kunįgo tarnų. Ant mitingo 
ne leido visai tokių, kurie ne bu
vo įmokėję 15 dol. į parapijos 
kasę. Gal butų atsiradę daugiau 
tę 15 dol. norinezių įmokėti, bet 
kunįgo tarnai ir pats kunįgas, 
turbut,pabūgo, kad ne įsiskverb
tų toki, kurie užsimanytų jį kon
troliuoti, tai vėliaus užsimokėju 
šių ne piiėmė. Dabar visa para
pija susideda i-z 15 parapijonų, 
ant jų sprando guli užlaikymas 
kunįgo, statymas bažnyežios ir 
skolos, kurių bus apie 10000 dol.

Pirma kunįgas per pamokslę 
pabardavo kaip kada girtuokliau- 
janezius, užgaudavo ir saliuniu- 
kus, o dabar nieko ne sako,kad ir 
kur gužynes parengia kas subat- 
vakarį. Mat kunįgo brolis užsi
dėjo saliunę, tai ne reikia jam 
biznį gadyti.

Czianykszcziai 
siima tautiszkais 
szalę, ar gal ne 
darbų. Net prakilnesniejie lietu
viai ir tie, dėl visokių priežas- 
ežių, nustojo dirbę ir nutilo.

Parapijonas.

Isz Ashland, W1b.
Czianykszcziai lietuviai gyvena 

gražiai, nesutikimų terp jų nėra, 
kadangi ant vaidų nėra laižo, 
reikia dirbti, Yra ežia daug ne 
apsivedusių lietuvių; ne vienas 
norėtų apsivesti, bet merginų lie
tu vaiezių nėra. Kad ežia jų at
kaktu nors 10 tuzinų, greitai 
gautųVyrę. Dabar, dėl stokus 
lietuviszku merginų, daugelis lie
tuvių veda lenkes, isz ko lietu
vystė turi blėdį, kadangi tokių 
vaikai jau ne būva lietuviais.

Darbai eina ežia labai gerai, 
darbo yra kiekvienam, kas tik 
nori dirbti.
iki 6 dol. už 10 darbo valandų. 
Ir isz kitur atkakę ežia tuojaus 
gauna darbę. Darbai dar labiaus 
pasigerįs, reiks dar daugiau dar- 
b’ninkų, nes Ashland Iro n & 
Steel Co. pristatys ežia daugiau 
peczių iszdeginimui medinių an
glių. Pne tūlų peczių pradėjo 
jau dirbti ir daug darbininkų pri
ėmė; isz kur kas ne atvažiuoja, 
darbę greitai gauna. Isf viso 
prie tų peczių gaus darbę 300 
darbininkai. Kiston Lumber Co. 
paliovė dirbti naktimis, kadangi 
ne gauua užtektinai darbininkų.

Lietuvis.

Uždarbiai nuo |1.75

lietuviai ne už- 
darbais, jie at- 
aupranta tokių

I?z Pitteton, Pa.
Pasidalinimas - Susivienyjimo 

L. A. į dvi neužsikenezianezias par
tijų atsiliepė ant viso czianyksz- 
czių lietuvių gyvenimo; jie pra
dėjo nesutikti ir przvardžiuotiesi 
visokiais vardais: vienus vadina 
szliuptarniais, kitus ilgaausiais, 
kitus bukaausiais, kunigų stulpa’s 
ir kitoziais.

Apie du metai atgal šianyksz- 
tis lietuviszkas klebonas buvo su
tvėręs vaikų .draugystę Vaikai 
mokėdavo po 10c. ant mėnesio. 
Dabar pats uždėtojas, taigi klebo
nas, draugystę išardė. Neuisa- 
kydavo susirinkimų; vaikai, neži
nodami kada susirinkti, paliovė 
va kszczioję ant susirinkimų ir 
ant galo isziro visa draugystė. 
Pinįgų likosi apie 40 dol. Ka
dangi tie pinįgai kunįgo rankoee, 
tai žmonės pradeda visaip kalbė
ti: vieni sako, buk vaikų drau 
gystės pinįgai nugarmėjo ant pro- 
vų su Dilioniu, kuriam, per prisi- 
dėjimę Dievo mokslo mokintojaus, 
uždraudė prakalbas laikyti. Kas 
gi isz tikro su tais pinigais atsiti
ko, ant ko juos apvertė vaikų va
dovu ir organizatorius, asz ne ži
nau ir turbut apart paties vodo- 
vo, nieks daugiau ne žino. Gal 
vaikams ir ne rupi Ant ko jų nuo 
tėvų gauti pinįgai nuėjo, bet tė
vams tas labai rupi, kadangi 
jiems pinįgų nieks ne duoda, ant 
užsipelnymo cento reikia sunkiai 
dirbti. Katngi ant galo kunįgas 
tveria draugystes ir jas paskur 
pats ardo? Argi jis ne su
pranta, kiek per tai daro pikto?

'M. S.

Isz Haverhille, Mass.
Terp šianykššių lietuvių su

tikimo nėra, vieni kitus pravar-

Jeigu vienok tie kritikavimai ir 
ne geistini, bet visgi jie issduoda 

juk jiems visai nerupi jūsų gerovė, 
jūsų laimė, jie nori ne lietuviams 
bet lenkams ir žydams patarnau
ti. Sueikime tik į kruvę, dirbki
me isz vien ant muių, o ne ant 
lenkų arba žydų naudos, o garbė 
musų kaipo atskires tautos 
pasikels. įkaitykite geras kny
gas ir laikraszczius, o lęsyk viskę 
geriau suprasite, geriau suprasite 
jmų paežių naudę, pažįsite jūsų 
skriaudėjus, iiznaudotojus ir pju
dytojo?, suprasite, kas jus veda 
snt blogo, o kas ant gero kelio.

Savickaitis.

Žeme lietuviszkoBe kolio- 
nįjose Thorpe, Wis-

Daugelis lietuvių klausia apie 
žemę lietuviezkose ir lenkiszkose 
kolionijo e^ Thorpe. Negalėda
mas kiekvienam skyrium atsakyti, 
praneszu visiems per “Lietuvę”. 
Žemės,norinti apsigyventi ant for
mų, gali dar gauti. Tikietas at
važiuoti isz Chicagos kasztuoja 
$9.35; pirmę ir trjczię utarninkę 
kiekvieno mėnesio ežia ir atgal 
$11.35, o 21 d. exkurs jos tikietas 
$7.85c. Kiekvienas nusipirkęs 
žemę, to nesigailės, nes iszailiuo- 
suoi isz po kapit-distų sunkaus 
jungo. K. Kunca,

Box 28. Thorpe, Wis.

“Tėvynei”.
“Tėvynė”, patekusi į rankas 

“triumvirato”, nuo tūlo laiko ne
siliauja mus a?abiszkai užkabinė
jusi. Gaila mums, kad ant tokių 
asablszkų kutenimų ne galime at
siliepti, kadangi isz tokios formos 
ginezų nė jokios ne butų naudos, 
toki gineziai tik užima bereikalo 
vietę laikrasztyj, kurios ir teip 
neturime per daug. Laistymais 
isz tuszczio į tauaę užsiimti ne 
norime. Tegul “Tėvynė” per
maino polemikų formę ir pa
stato vietoj asabiszkų pliovonių 
motyvus, tęsyk galėsime polemi
zuoti ir gal ne viename galėsime 
nusitaikyti. Nuo tokių polemi
kų, į kokias mus dabar norėtų į- 
slumti, me? atsisakome, kadangi 
asabiszkos pliovones daugiau blė- 
diea negu pikto atgabena, prati
na žmonis prie pliovonių vietoj 
motyvavimo. Polemikas redak
cija turėtų pavesti kuo. Kaupui, 
o jis, kad ir po suggestijas įtek
me,visgi protingiau jas paraižytų 
negu dabirtinia polemizautas; su 
Kaupu nors galima polemizuoti. 
Ant lojanezių szunyczių juk nieks 
ne paiso, nuo tokių polemizantų 
visi su lazda ar su botagu ginasi 
o ne žodžiais ir pertikrinimais, 
kadangi azunes mat žmogiszkų 
pertikrinimų ne supranta. Ap- 
sita'zykime pirma pats, veskime 
žmogiszVe-nes polemikas terp sa
vęs, musų paveikslę seks ir žmo
nės.' Besi pjaudami terp savęs 
szuniszkai, ne turime tiesos rei
kalauti, kad žmonės szvelniaus 
elgtųsi. Juk j e nuo mus ir ginezų 
formų mokinasi. Nesusivaldymas 
musų Irikrasztininkų ne mažai 
jau pikto pasėjo, vis tiek kas tę 
darė.

Isz Westville, III.
14 d. rugpjuczio siaatS ežia di

delis gaisras, kuris terp kitko isz- 
naikino puikiausius mieste namus, 
ĮVestvilles lietuvių kooperaty
viškos draugystės, kuriais galėjo 
gėrėtiesi lietuviai. Tūli biznie
riai labai ne užkentė kooperaty- 
viezkos draugystės įtaisų, 0 vie
nas laike gaisro nesigėdyjo gar
siai atsiliepti, jog butų davęs 
1000 doliarių tam, kuris butų 
pirma pasakęs, kad teip atsitiks. 
Gaisras kooperatyviškai drau
gystei padarė blėdiės ant 2500 
dolM kadangi mat iavorai buvo 
ne asekuruoti. Laike gaisro tūli 
tautieeziai nesidrovėjo vogti iš
neštus tavoms, ypacz gėda turė
tu būt moterims, Kurios naudojo
si isz nelaimės ir griebė sau isz 
ugnies išneštus tavorus. Ir to
kių lietuvaiczių buvo.

Gaisras užgimė Buleuth Biliū
ne. Žmonės mena, kad ežia ga
lėjo užsidegti nuo padegimo. Isz 
viso sudegė keturi aaliunai, penki 
gyvenimai ir viena krautuvė. 
Blėdies ugnis pridirbo ant 35000 
dol.; didžiausia vienok blėdį pa
darė lietuviams, kurie su teip di
deliu vargu sutvėrė draugystę ir 
vos pradėjo darbę, o ežia viskas 
ant niekų nuėjo; dabar reiks 
dirbti vėl isz naujo.

A. A panai t i s.

Isz Joint, Pa-
Czianykazcziai lietuviai gana 

gražiai gyvena, bet ne trūksta 
lenkbernių ir žydų, kurie lietu
vius norėtų į lenkų arba j žydų 
maiszę suvaryti. Tie etengia-i 
visaip atkalbinėti lietuvius nuo 
tautiškų darbų, nuo piisiraszy- 
mo į ausilvėrusię ežia lietuviszkę 
draugystę, gęzdina, kad įmokėti 
pinįgai dingsę, kaip ne žinia kur 
dingo surinkti ant “Sandaros”. 
Mat ežia kokia tai ypata rinko 
pinįgus ant “Sandaros” ir turbut 
surinktų neatidavė kur reikia, 
kadangi dabar lenkberniai lietu
viams prikaiszioja tę neva “San
daros” kolektorių. Isz tikro į- 
baugyli visokių išgamų, nesisku
bina raszytieū prie lietuviszku 
draugysezių. Neklausykite bro
liai vLų tų išgamų gazdiuimų,

Chicagos gyventojų reika
luose.

Gegužio 11d. 1901 legislatu- 
ra Valstijoj Illinois užgy- 
rė nauju tiesas prie municipališ- 
kų rinkimų. Kiekvieno miesto 
ar miestelio gyventojai prie tokių 
rinkimų turės tiesę paduoti po 
balsais po tris naujus reikalavi
mus, jeigu ant to pasiraszys 
25% balsuojanczių. Ant ateinan- 
czių rinkimų Chicagos gyventojai 
rengia paduoti po balsais šiuos 3 
reikalavimus:
- 1. Kad viso miesto streetkarių 
linijos butų miesto savasezia;

2. Kad gaus ir elektriką pri
gulėtų miestui ir suteiktų publi
kai ir privatiškiema namams 
švieaę, šilumę ir “steamę”;

3. Kad balsuojanti turėtų tiesę *. 
“nominuoti” visus miesto kandi-' 
datus staeziai «avo bilsaia prie 
primacijaliukų balsavimų, o ne 
per kelely pasiųstų konvenc’jon 
delegatų.

Ant įkunyjimo saitų reikalų su
sitvėrė mieste teip vadinama “Re- 
ferendum League”,kuri renka aut 
to baleuojanczių parašus. Jeigu 
surinka 100000 parašų, kas 
reikš 25% visų Chicagos balsuo
tojų, tada ant sekanezių miesto 
urėdninkų rinkimų galės ežiuos 
reikalavimus pastatyti po balsais. 
Minėta “Leaga” iszdalino rinki
mui parašų savo blankas po vi
ens biznšinius namus ir praszo 
visų šu gero geidžianezių, ant jų 
pasirašyti. Tos blankos yra ir 
“Lietuvos” redakcijoj. Todėl 
kiekvienas, turintis tiesę balsuoti, 
yra kviecziamas ateiti ir pasira
šyti, nes ežia eina apie labę visų 
miesto gyventojų. Tie paraszai 
turės būti atiduoti rinkimų komi
sijai ant 60 dienų prieš rinkimus.



Isz Londono.
“Parapijine Draugyste Szv. Pe

tro laikosi po senovti. Nežiūrint 
ant visokių persekiojimų isz pusės 
kuo. B. Szlamo, ska tlius sąnarių 
joje didinasi, kasa jos tarpsta. 
Po nusidavus) un per sekmines 
baliui. Komitetas pradėjo teirau
tieji, ar negeriau* butų su kunj- 
ga pada yti aantaikę, kad laikę 
ir darb^, apvercziamę ant berei
kalingos kovos, suvartoti ant 
svaibesoių tautiszkų teiksiu. Vi
si lai pripažino ui praktiszkę ’ir 
kre pėsi su tuotni i ei kalu prie sa
vo advokato p. Mendelsono, ku
ris jų užmanymu pagyrė ir davė 
jiems tokię rodę, kad jie susiras
tų sau tokį žmogų, kmis mokėtų 
tokias tarybas su kn. Szlamu už
megzti. Ant laimės Komiteto ir 
žmogų* tam atsakantis atsirado. 
Atkeliavo į Londonę m netol - 
mo miestelio su .savo įpatiszkais 
reik ai is tūlas p. K. Žvedrie, ku
ris tas taiybas su kunįgu ir už
mezgė. Pirma nuėjo pas kuo. 
Szlamu, persi-tatė ir užmanė ku
nigėliui bu “senuoju” Komitetu 
susitaikyti. Ant ko kn^B. Sala
mas sutiko, tis abejojo, ar iszti- 
kro Komitėtas norėtų susilaikyti. 
Vienok p. Žvedri* prižadėjo apie 
tai pasirūpinti ir suvesti abidvi 
prieszingas puses į santaiką. Kę 
jisai isz tikro ir padarė. A*lankė 
Komitetu ir pranėsze jahi apie 
norę kun. Szl. susitaikyti. Atli
kęs tokiu budu savo nrssiję,para- 
sze kun. Szlamui laiszkę.

Aut szito laiszko p. Žvėdiio 
kun. Szlamas 29 d. berželio sz. 
m. duoda jam maž-daog tokį at
sakymu, kad “užmanymas” p. 
Žvėdrio daręs jam garbę ir užpra- 
szo p. Žvėdrį pis savę atsilankyti, 
su tokiu pitėmyjimu, kad lauk- 
sęs jo su nekantrybe. P. Žvėdris 
tę dieoę pas jį neatsi'ankė, o nu
ėjo apie tai pasisznekėti į baž- 
nyczię. Jisai praneszė kuirgėliui, 
kad Komitetas sutinka susitaiky
ti ir praūžė, kad jisai jam (Žve- 
dnui),pasakytų, kada ir kur su
sieiti. Kun. B. Szlamas užpra- 
szė Komitetu sueiti pas jį pa- 
uėdelio vakare. P. Žvedr.s antrę 
syk atlankė Komitetę ir prane
szė jam ap:e tai. Bet Komite'as, 
yp itingai p. Baru lis, nors žo
džiams p. Žvedrio ir tikėjo, bet 
kunigėliui nenorėjo perdaug įti
kėti, nes kitę syk, girdi, galėtų 
nepraszytus sveczius iszmesti ir 
kad nebūti suvedžiotu, paraszė 
pats kun. Szlamui laiszkę—ar isz 
tikro jisai mislija susitaikyti? Kn. 
Szlamas atraszo jam ilgę laiszkę, 
kuriame aiszkiua p. Baruliui, kad 
jisai mestų “unarę” ir svajones, o 
susitaikytų; užpraazo aut sere los 
visę Komitetę. Tuom tarpu ki
tame savo laiszke pas p. Žvedrį, 
kun. Szlamas sako: jeigu Komi
tetas neatneszę* pinigu ir kny- 

^-gu, tai jisai visus iszmesęs už du- 
rų.

Utarniuko rytę,2 liepos sz. m., 
p. Barulis atbėga su karszta szir- 
džia pas Draugystės sekretorių p. 
Pilėnę, kad parodytų jam kunįgo 
laiszkę. Bet koks buvo visų nu
sistebėjimas, kada atėjęs p. 2ve- 
dns parodė kitę, prieszingę laisz- 
kę, kuriame ketina savo užpra- 
szytus sveczius iszmesti už du
rų! ,

Visi, žinoma, iszsyk suprato 
kunigėlio intrigas ir kas jam la
biausiai rupi. Tada p. Barulis, 
nieko daugiaus nelaukdamas, nu
ėjo pas advokatę ir padavė kuni
gėlį į sudę už korespondenciją, 
kuiię kun. Szlamas norėjo prisi
savinti dėlto tiktai, kad esanti 
“parakvijos” savastis.

5 d. liepos sz. m. kun. B. Szla
mas tapo paszauktas į «udę (po- 
lice Court*), kur audžia pareika
lavęs nuo kun. B. Szlamo kores
pondencijos; laiazkus raszytus ant 
p. Baruiio vardo atskyrė ir jam 
juos sugręžino. Ant kiek kun. 
Szlamas isz pasielgimo tiesdario 
apsidžiaugė,galima sau perstatyti. 
Užtaigi nedėlioj, 7 d. liepos, baž- 
nyczioj per pamokėlę apszaukė 
savo prieszininkus, p. Barulį, p. 
Levinskę, p. Matonį ir p. Valaitį 
melagiais ir apgavikais, nors szi
tie žmonės, kaip visiems žinoma, 
niekada savęs jokiais blogais dar
bais ne sutepė. Už tokį apsz 
meiiimę szitie žmonės turėtų tie
sę kreiptieji į sudę.

v Augsztaitis.

~lsz visur.
| Ant prigulinczios prancū

zams salos Maria Galante beveik 
su visu iszdegė miestas Grand 
Bourg. Sudegė ežia 500 namų ir 
-per tai 4000 žmonių atsirado be 
turtų ir pastogės. Ugnis užgimė 
nuo padegimo, bet padegėjų ne 
susekė.

[| Manilles laikrasžcziai prane- 
sza, jog popiežius paskyrė 9 nau
jus vyskupus ant prižiūrėjimo 
katalikiszkų bažnyczių ant Fili
pinų salų, isz tų vyskupų 7 ame
rikonai. Tokiu budu dsbar ant 
Filipinų salų bus 12 vyskupų. 
Popiežius mat gerinasi Amerikos 
po'itikieriams ir tveria jiems nau
jus vyskupų urėdus ant Filipinų, 
padeda visokiais būda'8 išnaudo
ti naujas Amerikos valdybas.

U Abisinijos valdonas Menelik 
prisakė mieste Addis Abeba pa
rengti universiletę ant pavidalo 
Europoj ėeanezių. Ant profeso
rių ant pradžių pakvietė prancu- 
ziszkus mokslinczius. Į Prancuzi- 
ję iszsiuntė rando kasztais daug 
abisinieczių mokintieji univer
sitetuose. Pabaigę mokslę 
svetur, szitie paskui užims vielas 
profescrių naujame univer- 
s.teie, vietoj svetimų.

Ii Ka’p padueda vokiszki laik- 
raszcziai, Berlyne, važiuojant uuo 
geležinkelio į hotelį giafienei 
Tiszkevyczienei; arkliai dorož- 
kos pasibaidė ir pradėjo daužyti. 
Dorožka apvirto ir Tiszkevyczio 
duktė ir giminaitė teip sunkiai 
apsikulė, kad ant rytojaus pasi
mirė; Tiszkevyczienė.gi apsikulė 
nore gana sunkiai, bet ne pavo
jingai.

H Angliszkas randas oficijalisz- 
kai pagarsino, jog per liepos mė
nesį stovyklose suvarytų būrų pa
simirė 1675 žmonių, kuriame tai 
skaitliuje 1288 vaikai. Teip 
mat anglijonai veda karę su bū
rais pradžioj 20 szimtmeczio! 
Savo ivėriszkumu jau anglijonai 
net Maskoliję užpakalyj pali
ko.

|| Prancūzijos pakrantėse, prie- 
szais Treguier paskendo prancu- 
ziszkas pasažierinis garlaivys, su 
juom prigėrė 15 žmonių. Terp 
prigėrusių yra gana pagarsėjęs 
prancūziškas rasztininkas Anato- 
le Lebraz, jo pati ir vaikai.

D Abisinijoj, rytinėj Afrikoj, 
rado didelius aukso plotus. Su
sitvėrė jau kompanija isz italisz- 
kų, belgiškų ir prancuziszkų ka
pitalistų, kuriai Abisinijos'valdo 
nas iszdavė konces ję ant kasimo 
aukso ant tų plotų.

y Italijos laikraszcziai-garsina, 
buk Ryme susekė sukai bį ant po
piežiaus gyvasties. Sode, kur 
popiežius iszeina pasivaikszczioti, 
suaresztavo kokię ten ypatę apsi- 
gipklavusię su peiliu ir revolve
riu.

| Prancūzijos pakrantėse susi- 
muszė prancuziszkas garlaivys 
“Ambeto” su vokiszku “Lusita- 
nia”. Paskutinis paskendo, Prie 
to keturi jurininkai prigėrė.

D Iszpanijoj, aplinkinėse Sara- 
gassos, siautė bais* vėtra, kuri be
veik su visu iszgriovė kaimę Vil- 
laroga. Czia 6 ypatos likosi už
muštos; sužeistų irtai pavojin
gai yra daug.

0 Beveik su visu iszdegė mie
stas Penza, Maskolijoj, turintis 
50000 gyventojų. Blėdį gaisro 
padarytę paduoda ant 50 milijo
nų rublių.

H Douabristle anglių kastynėse, 
Anglijoj, užgriuvo kastynių ola ir 
užbėrė 10 darbininkų.

Nauji iszradimai.
Pritaikymas iszrasto bra- 

zilijoniszko daktaro Caldas vaisto 
nuo geltonojo drugio ne pasise
kė ant Kubos. Du vyriškiai, 
uodų užkrėsti liga, pasimirė. 
Dras Caldas už tai kaltina ameri- 
koniszkus daktarus, kurie,užkrė- 
tę liga vienę 8veikę žmogų, ne 
laukė, kas isz to bus, bet užkrėtė 
kitę. Kubaniszkiems daktarams 
naujas vaistas iszdavė geresnius 
vaisius. Jie davė uodams įskie
pyti nuodui geltonojo drugio 30 
žmonių, bet isz tų nė vienas ne 
pasimirė. •

■ ■ ............... . ■ ■ ■ I

*/ Londone, ligonbutyj vadi
name Oxygen pradėjo vartoti vie
nę isz vandens sudėtinių, gazę 
oxygenę ant gydymo visokių li
gų. Su pagelba gazo oxygeno 
ataugina plaukus ant plikos gal
vos. Uždeda plikiems pnpildytę 
oxygeno kepurę ir plaukai į kvie
tę dienų atauga.

•#* Bridgeporte, Conn. gyve
nantis inžinierius G. Whitehead 
padirbo nauję orlaivį, su kuriuom 
atliko bmdavones terp Bridge 
porto ir New Yorko,

*•* Gyvenantis Carbondalėj, 
III., profesorius State Normai u- 
mversiteto, French, dar pernai 
apreiszkė, jog jis surado bakteri- 
ję gimdanezię nuomariu. Isz syk 
kiti daktarai Frencho pagarsi n:- 
mę palaikė už melę. Nuo to lai
ko vienok jam pasisekė iszgydyti 
daug nuomariu sergaucaių, tai 
dabir jau daugelis daktarų pra- 
dėda tikėti ir pats nori iszbandy- 
ti ant ligonių Frencho iszrastę 
vaistę.

*a* Peterburge neseniai atliko 
bandavones su nauju aparatų, ku
ris automatiszkai duoda žinię 
ugnagesių sargybai, jeigu kur už
gimė gaisras. Ant szito aparato 
atsiliepia ne sziluma, bet durnai, 
nors jie butų kuo mažiausi. Tas 
pats aparatas gali apsaugoti na
mus ne tik nuo ugnies, bet ir nuo 
vagilių, persergėdamas visus na
mų gyventojus ir policijos dalis. 
Atlikt 38 bandavonės buvo su visu 
pasekmingos.

t
•e* Gyvenantis Portsmouthe 

(Anglijoj) Buchanan rengiasi su 
savo naujai padirbtu orlaiviu ke
liauti į Paryžių, ir pasistengti 
užsipelnyti ant 100000 frankų. 
Varymui pryszakin naujas orlai- 
vys turi sparnus isz abiejų krasz- 
tų. Iszradėjas tiki, kad jo orlai- 
vys galės lėkti su greitumu 40 
mylių per valandę, žinoma,laike 
silpno vėjo, prie smarkesnio pa- 
lengviaus, jeigu lėks priesz vėję.

*4* Garsus Deutsch, kuris už- 
raszė 100000 frankų tam iszra- 
dėjui, kuris padiibs orlaivį galin
tį lėkti priesz vėję, pats padirbo 
nauję orlaivį ir su juom rengias 
pabandyti savo locnę davonę pa
imt. Jo orlaivys turi mastinę 
turmezię 60 arklių pajiegę. Or
laivys jau gatavas.

Vietines Žinios.
— Chicagos neprigulmingas 

lenkiszkas vyskupas Kozlowski li
kosi apskųstas į kriminaliszkę su
dę'. Skundžia jį buvęs daktaras 
jo parengto ligonbuezio, vienas 
buvęs neprigulmingas kunįgas ir 
dar kiti lenkai, buk vyskupas,pa
rengtame lingonbutyj tyczia 
nuodino turtingesnius ligonius. 
Ar apekundimai yra teisingi ar 
ne teisingi, ar skundėjai stoja už 
teisybę, ar gal jie yra tik įna
giais Kozlowskio prieszų, tas be 
abejonės pasirodys sude.

— Namuose po nr. 3036 ant 
Lowe avė., pas savo dukterį,liko
si 8d briva papjauta 57 m. mote
riškė Rieblinger. Papjovė ję a- 
tėjęs czia jos locnas vyras, su ku- 
riuom moteriškė išgyveno 20 
metų; paskui jis pats sau perpjo
vė gerklę su ta paezia britva-

— Gyvenantis po nr. 57 So. 
Ourtis st chinietis Wuy Ling li
kosi nuspręstas į Brideville už 
pardavinėjimę be laisnio opium.

— Pereitę sanvaitę Chicagoj 
pasimirė: 290 vyriškių ir 236 
moterys. Daugiausiai mlrczių 
buvo nuo uždegimo pilvo ir žar
nų, nes 146. Per tę paczię san 
vaitę užgimė: 240 vaikų vyriszkos 
lyties ir 247 mergaitės. Apsirgi- 
mų limpanczioms ligoms buvo 65.

— Ties namais, po nr. 412 W. 
12 str. likosi sunkaus vežimo per
važiuotas nežinomos pravardės 
bicyklistas. Vežimo ratai sutru
pino žmogui galvę ir žinoma už- 
muszė ant vietos. Vežėjas likosi 
suaresztuotas.

Atsiszaukimas.
Tautiecziai! Negirdėtas dar 

iki sziol buvo daiktas, kad kuris 
isz kunįgų teip neteisiai su savo 
parapijonais pasielgtų, kaip tai 
padarė su tūlais musų Draugys
tės sąnariais kun. Salamas. Į- 
pykintas p. Barulio, kad buvo per 
sudę priverstas sugražinti Drau
gystės rasztus,kuriuos jisai norė
jo prisisavinti, kun. Szlamas, ant 
iszliejimo savo piktumo, pasinau
dojo isz altoriaus ir bažnyczios. 
Nedelioj,7 d. liepos sa. m.,vidu
ryj miszių kun. Szlamas — kaip 
paprasta:—skaitė evangeliję, bet 
skaitymę tę užbaigė neteip, kaip 
paprastai: plūdo ne tiktai ant p. 
Barulio, bet teipgi ir ant visų ki
tų mus Draugystės sęnarių ir, ant 
galo, kad klausytojams parody
ti ant kiek jisai musų Draugys
tes neapkenezia, ketino “kitę 
syk” iszmest visus isz bažnyczios! 
Apsigrįžo ir toliau laikė mi 
ežias....

Po pietų per pamokėlę, p. Ba
rulį, p. Levinskę, p. Valaitį ir p. 
Matonį išvadino melagiais, ap
gavikais ir vagimis. Apkaltin
damas tuos žmones, kun. Szlamas 
papilde baiaię neteisybę. Netik 

kun. Szlainaa, bet abelnai nieką 
neturi t<eeos užmetiuėti panašių 
tiems vyrams prasikaltimų, ka
dangi tie žmonės niekad ne buvo 
ir nėra savę sutepę nekokiais blo 
gaiš darbais. Faktai, ant kurių 
pasiremdamaa, terszė garbę mus 
brolių, visi lumišlyti.

Visi keturi vyrai yra blaivus ir 
iszlikimi žmonė«, kę tvirtina per 
rinkimę jų į komitetę 200 su vim 
balsų ir per tai kun. Szlamo už- 
metinėjimas jiems pragėrimo, ar 
tai, kaip jisai tvirtina, prisisavi- 
nimo parapijos pinįgų yra grynu 
iszmislu, neturinoziu jokio doriš
ko pamato. Nė vienas iš vi
su keturių nieko panašaus niekad 
ue padarė!! I (Įžeisti gali kreip
tieji į sudę ir nuo jo pareikalauti 
nubaudimo aĮiszmeižėjo. Netei
singas apšmeižimas civilizuotų 
tautų tiesom* yra uždrauatas.R.).

Visi pasielgimai kun. Szlamo: 
neteisingas teršimas žmonių gar
bės, paniekinimas altoriaus ir 
bažnyczios šventenybės, daro ant 
mus tokį .įspūdį, kad kun. R. 
Szlamas yra pasirengęs apversti 
bažnyczię į mvo “biznio” namę. 
Ar-gi buvo kaJa~nor8girdėta, kad 
kur nors atsirastų tokui kunįgas, 
kuris, vietoj skelbimo Dievo žo
džio, keiktų bažnyežioj prie alto
riaus mvo asabiszkus priešus, 
plėsztų jų garbę ir ketintų ismest 
isz bažnyczios?! Supraskite visi 
gerai, kad nė altorius, nė gi sa
kykla nebuvo ir nėra vieta ter- 
szimui keno garbės, nė gi garsini- 
mui melo, Bažnyczia tai yra 
šventa vieta, kurioj gali atšilau 
kyti visi žiųonėa ir negal būt jo
kios kalbos, kad kunįgas turėtų 
tie«ę kę nors isz ten iezmesti-

Broliai ir seserys! Apsvarsty
kite tę sau v eni gerai ir neda- 
leiskite kun. Szlamui niekinti m- 
vo tikėjimo ir savo bažnyczios! 
Rūpinkitės apie tai su czesu, nes 
panašus pamokslai ue tiktai su
kelia vaidus tarp parapijonų, bet 
tie vaidai persikelia į jūsų namus 
ir daro pragaintingę įtekmę ant 
jūsų vaikų.

Parapijos Dr tės Szv. Petro
Komitetas.

Draugysczin Reikalai
8w*lrtnkinuM. • ‘ j

Chicago. Dr-teSim. Ihiukanto ture* 
savo mėnesini susirinkimą nedalioj, 1 
Rugsėjo, ji vai. vidurdienio, K. Liau- 
dsnskio saleje, 3301 8o. Morgan sL, ant 
kurio privalo būti kiekvienu sąnarys, 
nes yra labai svarbus reikalai. Ui nebu
vimą taps nubausti pagal konstitucija.

A. Biianskas. 3327 Auburn avė.

Ubicago. Dr-te L i uosy bes laikys savo 
czvertmetini ir visotina susirinkimą ne
dalioj, 1 Rugsėjo, 1 vai. vidurdienio, J. 
Petroniam saleje, 168 W. 18 th St., ant 
kurio privalo būti kiekvienas sąnarys. 
Naujiems sąnariams įstoijma* dar ui 
11.00. Dr-te Li uosy bes.

Chicago:— Vieszas susirinkimas lie
tuviu socijalistu kuopos su diskusijomis 
bus laikomas s u bato J e 31 d. Rug. 8 ad. 
vakare,ant sales p. Mieldaiio. kert« Hoy- 
neave. ir25taul. Visi nuoesirdiial ui- 
prassomi yra atsilankyti.

Su guodone
Kuopos Rasztininkas.

Bailiu, Bailiu!
Chicago. Dr-te Lietuvos Sunu turės 

savo balių, nedelioj. 8 Rugsėjo, Fraiheit 
Turner saleje, 3417 & Halsted st. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Inienga kiekvie
nam 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites 
širdingai kvieesia atsilankyti.

Komitetas.

Didelis Balins.
Chicago. Dr-te -Szvento Jurgio

R. ir M. turas savo dideli balių nedelioj, 
1 Rugsėjo, Fraiheit Turner saleje, 3417
S. Halsted st., ant kurio grajys gera mu
zika ir visi susirinkę bus meilingai pri
imti. Inienga vyrui su motere 25c., 
merginoms dykai. Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

PauventlnimM Stacijų.
Chicago. Nedelioj, 1 Rugsėjo, 3 vai. 

po pietų, bainycsioje parapijos Apvaiz
dos Dievo, prie asistencijoe keliu sveti
mu kunigu, aUibus paszventinimas nau
ju stacijų, parūpintu kasztais vietinio 
klebono ir jo flmilijoa Stacijos yra la
bai puikios, iszspaustos isz gibso, ne ma- 
levotos, kasstuoja 8450.00. ■» Todėl visus 
parapijonus ir parėpiJonkas, lygiai ir vi
sas lieluvisskas draugystes užkvieesiu 
toje garbingoje iszkilmeje imti dalyvu- 
ma. Su guodone,

Kn. E. Stefanaviczia, klebonas.

Plrtnaa lietuviškas Plknlnkas.
Keneington, III. Dr-te Sz. Vincento 

turas savo pirma pikninka uedelioj, 1 
Rugsėjo, darže P. Karecko, kerte U nion 
ir 123czia ulycziu, West Pullman, Dl. 
Prasidės 8 vai. ryto. Inženga vyrai su 
motere 15c., merginoms dykai. Visu* 
lietuvius Ir lietuvaites szirdingai kvie
esia atsilankyti, ne* tai yraszio meto 
paskutinis pikninkas, tad nepraleiskite 
geros progos. Komitetas.

Kriaucalu Apvalkszczi<Uimas.
Brooklyn, N.Y. “Kriauciiu Unija" 

turas savo apvaiksscziojima panedelyj, 2 
Rugsėjo (Labor Day). Apvaikszczioji- 
me ims dalyvuma 000 vyru kriaueziu ir 
150 merginu, visi unistai. Merginos 
bus baltai pasirėdžiusios ir su baltoms 
kepurėms. Muzika grajys ant triubu. 
10 vai. ryto Unija pilnoje parodoje, su 
muzika, iszmanzuos isz Georgino sales, 
930rand st. ir apeja svarbiausiomis uly- 
ežiomis gryž atgal i sale ir ten prasidės 
prakalbos, po prakalbu balnu. Inženga 
neprigulintiems prie unijos 25c. Visus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankyti ir pasilinksminti.

VARDAI IR ADRESAI
Sus. Lietuviu Laievamajaia Amser.

Puri dėstąs, K. BaLeaiuDas,
203 Metropolius avė., Brooklyn, N. Y. 

RAsrrrsTKKAs. Kuo. V. Dembskls, 
Ižmsinkas, Dr. J. Ssliupas,

431 Peno avė.. Scrantoa. Pa.

HNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tanias.

Aukos aat kankintinlu.
V. Kaslauskas iss Lavvrence, Masa. 35c
J. Arlauskas „ „ . 1.00
A. Jauulevioie ,, „ 50c
P. Krukonis ,, „ 36c
J. Jakimonis „ „ 10c
A. Tamulaitis „ „ 25c
F. Csarnauskas „ ,, 15c
V. CsarnauskienC „ „ 10c
J. Possakarinis ,, 25c
K. Serais vieše „ ■ „ ' 25c
A. Šliekis „ „ 15c
A. Szimkonis „ „ 15c
P. SiimkonienS „ lOo
A. Kandrotas ,, „ 10c
A. Balukes ,. „ 10c
M. Aurila „ „ 10c
P. Bolis „ „ 10c
P. Kibildis „ ,, 5c
A. Aukestutis ,, ,, 15c
A. Caiaplika ,, ,, 10c
A. Butulavicse „ „ 10c
K. Rinkeviose „ „ 10c
P. Baluke* ,, „ 25c
F. Urbonas „ „ 25c
L. Babaviešinto „ M 10c

Viso 5.00 
Buvo 157.69

Sykiu 162.69

Pagal Drą Af. Haberlandią.

. Pajieszkojimai.
Pajiessaau Aleksandro Jusikevičiaus, 

Kauno gub., Telsziu pa v., Retavo par.. 
gyveno Pitlsburg, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti tinta ant adreso

Frank Bardauskia,
Box 172, Catlin, III.

Pajieszkau savo pusbrolio. Jurgio Ku- 
relaiczio, Kauno £ub., Raseinių pav., 
kaimoKareiviu.Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso:

Miko Donaitis,
Box 104, Hardurick, Mass.

Pajieszkau savo pusbroliu: Francisz- 
kaus Braikssto ir Augustino Valinevi- 
esiaua, abu Kauno gub.,8siauliu pav., 
Zilioniu kaimo. Jie patys ar* kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Petras Stanevicsia, 
3273 Edgemont st.. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio. Jono Bane- 
lio, Kauno gub., Panevėžio pav., Remy- 
galosvol. Jis pat* ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

V. Drasutis, 
Box 386, Spnngvaliey, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Amano 
Bacevicsiaus. Kauno gub. Ssiauliu pavM 
iss Akmenos miestelio. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Frank Lavis,
Chemical Works, North Woburn. Mass.

Pajieszkau Francis*kaus Sabutozio, 
pora menesių isz Lietuvos atvaževes, ir 
Stan. Tvarkaus, abu Kauno gub. i r pav., 
kaimo Laubaru. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Mikolaa Lendzeviczia,
23 S. Street, 8a Omaha. NeU

Pajieszkau Mikolo Gutaucko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Joniszkelio parap., 
kaimo Staczinnu; gyveno Northampton, 
Mas. Jis pau ar kas kitu teiksis duoti 
žinia ant adreso:

* Kazimieras Bairunas.
701 8 Union et., Chicago. III.

Pajieszkau Jono P. Kryževicziaua, isz 
kaimo Stanaicziu, Wirbaliaus parap,, 
Vilkaviszkio pav., Suvalkų gub. Teiksis 
duoti žinia ant adreso:

J. Cziževski,
636 Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Kazimiera Laukaiczio, Su
valkų gub., Pajevonio gm.; gyveno Bal- 
timoraj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

V- Laukaitis.
57 N. 1-st st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Motiejaus Tamulevicsiaus, 
Vilniaus gub., Traku pav., kaimo Mar
cinkonių. Jis pau ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Alioza Kaszeta,
Box 502, Branford. Conn.

tiniSku išveizdžiu, savo tikėjimais, kalboms, 
papročiais, civilizacija, bet terp visokių tau
tiškų grupų yra vienok visame jų gyvenime 
daug panašumo, daug vienokių ypatybių, 
net vienokių nuomonių ir papročių, kurie 
visuose laikuose tautų gyvenimo platinosi 
terp jų per savitarpinius suainešimus. Teip 
atskirų tautų, kaip ir visos žmonijos gyveni
mų galima prilyginti prie gyvenimo kiekvie
no gyvo organizmo, kurio gyvybę palaiko ir 
saugoja atskiri organai, atliekanti jiems pa-> 1 
skiriu užduotę, jiems paskirtą darbą. Teip 
antai visokios formos augmenų ir gyvūnų 
gyvena ir atlieka sau paskirtą užduotą, tą patį 
atlieka ir visa marga, gyvenanti ant žemės 
paviršiaus,žmonija, susidedanti iš visokio pa
vidalo atskirų žmonių ir tvirtai suorginizuo 
tų į viešpatystes tautų. Keikia todėl pažinti 
tas abelnas formas tautų gyvenimo ir jas pa
žinus, tirinėti atskiras tautiškas grupas. Rei
kia pirma pažinti abelną visos žmonijos gy
venimą, jos reikalus, o tą pažinę, geriaus su
prasime aprašymus gyvenimo atskirų tautų.

Kiekviena tautiška grupa, susidedanti iš 
mažesnio ar didesnio skaitliaus prie jos prigu
linčių sąnarių, stovinti lygiai ant žemiausio 
kaip ir ant augščiausio civilizacijos laipsnio, 
veda gyvenimą atsakantį fiziškai žmonių orga
nizacijai. Žmogus,ar jis necivilizuotas, ar sto
vintis ant augščiausio civilizacijos laipsnio, 
turi pirmiausiai fiziškus savo kūno reikalus. 
Jis valgo ir geria, myli ir neužkenčia, gimdo 
vaikus, miega ir vaikščioja, stato šiokias ar 
tokias triobas apsigyvenimui, rėdosi, ginasi 
nuo pavojaus, atlieka visokius reikalingus 
darbus ir ant galo, atlikęs, kas jam buvo 
paskirta padaryti ant žemės, miršta. Ant 
užganėdinimo to visko žmogus apverčia savo 
pajiegas, protą, organizuojasi į draugijas ir 
sanryšius. Augštesnes mislys ir jausmai atsi
randa tik pasikėlus žmonėms ant augšto kul
tūriško laipsnio, pas nuožmius tie dalykai ne 
daug augščiau stovi kaip pas žvėris; mislys 
ir jausmai ant žemiausio kultūriško laipsnio 
stovinčių žmonių mažai kuom skiriasi nuo 
mielių ir jausmų augėlesnio skyriaus žvėrių.

Ant užganėdinimo tų fiziškų reikalų 
žmonių grupos ir sanryšiai reikalauja visoke- 
ropo darbo ir budo dirbimo, kas vėl paeina 
nuo viešos organizacijos tokių grupų. Apie 
tuos darbus mes pakalbėsime vėliaus. To
liaus vėl susipažįstame su organizacija žmo
nių sanryšių. Visi didesni toki sanryšiai 
arba tautiškos grupos pirmiausiai susideda 
iš šeimynų, o jos iš atskirų sanafių, stovinčių 
visokeropoj giminystėj su viens kitu; jie re
miasi ant giminės, dalinasi į luomas ir turi 
šiokią tokią politišką organizaciją. Sanry
šiai tie rėdosi pagal tiesas, kurių visi sąna
riai turi klausyti; ne mažą svarbą turi orga
nizacija savasties ir susinešimų. Matome 
todėl iš kaip yvairių vidurinių spėkų suside
da žmonijos organizacija, kokius darbus ji 
turi atlikti.

Apart fiziškų reikalų, kokius žmonių 
sanryšiai stengiasi užganėdinti viešoms pa 
jięgoms, žmonių draugijos turi ir dvasiškus 
reikalus, kuriuos tautiškos grupos turi užga
nėdinti teiposgi viešoms pajiegoms. Dva
siški turtai yra ne tik vieša savastis vienos 
tautos, bet yra tai turtai visos žmonijos, yra 
tai, teip sakant, viešas produktas einantis ant 
naudos visos žmonijos, besiplatinantis per 
savitarpinius tautų susinešimus. Ąnt išdir- 
bimo dvasišzkų turtų ne mažą turi įtekmę 
tautos kalba, tikėjimas ir įtaisos paskirtos 
išlavinimui, mokinimui jaunosios gentkartės, 

i palinkimai ir būdas pačios tautos, dailė, 
mokslas ir ant galo raštai; nuo priėmimo raš
to prasideda istoriški laikai visokių tautų 
gyvenime, raštas yra tai svarbiausias įnagis 
išplatinimui mokslų, dailės, taigi jis yra tai 

i svarbiausias įnagis pakeliantis tautų civili- 
i zaciją. Daugumas tautų vartoja visokius 

raštus, kaip kitų tautų raštai su visu išnyko,
> kiti dar užsiliko vartojime iki šiai dienai; 

bet yra dar diktai nuožmių tautų nę
i tančių visai reikalų ir naudos kokių ndii 

hežinančių visai ką galima per raštą 
, išreikšti. Net terp vartojančių raštą ne vi

sos tautos vartoja literas, yra dar tautos pie- 
šiančios vietoj žodžių abrozdus aprašomų da- 

, lykų, kitos kitaip paženklina . savo mislis, 
bet literas raštuose vartoja tik tautos stovin
čios ant augėlesnio civilizacijos laipsnio.

Relkallnicas prie "Lietuvos" geras 
Zeceris prie knygų darbo. Mokestis 35c. 
nuo 1000 M. Teipgi reikalingas 15 me
tu vaikas mokintis zecerystes (litera sta
tyti). Tur mokėti gerai lletuviszkai 
raszyti ir skaityti.

Reikalingos dvi merginos lietuvai
tes prie "Dry Goods" sztoro. Gera alga. 
Atsiszaukite pas: Klein Bros, Halsted ir 
Canalport avė.

Reikalingas yra doras lietuvis ku
nįgas [didele ir turtinga parapija. Te 
atsiszaukia "Lietuvos" radakcijon, o 
gaus parapijos adrese. (30—8)

Ant pardavimo geras saliunas prie pat 
fabriko, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Didele sale ant mitingu ir balių. Geras 
biznis lietuviui. Savininkas iszvažiuoja 
į sena kr* j u. 8. Szymkus,

70 W. 25th. 8t. kerte Hoyne ava 
(13—9) Chicago III.

Palinksminimo balius.
Chicago. Buba toj, 31 Rugpjucsfo da

rau pasilinksminimo ir iszmeginimo 
nsujo bravoro alausbaliu. Grajy* gera 
muzika, sale ssokiam* didele, kur gali
ma geriausei pasilinksminti. Balius 
prasidės 0 vai. vakare. Visus aplinki
nius ir pažystamus kviecziu atsilankyti.

- Stan. Szymkus,
70 W. 25th St. kerte Hoyne avė.

Toks 
padalinimas į luomas atsako padalinimui 
darbo terp šeimynos sąnarių pradinėse žmo
nių organizacijose. Padalinimas darbo terp 
veikėjų, nors jie prasidėjo nuo labai senų, 
gadynių, nuo atsiradimo žmonių šeimynos, 
taigi nuo praščiausios, pirmiausios žmonių 
giminės organizacijos, užsiliko iki šiai dienai 
lygiai terp nuožmių tautiškų gaivalų kaip ir 
terp civilizuotų, net stovinčių ant augščtau- 
aio civilizacijos laipsnio. Padalinimas darbo 
terp tautos sąnarių yra visur, kur tik yra 
visokeropi darbai, i Žemiau kultūriškai sto
vinčios tautos ne turi tiek užsiėmimų, todėl 
ir padalintas darbas turi mažiau skyrių, pas 
civilizuotas skyrių tokių yra daug daugiau, 
todėl juos padalinti reikia terp didesnio 
skaitliaus veikėjų.

- Padalinimas darbo terp tautos sąnarių 
turėjo ir turi labai didelę įtekmę ant tautų 
gyvenimo, ant jų kultūriško išsivystymo. 
T$ ant galo matome ne tik terp žmonių, bet 
ir terp gyvenančių krūvoj žvėrių, paukščių, 
net tūlų vabalų. Terp žvėrių bandų • patin
kame vadovus, sergėtojus ir kelvedžius, ku
rie savo užsiėmimu.ir pareigoms skyriasi nuo 
kitų bandos gyvulių; pradinėse žmonių gi
minėse jau patinkamu: giminės vadovus, 
daktarus, kunįgus; toliaus, kylant tautai vis 
augštyn, atsiranda didesnis ir didesnis skait
lius visokių užsiėmimų, mokėti visus vienas 
žmogus jau ne galėtų, todėl pats reikalas 
verčia tautą padalinti užsiėmimus terp at
skirų sąnarių, o jie, dabodami vien savo 
darbų, gali jame geriaus išsilavinti ir atlikti 
jį vis geriau ir geriau; civilizuotose draugijo
se jau patinkame labai išsikerojusių darbo 
organizacijų; visų tą darbų ir užsiėmimų vie
na ir ta pati ypata ne galėtų atlikti. Vyriš
kiai visose tautiškose organizacijose atlieka 
kitokius darbus negu moterys. Vyriškiai 
medžioja, gaudo žuvis, augina gyvulius kai
po padėtojus prie užsiėmimų ir maitintojus 
suteikiančius mėsą, kepa mėsą sumedžiotų 
žvėrių; moterys renka ant maisto augmenų 
vaisius, apdirba lauką, verda valgius. Rods 
civilizuotuose kraštuose laukus apdirba vyriš
kiai, bet net antai daugelyj vietų Maskolijoj 
tas darbas guli ant moterų pečių.

Ne mažą ant civilizacijos įtekmę turi ir 
patsai šeimynos surėdymas. Civilizuotuose 
kraštuose vyriškis turi tik vieną moterį, už 
tai antai mahometoniškuose ir daugelyj stab
meldiškų kraštų jis gali turėti tiek pačių, 
kiek tik gali užlaikyti. Kituose vėl kraštuo
se, kaip antai Tibete ir pas tūlas tautas Hi
malajų kalnų viena moteriške turi daug vy
rų; Tibete moteris vyriausio brolio priguli 
teiposgi visiems kitiems jo broliams, yra 
drauge moteris visų.

Tautų susineėimai, susidūrimai lygiai san
daros laike kaipo gerų kaimynų kaip ir ka
rės laike turi didelę įtekmę ant kilimo civili
zacijos. Vaisiai tokių susinešimų duodasi 
patėmyti lygiai dabar kaip ir senuose laikuo
se, lygiai terp civilizuotų kaip ir ne civili
zuotų tautų. Toki tautų ausi nešimai ir susi
maišymai atsibūva visokiais budais. Per iš- 
eivystę arba ir persikėlimų visos tautos iš 
vienos vietos į kitų, ji atsiranda iš syk kito 
kioee sanlygose, terp kitų žmonių ir tuom 
pačiu teip pati, kaip ir buvusi naujoje vie
toje perkeičia visų savo gyvenimų, viena ma
žiau, kita žymiau. Per kares, kurios ypač 
pradžioj žmonių gyvenimo, kada ne buvo nė 
jokių apginančių keno nors savastį tiesų, 
kada vienaitinės tiesos buvo drūta kumščia ir 
skaitlinga apginėjų ir užpuollKų šeimyna, 
beveik nesiliovė, vieną tauta veržė nuo kitos 
viską, kas jai buvo reikalinga; teip gyvena 
dar ir dabar tūlos stovinčios ant žemiausio 
civilizacijos laipsnio tautiškos giminės; per 
prokystą, per apsimainymą moterų lygiai ge
ru teip giminingų tautų, kaip ir veržiant jas 
per karos su prievarta, kas dar ir dabar lai
kosi tūluose necivilizuotuose kraštuose; per 
veržimus vaikų ir j vergų platinosi terp viso
kių tautų susinėsimai ir jie turėjo ir turi la
bai didelę įtekmę ant išsivystymo tautų ir ki
limo civilizacijos, i Iš tikro istorija kultūros 
tautų yra tai, teip sakant, istorija terpsa- 
viškų susinešimų tautų visokiais čia paminė
tais budais; istorija gi Europos yra niekuom 
kitu, kaip savitarpiniais jos tautų susinėsi
mais,pradedant nuo istoriškų laikų iki dabar. 
Kokius vaisius išdavė toki terp tautų susinė
simai—tų šiądien i matome: Europoj civiliza
cija augščiausiai pasikėlė. Ir čia civilizaci
ja stovi augSčiau ituoee kraštuose, kurie Be
niaus atidarė savo rubežius liuosam tautų su- 
sinešimui, kurie ne tik ne sunkino, bet leng
vino tokius susi nešimus, rengė atsakančias 
įtaisas lengvinančias susinėsimus ypač san
daros laike. Matome tų geriausiai antai ant 
Maskolijos, kuri tik nuo Petro Didžiojo, tai
gi vos 200 metų atgal likosi atidaryta plates- 
niems terptautiškiems susinešimams; val
džios {Maskolijos visokiais išduotais įsta
tais dar ir šiųdien, kiek galėdamos, sunkina 
tokius susinėsimus. Iš tikro Europoj Mas- 
kolija kultūriškai: stovi žemiausiai. Ji viso
kiais jos galėj esančiais budais ginasi nuo va
karinių kraštų civilizacijos; nors jos sulaikyti 
ne gali, bet jos atėjirųp. ir išsiplatinimų visgi 
šiek tiek pavėlina.

Pigi ketone. Kas nori važiuoti į k ra
ju, gali parvažiuoti už dyka, tik už kėlės 
dienas darbo. Norinti apie tai placsiau 
žinoti indeket už 2c. marke. Pas Ane 
gali gauti ir kitokius darbus, kas tik ko
kiu nori.

’ Joa Rossell,
4 Merrimac St., Boston, Mass.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8403 8. Halsted St.

Celssa peikia* Potogrefųss; u* *usta| tiku* 
$2.00

II. Abelni pitėmyjimai.
Kultūriškos spėkos tautų gyvenime, ap

sireiškiančios lygiai terp necivilizuotų kaip 
ir civilizuotų didelių tautų, sutverė ant pla
taus žemės paviršiaus daugybę tautiškų 
grupų. Mokslas vadinamas ethnologija 
užsiima peržiurėjiinu visų tų grupų, prade
dant nuo nuožiųių australiečių, bušmėnų, 
veddų, baigiant tvirtai susiorganizavusioms 
į dideles viešpatystes tautoms; tuom jis ski
riasi mat nuo istorijos, kuri aprašo išsivysty
mu ir likimą šiądien gyvenančių arba jau išny
kusių dėl visokių priežasčių civilizuotų, tik 
susiorganizavusių į viešpatystes tautų. Nors

III. Kultūra visokių tautų.
Reikalai gyvenimo žmonių, apsireiški

mas jų gyvybės vienoks visur, lygiai karš
tuose, kaip ir šaltuose kraštuose. Žinoma, 
ant persitikrinimo apie tai reikia apleisti ci
vilizuotų tautų miestų gyventojus, bet žiū
rėti ant gyvenimo kaimiečių, kaip antai: 
bandų ganytojų ir žemdarbių. Tos gyven
tojų luomos, kurios yra drauge pagaminau- 
čioms ir sunaudojančioms savo darbo vaisius, 
ant kiek daleidžia vieta apsigyvenimo ir tau
tystė, rasa, prie kokios priguli, gyvena taip
jau, kaip ir pradinės priešistoriškų laikų 
tautos. Ir senų istoriškų laikų civilizuotos 
tautos, teip kaip visos priešistoriškų laikų 
žmonių giminės, savo užsiėmimuose, darbuo
se ir dvasiškose ypatybėse labai panašios į 
senesnių priešistoriškų laikų žmonių sanry- 
šius: jie pats pagamina ir sunaudoja savo 
darbo vaisius.

Žmonių gyvenimo reikalus geriaus užga
nėdina susirišimas jų į viešas organizacijas, 
kurios aprūpina reikalingais daiktais organi
zacijos sąnarius. Rūpestis apie maistą, ly
tiškas gyvenimas ir reikalai atskirų lyčių, 
drabužiai, namai nuo pats pradžių buvo paga
minami ne pavienių ypatų bet grupų, suside
dančių iš daugelio ypatų prigulinčių prie 
žmonių sanryšio. Žiūrint kaip kiekvienoj 
tautoj, žmonių giminėj ir kitokiose grupose 
kiekvienas jų sąnarys dirba, miega, valgo, 
gimdo vaikus, mums rodosi, kad kiekvienas 
toks žmonių organizacijos sąnarys rūpinasi 
tik apie savo paties reikalus—bet iš tikro 
kiekvienas toks organizacijos sąnarys rūpi
nasi apie savo gyvenimo reikalus teip, kaip 
visi drauge padavadyjo, kaip organizacija 
paskirstė; tokiose organizacijose visi darbuo
jasi ant aprūpinimo reikalų kiekvieno jos są
nario, o vėl toks sąnarys darbuojasi ant nau- • 
doH visos organizacijos, nors tankiai pats to 
ne jaučia ir nesupranta.



Knygų Katalogas.
Knygos swetinios spaudos.

Anegdotai iszsitarimal ir patarle* isz gyveni
mo senove* Grekonu bei Rvmionu “ “ 10c

Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apsisaugo 
jimo nuo neprieteliu vedanozlu isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svieto Kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengtasi ja 
isznaikintl: ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo ju apsisaugoti.............................. 10°

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybe*. Czla 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. keturi aorozeliai parodo žmogaus pil
vą kokio* uz girtybes pastoja Ilgo* 
ir paduoda rodą* kaip neo to iszelgydvti.ltto.

Abrcela ir teip moklntuve dėl vaiku, sutai
syta A—e* IrJ. Ss. Yra tai geriausia* lemen-

aumkinanU aprsraymai lai gyvenimo žmo- 
utn ir visokio* rodo* 15c

Praeit* Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidejimo miesto Wilnlaus, koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lietuviszkf kn- 
nigalkszczial gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................  10c

Pradžemoksli* Rankos Ranto dėl narineziu
Iszmoktie gražiai raszytie lOo

Pradinis mokslas angliatko* kalbos............... 75c
Pilnas szlmtmetlni* kalendorius su planeto

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

kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kratlnejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganinglems dūmojimam*..........  15c

Pamokslai IszmlnUes ir Teisybes IszguldineU 
Galvocziu wi*u amžių. Csla yra pntiJM l« 
Sražlujuokiugu ir iszminUngu pasakaiesin 

a* nori turėti gražiu juokingu ir ' pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperku szlfknin-
papasakoti ir ant kiek vieno užklausimo mo- 
kesduoU Iszmlntlngg atsskymf...........SOc

Rankvedis O romai u raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri npklna kaip reik 
raszyue gromatas in:pažystamus, prisie
itus, giminias, myllmalslž* Ir myllmuo- 
s.us priess apslvredlma, 14 ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsstai stovsu- 
czias ypatas. Pasveikinimai pavlnosevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose aUltiki
muose..................    SOc

:lna kaip reik
-------- pi
Ir mylii

Pasakos pngal Krylovą. Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ozia 15 pasakų, paraszytu eilėmis... 10c

Pirmutine paszelpa urnai susirgus, teipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele.................................................. 10c

d™« siaic Msdical DlsDcnsaru oall lūs iszoud yil!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio........... 10c
Aagllszkal-lietuviszkas žodynėlis, sutaisyta*

Yb. P. Saurusaiczio. turi apie 36lX) žo
džiu: angllszki žodžiai iszguldineti lis;™ 

viauksi.........................................................
Birute* dainos “
Buda* gydymo. Daktariszka knyga................
Damų skrynele ,, „
Dallyd* arba patarmes staltoriams, surinktos 

isz naujausiu knyga, su 130 paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedl* mo
kinantiems ir mokantiems stationszk* 
darbų................................. . ...................

Etaologiszko* smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vycziaua Mokaliszki lietuviu praeite*

lieta-

20c

Kgle žaiczlu karaliene ir iszgriovtmas Kau
no pilie* 1362m., du puiku* dramai paro- 
•zyti Aleksandro G užuosto 26c

Genu Dede. Groži pasaka isz sziandlenlnio
Lietuviu padėjimo . ■ 10o

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrausro, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimu 
Ur te* Atptrkejietu iaz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va-JS—_____ ______ — e— — O i; .SM^iavlzA V n

liskatimu tegul aaslper-

vcuitua* voavMu m-- ------w---
siu* isstynnejimu* suraszytas...................15c

Išrankiai ezventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Donald. Labai akyva knygute. 10c

Isz ko kyla melai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskls. Szl kai- 
ga paduoda svarbiausia* isztroukra isz 
szveeto* Biblijos, kuns* perskaito supra
sit. ka* yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėm* skaityt............ — 73c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado) 
. Geolloglszka* Lietuvos iszty rlnejima*.

naudinga moksliszka knygele..................  loc
istorija Europos su mapom* 50o
Istorija gražiosKatruko* " “ l0c
Istorija iszlaiko Franousu vainos atsitiko-

stoaAMkoje . . . ■ - SOc
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos prasi- 

ga. Parasze Zanavykas. . 4Oe
Iszganimas vargdienio. Knigv.e pamoki-

1 niekine Socijalistiszku sanlygu ant visu kultū
ros atakų. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint savo būvi...........16c

^^*5 Mnba J Anti MUvUZM" m^vwaras •• 9 pu

Kankles. Iietiiviszkos dainos su natomis, 
sutaisytos ant* balsu dėl vvru Calis 1. SOc

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 
riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka. 11 dalis..........................

Keli Žodžialapie Auginimą, psraszyti J. S. 
K nokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo vai
kus snt sveiku, doru ir naudingu draugi-

ICO
Kaip igytie pinigus ir turtą .. 10c
Kaip apsiginti nuo kolaros .ir kiti naudingi

. 10c 
10c 
10c

Kristijonas Duonelaitis

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

Kataliku Bainfczia ir mokslas pagal Zahn a ------------- . .... .----- )5c
tOcKristijono Donelalczio Rasztai......................

Kapai Didžiu Kunigaikszcziu irKaralin Vil
niuje Pagal A Kirkorf, parašte N. Yra 
tai istoriszkas iszaznipiaeiimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklas, ussllikul 
šiušant grabviecziu D. L. Kunigaiksi- 
cziu ir Karalių...... . ...... ...................... 10a

Krituolial szvieao* bei abrorai Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrezu perkra
tė ne zt u tulus tikejimiszkus dogma t u*.... SOc

Kabalas talpinantis savyje visokiu* uimini- 
mus ir ant ja reikalaujanti atsakymai. lOo

Kelios istoriazko* dainos. Gražio* ir svertuos a- 
pie Lietuvos praeitie, jo* lietuviraku* ku 
nigaikraozit.*. Kražių skerdyne ir tL.lOo

Keistutis, tragedija* aktuose dėl teatru...........20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingumą ...................................................10b

Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 
ralcsio Aiszkiai apraszo pjovyūe Kražiuose, 
kaip tas viskss atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeistu, kiek už- 

t musztu. klek nužudytu ir tL.................. 15c
KuningH* peikus apraszyma* Isz gyvenimo 

Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. .... - ... 50b

Lengvas būdas paežiam per s^ves pramog-. 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietnviszkoe dainos isz visur surinktos, 
apie keturi užimtai dainų •• 63.00

I_detuviszkas Albumas. Laida I. Istoriszkos ir
leista* ka. Miluko su pagalbi prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraazymai* žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbima ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszro* Vartų su stebuklingu paveik
slu Panele* Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mmdaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudlszkis; Griuvėsiai Gede- 
mino pilie* Vilniuje: Perkūno szventlnyczia 
Kaune; Kėdainiai, M ir. Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai: Rakiszklo bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto. B iru to* koplyezla, 
Palanga. Buomas tie* klaipeda, Minijos slė
nis lies Garždais. Nemunas ties Vilkija, ū- 
k* lietuvio Suvaiko gubernijoj, tokia jau u- 
k* Kauno gub.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 

’ Ir tL Apraszyma* paveikslu dviejose kalbo
se—lietuviszkoj ir angliszkoi. Preke....BOc 

pietavo* Tėvynė* Dainos, paraszyto* kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražio* dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czla talpina*! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paej ma, ir kalba 
ano seniausiu amžių Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10b

Litvini i Polacy. Lenkiazkoie kalboje, iszrodo

•zglintie.........................................................
Laisvo* Valandos. Eile*. Psrusze Vincas 

Kapsas (D-ras Kudirka), Cuayra surin
kta 23 mažesne* eile* garbaus musu poo- 
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
sio, D-ro Kudirkos. Sziose jo eliepe kiek
vienas skaitytoja* ras sau nasiramlnimf 
ir dva*istk| naudp. . .......... ......... .......

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
auomenel dėl smagaus laiko praleidimo.
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele.
ar jf vaikina* myli ir tL.............................26c

Lletuvlszkas Sziupinys, 11 Laida. Konradas
Vallearodaa ............................................... 10c

Lietuvirakl Dainiai pradžioj XIX nimtme- 
ezlo. Kliasiszkai tautiszka* perejodda*

Lletuviszki rasztai ir rasztininkal, raazlla- 
viazka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ja 
gyva u'va* ir darbai. Csla saraazyti gy- 
vealtrai Ir darbai visu lietuviu, kurte k»

Lietuvos Kankles, turinezio* 72 nauja* dai
nas....................    15c

Lietuvos Istorija, paraižyta Slmano Daukan
to. Dvi didele* knygo*. kožss po II.5Or> 
arba abi už...............................i.......... 68.00

L.etavo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurios galima iszmokti
Krai virti valgiu* Ir ataakanoziai vesti 

kne . . 30b

Lietuvystes praeiti*, dabartis ir ateiti*. Isto- 
riszkai socijoUogiszka* piesziny*.....25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Piesziny* apie priespauda* Ir persekioji
mu* lietuviu isz szalie* maskoiiszkos 
valdžio*.......................   10c

Maskolijo* politika su Europa ir katalikiszka 
bažnjczl* Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir ju 

bažnyetia*.........................................10c
Musu mužikėlis lazduota* ant naudo* Lietuvos 

Ukinykam* Czla randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Po tam ro-
tos. Ir ketelM pasakaieziu ... 10;

Medega musu tautiszkal vaistinvkystal. Szioje 
knlgoje apraszo visas Ilgas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieoziai ir Suvalkle- 
cziai. kokeis vaistais prasti žmones jas

Medega Slmano Daukanto bijografljai (gyve
nimai). Yra tai naujause knigels ir labai 
akyva, kurioje apraszjrta* gymenl*ias Sima- 
noDauksnto nuo pat kūdikyste* iki jo *mer- 
ti«*: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 8O0

Ne*ipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inženga. iszleistg Tėvynė* Mylėtoju Or te*. 
Yra tai putklause tragedija grajyjama teat
ruose. pirma syk Iszversta ant lietavisz-

nihilistu. Yra tai gražu* Ir užimanti* apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, Kaip 
mergina Olga Llabstovyozinte, prigulėdama 
in nihilistu draugystę daug sykiu apgavo 
raaku* czinovnlku* Ir gaudoma gudriai isz- 
tnskolsz 1* ranku.................................... lc

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygai*, 
turinti 48 puikia* dainele* ir Libreto* 
aktuose .15c

Padėjimas Lietuviu tauto* Bušu vlsszpaty* 
toj (aocijaliszko* pie*zyai»)..................38c

Patarle* ir dainos...................................... :....<0o
l'*tro Armino rasztai. Knygele taria? 51 pul- 

k * daina . <• 10c

Mythai-
t mžlau* galas Ponsko Piloto, kur* buvo su- 

džia vleszpattes Jėzaus........................

t pleke Dievo, pasaka .. ............................... 60e
ludersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu |>e-

•aku vienoje knygelėje............................... 15c
Apie Jone Tsvardauck* ganu burtinyka 

Ir jo darbu* sykiu su aprnszymai* apie bur-
’ tu*. .... .SS *0

■i-a- Stepo kauuu.vio, pasato* sus
jv.-uiniss Genavaites (Genowero«), Yra

Robinsonas Kruzios. morallszka Ir žlngedl* 
apysaka pasivesta jauaumenei.... Moc

Benu Gadynių Uznyke G r gi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchlnsona. sutaisė Szernas. JI įprasto 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieua žmogaus ant jos 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kunua 
Žmones kasdami gilius raulinius, kanalus ar 
Imdami m žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle- 
iui, nesugadintu*, kunus. užklotus eile ke- 
llollkoe sieksniu storio žemes. Tie atrašu 
žemeje kūnai yra sziandien Isselalytl ivai 
riuose muzejuose, Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinczlal isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bud u gyvi sutvėrimai keliesi iez žemesniu 
in augsrtesne* veisles, ir pagal storuma ir

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus "State Medical Dis- 

pensary , ant pietvakarinio kamjio Sta
te ir Van Buren ui.

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

dejų, 
leuultla,

gmiiaosia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. •• •• ‘61

nonos ji szkotojai. apysaka H. Senkievi- 
czlaus.........................................................33.

'U pu k>i* ap-aatvmsi apie nedori be žydu ir 
■JH, suminima vilku.. ............. 50i

Aukauja broliams lietuviams Muu.
Istorija gražios Magelonos .,
Istorija septynių Mokytoju * **

10c 
16c 
Ite

U n Įjotu po valdžia maskoliaus
Juoki u gra pasakojimas apie Bzaltabuiziu* 

ir du gražus straipsniai isz ukintkystes
Ka* teisybe tai Bemeta*, puikios apysakėlė* 

isz lietu ertu gyvenimo „
Kunigas, pulkus aproszymks^sz gyvenimo 

lieiuviu................................................... 50c
Kn A B u bos Proutiszki Kuziai Szioje kny

goje telpa 12 gražiu praaku, perrašytu 
kn. Burbo*, buvusio kleboną fietuvisz- 
ko* parapijų* Plymouth, Pa., kūno* tai 
yra szltokio*: ‘ Tlrmluzkiu Andrius“, 
"Szviesule", • Drąsybe ir užminti* žmo
gaus“, “Apiburta avis". "Tėvo pasku
tiniai žodžiai“. “Naujalenkl* isz prie
vartos". "Sesuo”, ‘ l t ievyne* meile“, 
“Burtininkas Isz Cucugvano Austrijos“, 
“Sodžiaus elgeta”, ”Welnio isipažintl*”, 
'Sm*rti*ant nosie*”..............  SOc

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szl yra 
ne tik groži pasaka bet (t geros pamoki
nimas prie uklainkyste*...................... 10c

tss lietuviu gyvenimo „ 15c
Kaukazo Belaisvis. L Tolstojau* apysakėlė. 10c

tologijni Surinkta DroJ. Basanaaicziaus 
C>ia telpa I* seniausiu lieluwlszku m Molo

na ir szalti: Apie vejas. Apie milžinus. Api 
žalėsius i'smakus: Apie wi>ktakius cl« 
viikalokus. Yra tai juokingiausios jutsa 
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kuras dsi 
ir szipiivn daugybe lietuviu ilki buk tai vis 
buvus teisybe..........................................tl.5Uc

Maskoliai K13 metuose srba Jurgi* M Uos
is vski*................................................... *0b

Medejo pasakojimas. Szl knygele yra n*udinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* czla ap- 
rasso atsitikimus vieno Medejo su visokiai*

trimis abrozeliais . . lOo
Markus ir Aureliona*. apisaka isz pirmu am

žių kriksaczionystes...............................20c

rinkto* Ed. Veokenstedt'o. verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akjrvtausios ir 
juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius, Vilksloku* irtt., in 
kuriuos tenors* lietuviai tikėjo ir tzla- 
dien dar nekurto tiki. Kas vien Isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke................................................ 50b

Nedorybe Rjrmo Cleooriaus, istorija Isz laiko 
ponavojimo Nerono . . . . dOc

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ Sc

Knygos sawos sitauuos.
nee-nuolato* žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingtause knygele ant 
»wleto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bai. griausmai, lietu* ir sniegas; kasytu 
debesiai ir ant ko ji* laikosi................ SOc

.Aritmetika. Knlga iszsimoklnimul roku ado.
Preke...............................................  8Sc

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslai 
api* užlaikymf sveikatos, isz kurio* gali be 
pacelboe daktaro iszslgydytl nuo daugybe* 
figų. Szlta knygele prieralo rasti* kiekvie-

sveikata, rauginti savo amži ir mokės užau- 
Soti sveikai* ir tvirtais savo vaikelius.

reke......................   35c
Vpie turtu iszdirblma. Parasze Sėbram; verte 

S. M. Veikalas gvildenantis politiszkaja eko
nomija. Kokiai* keliais issidirb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo.............................3Se

kiė, N slkovski ir kitu*, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulvgsziol iszaju- 
slu lietuviszka knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jo* pavidalai 
diduma ir platuma, jos kalnu*, ju vardus, 
augszti. vulkanus metanesius iszsave* ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso, dras
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotį*, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juoee gyvūnai gyveua irtt Žeme apro- 
szyta dalimis, tszskaityto* visos vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tL Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramone*, iszdirbiai ir tie«o«; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
meniu: kųy koki orai: szaieziai ar keras 
c’lat. lietu* ar giedros; kur koks ilgi* dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi draus ir nak- 
) '* kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tL Knyga didele 6x« .oliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
spaudinis, su 71 paveik sieliais: mapu. gyvu
liu ir tL................................................ 9'-d OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apde-

Istorija Suvienytu W»l*tlju Bztaurlne* A men
kos Apraszo kaip Koliumbaa atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones plrmlausU' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kare* buvo, už ka 
karevo ir kokiuos*! metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuns gero padare sztal

szioje Amerikos žemeje gyvenaneziam, idant 
suprastu koke* jis ežia tiesa* turi, ka* jam 
vra vale daryti, kas a* vale. Tari p^^lapiu

Uratuose, gražiuose apdaruose...............91 33
įlenkei ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430n-.. Parasze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugyste*''.— Yrž 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkija snsivie- 
nyjimo ir jo pasekme*. Czia aiszkiai yra *p- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgs su 
sietuvos kunigaikssczial*: Keistneziu. Vy- 
autu ir kitai*. Isz szioe knygele* skaityto

ja* atšakiai supras, ar lenku prteteljrste yra 
mum* naudinga ar bledlnga............ IBc

Lietuviu protėviai Mažojoje A sijoje ano senove* 
iki jie pateko po valdai* persu Paresze Lie
tuvos M y lėto jn*. Knyga tariasi pulapla* 
ir 4 didele* m*pa* parodaaezla* rietas, kur

taus gimimų................................................ .SOc
Ksip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L'op- 

preeeion rus** en Litbuani* supi*sz* kun. V. 
Dembskls........................................i...lOo

Kaip geriausiai laidoti nuiblrell? Piesziny* Dro 
L. Weblam. Isz angUszAo Uzgulde kun. V. 

Dembskls..............................................15c
Kražių 8kerdyne.Apra*zo ana baisu atsitikima 

kada 18M m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
ezio* miestelyje Kražių, musz*, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius Ir už- 
pecze ujo bažnyczia. Atšakiausiai apraszo 
ta visa atsitikima..............................15c

Lietuviszka* Lamentorlu* su ootarlal*. kate
kizmai* Ir mistranturu......................15c

Mokslą* apie Žemų tr kitu* tvirta*, ju bu,y ir 
pabaiga. Aproszo ka* yra žema. Įsa ko ji su
sideda. *at ko laiko*! ir kaip sukasi; k»s 
yra saule, žval*žde*.m«nulls; kaip toli yra 
i n kitas žvaigžde*; ka* yra plian- _o«, korne
to* ir kito* rotai matomo* žwMgades. 80 20 
artronomiszku abrozellu, turinti 226 puria 
pi a*. Yra tai vienatine knyga, iaz kurio* 
tikrai žmogų* gali apatszvlestl.....7Sc

Mindaugls Lietuvos Karalių*. Istoriazkas pa
veikslas penkiuos* aktuose. Lenkiszkai pa
rasto Julius Slovacki. itetuviszkal vert* 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knyrsl* 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. 85c

Olltypa, apysaka lt* laiko terpsavtazkos kare* 
Indljonu Amerikos......................... ,.8So

Paiki istorija apa Kantria A lala, kurt per 22 me
rus vslkszcziodama po svteta. daugybe 
bedu ir vargu kantrai Įsake n te jo. SOc

Naujausis Lletuvlszkas Sapnlnykas. surinktas 
ir surediL isz dangei svetimtautMzkn sapnl- 
nyku ir surėdytas pagsl tikra Perslszkal 
Kglptiszka sapninyka,—su 310 airaklu abro- 
zellu,— su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovės žmones vartojo inspejimui 
atsites —Geriamai iszguldo visokius
•apnu*.......................................................SOc
-Apdarytas........................ OSc

Bavanrel* ir kaip gyvena Kynal (Chinal). 
dvi labai akyvo* pasakaites ............. 10e

Paskutine* miszlo*. (Isz isnkiszko). Pasaka 
Uz atsitikimo mloyszku kllo*ztorlnj*....10o

Pajudinkime vyrai žemį. Lab»l graži pasaka 30e 
Pavogti arkliai ir Mendelia Didgalvls Dvi 

grožio* pasakėlė* , 10c
Plunksnos abrozeliai. Szeszio* naujo*,labai 

gražio* pasakos , , , , , SOc
pjauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•šimtmetyje, labai groži pasaka....... Tfc
’*mok*lal Grožiu Žmonių., paraižyti kn. 

Totoriau* (Tatare*). Yra grožio* ir la
bai pamokinanezioe pasako* „ 60c

-'arniazonas arba baisumas Dievo rūstybe*. P* 
raiže Szvenimlkis.Aprakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lietuviszka parsĮil

Paveikslai. Parasze Žemaite. Groži pasaka

tL kaip seniai Ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 370 poslapiu stambaus 
drūto, ant grąž os popieros ir apie 160 pa
veikslu invslrlu senu gadynių Isznykuslu su
tvėrimu. Preke................................. 9100

Trumpa Geografija. Sutaisė Neria. Trumpai Ir 
suprantamai spraszo visas 6 dalis svieto. Su 
7* P*velk.Įeitais: mapu. žmonių, gyvu Iu Ir 
medžiu. Tinkamituse geografija in pradine 
mokslalnp.......................   8Sc

Ruslszkal psrasse Rubakin**. Verte Dregy*. 
Isvieido T M. Dr-le. Szi knygele, labai su
prantamo) kalboj, aprasao visa* vau-lens 
permsiua.tr veikmes, kaip Ils persikeierta 
iu gare, kyla ia viražu ir tenai tveria debe-

Csla nukritę didelius darbus velki* sake- __ t-, —e— t. alalna kaimu* I* laidfn-

tirpdain* nuo saules keičzissi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravua. upes ir upelius 
Ir ksvojssi po žeme kur vėl veikia 4 pati 
darbf kaip ir ant vlruaus žemes..........lOc

Žmogus Nepl'uszkis Vert* Is* asvediszko Ne
ri* Gra*. apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
aunu* apa.vede su varginga mergina ir lab

gisikos 4orj bes

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikisaka malda kny

gele Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos misziu. miszparu įr 
daugybe kitu; misziu maldos su abroselial* 
mlsiparai giedami lietuvisski ir lotinisskl: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta

stacijos, karunka. keliolika sswentu giesm.u 
irti. Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
ira wi*u het**i*z*u maldaknygių, daili, bal
ta, slidi poplera; stambu*, aiszkus drukas 
Mlern3Us*H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir preke* yra aekancrloa.

No 1. Maža* Aukso Altorių*, prastai* drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo...;.......................................... fcOc.

>• o- 8. Mažas Akso Altorius. prsstais,dra- 
tals apdarais, auksintais krasziala, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
bletelemis. su kabute....................  75c.

No.8. Maža* Aukso Altorius, moroko 
Skuto* mluksztal* apdarais, apvalai* 
kampais, aukalati krasztai, pararaal* 
ir kuris tka.......................................91.8S

ko* glnodnlo* skarele* apdarais apva . 
1*1* kampais, auksinta kvtatka,krvžl*s ir 
krasztai................................................ 91-SO

Ro- <3. Maža* Aukso Altorius, balto* ealln- 
hoidO* apdarai, ĮtikIIaslos kvietkos.su 
kauliu* kabute, aakainti krasttid...91AO

?io. 7- Maža* Aukso Altorius balto* oello- 
iloido* apdarai, kvrielkoe ant vieno sto
no iszkloto* sidabru ir perln, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraas- 
t*l..„........................................... *8.00

Prekė pinįgų.
RuskaArublis po....................52 jc
Prūsiškos markės po...... .24fc

Prie kiekvrieno pinįgų siuntinio 
reiki* pridėti SOc.sdL pacztokasz

Farmeriai
ir žmones Uz priemieacziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais i*r pa
garsėjusius specijalistua. Jie užtikrina 
iszgydynia kiekviename dalyke'.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Bzitie daktarai klaidos jokio* ne gali 

padaryti, nes Jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i- 
eroseopa, Harmocytome- 
tero, 8 p h i g m o g ra p h o. E- 
'lektri.szku balsu Keostt- 
to ir Stethecropo Pho- 
n o n d oscrope tiri ne jimo,
isxczi u pi nejitno, iszbraszkinimo ir iu- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosoae ligų. Specijalistai gali at- 
tastie liga sziapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijaljsto^ Egzaminavimai yra 
lengvi MW.be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, lai atsiszauk In 
"State Medical Dispenury", ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
gy Inejimas per 60 Van Buren ui.

Putemyk adres*.

Dr. Leonard Landės,
Liefutviszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsinga* gydytoja* vyriszkų ir mo 

terisskų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucaiuoee: 
Wiedniuje, Berlyną karaliazkoje mo
kykloje Londono, buvopardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevua, Port G radusi* 
Hoapital College ir t. L

UoZtikrina I*Z*ry<lym<t
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėiimf vidurių, 
galvoanepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimj. moleriszka* ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nervisskų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

iszgydysiu į kelee dienas, teipogi li
gM pilvo, uždegime žarnų, iszdžiuvi- 
ms pieno, skaudėjimu lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nūs toj i mj pajiegų ir tL Iss- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. CnronlsskM ligas gydau pasek m in
gai, ir,s)epemM ligM užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexlo<ton Av.

Offlso valandos: | J"

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

Specijfilistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezips 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėjo, pamurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus, Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvsi kada nors gydytas 
;>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neaisakanczias metodas. Gydymai 
"State M< dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
3(1 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Visk* 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavouiu nuo žmonių kurie likosi iszgy-

’dyti.
Pūsles ligos ir Striktura.

Didelis skaitlius žmonių daug nuken-
cziaprie nusiszlapinimo, nes szlapumas I)I8PKI,saryj yrs'paprasta,'turi raazyt 
(mižalai) iszema povelei, sunkiai ir su apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
•k»usmu kaip kad* pacientas turi ai- jog MlnieJJe gydytis, tada priims 
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko ; 
Jog nusiszlapina kraujais. Ta*yra labai 
pavojinga* dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
s.trikturos, tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

V A D TP Af ĖT r(p“id|di YAKllUbKlJiiuoX‘^0’e
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 auka 
szilo baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofise. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit Jog jie iszgyde viręs 850 Il
gu 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 normaliszka tvirtu
ma ir pavidula. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir kry- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
CIT Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,'
serganti ssita liga, kuri specijalistams

po užtikrinimo pližDU, gyduole* ir gydi
mu nieko ne kugtuoja. Jeigu ne ui isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

irmmmtmvtratnmmtmmi
Aleksandraviczia ir Szvankus!

...DRUKORIAI...
3215 S. Morgan Sl Ghicago, III. j i

Turi puikiai inrengta* drukonszkas masrina* ir pertai viso
kiu* drukoriszku* darbu* atlieka dailiai ir greitai, o ypatin

gai draugystėm* konstitucijas, tikietea, programų*, knygas rasitininkam* ir tt.
Maino, Ir siunczia piniguti In viens dalis svieto per bunka, expres*. 

artis paeita; kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir dailias maldaknyge*.

L1ETUWIU DAKTARAS įįį

MARJA DOWIATT. į
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8toa iki lito* ryto.

Telefonaa: ('anai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo, kada Sy
stem* yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: E geze m a, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsirsdima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziiri symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojau*. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau ‘‘State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamns jokio* nau
do*. Netikėta laime pądave mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuria kaipo specijalistai eute teip gerai 
susipažinę. Vienas tnenesis szito nusle- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, Jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

dical Dispenury" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

PnsiraizyU ir prisiegdinu* priesz m»- 
nę, *xiž 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad HovardCmrra
t (Seal)

George Sterilu, Notary Public.

J. c.
State of Illinois 1
County of Cook j •• •■

Am, Jurgis Sterilu, "Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "Stale Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
V an Buren u), asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras. Ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me-

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^7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenančiu ir fer
meri u, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Ilmln per Groniatav I)j ai 
Užpraszydami gydyklų prisius k i te 91.00

HF*.Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprassyk uvo lig|. o 
ui prisiusiu gydyklų kuriomis i*uigy
dysi

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatom* 
raazitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Ui SI.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas, 

Box 234. , Lamnce, liss.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant balių ar loterijų už 

giause preke. Asz iszdrukuoju.
1000 tisietu už 91.25 

500 „ „ 80c
200 , , 50c
100 „ ,. 35c

Puikios popieras grom.ztu rMzymui tu
zinas 10c., o su kopertais 15c. Km pm 
mane užairaMys "Lietuva" gaus tusina 
asla po peru dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darbu Ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lietu- 
vlszka Biblija už 94.00. Užsimokantis-gi 
prenumerata už "Lietuva" už viaa meta 
gaus minėta Biblija už 93.50. Pinigus 
virsz 50 e. siuskite per Money orderi. 
Mažesnes sumM galima siusti kaip kM 
nori.

oi-

J. BARONAS, 
1002 8. 2n<t.st.. Philadelphia.Pa.

Dr. O. C. Heine,
DENTY8TA8.

Kerte 31st ir Halated ulieziu, 
wirazui Aptiekoe. Chicago.

Lietuviszka Dirbtuve
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 

parodų; teipogi dėl drangysczių:.KARUNU, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu sušelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. AHPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO. ILL

D™ Stanislaw Heymar, 
DENTISTJIS.

809 S. Ashland Are.
kerte 18-tos ii.

F.PBradchulis
Attoraej and Counselor litai.

Cbamber of Commerce Bkfc. Room 709.
8. E. Corner ItaSalle A Wa*hington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Vienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
moksl| |urisprudenci|oecsion Amerikoj. 
Weda provu kaip civilisskas teip ir 
kriminaliuku visuoee guduose.
Rm. 108 W 18tii Cor. Union 8t.

Telephone Canal 788.

3. c 3

Dr-asA. I. BACEY1CZE,
U39 Commereiil m. So. Cllcųo, III

ko tvirto)* paslapty)*. US tai lietavial, karia 
tiktai reikalauja dakta rinko* paselboa, tegul

bato prigimtoje kalboje gali autine keti ir gauti

Lietuviai, norintiejra gauti pagalba per gro- 
aalra. tos kitu virvių, tegul pilusi aprano savo

HudrutininuM plauku.
Tisrai vienatinė gydykla ant užteldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes uvo Gyduoles gvs- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 91.00. Siuncziam Paežiu ir Į 
■vetymM szali*. BudM kaip Jm vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami poiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Sta W. Box 100., Brooklyn, N. Y.

Visokio* operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame dauczius 

kreivai auganczius.
Plombos cementine*, porcelani Gryno aukso karūnėlės nuo... .95,00 

nes arba sidabrines................. 50c Viražui, ir apatine eile dant...915.00 n
Plombo* auksines nuo............... 91.00> Garnitura* dantų........................ 98.00

a -tt n * p vt a a. J Nuo 9 vzl. ry to iki 8 v&l. vakaro. Bzventoms OF ĮSAS ATIDAR5 TAS. į dienoin nuo 9 ryU) iki 3 pieVu.

tran*f*r« per Halsted ui.

n
II
$

A. L. GRAICZUNAS,
......... LIETUW1SZKAS DAKTARAS..........

167 W. 18th st. -------- CHICAGO, ILL.
' nuo 8 iki 10 ryto

Priima Ligonius- nuo 12 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 vakare.

Ateik pats arba gali pašaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
taneziaa, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriškumo 
ligas. AtaiazaukentiemB per laiszkus duodu rodų.

k Zekas ir K. Kabelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

tar užlaiko

Pirmos Kliasos Saliuna,
Grosernia ir Buczerne.

Visada ssviete mėsa, ssvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groeoriszki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Baliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandis 
(Free Lunch) kas dlen dykai.

Seniausia Lietuviuką Batika.
Siunczia pinigus į visa* dalia svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortea ant visu linijų ui pi
giau** preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
Amoniu reikalus teisingai atlikti.

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

—Tikrai Lietu w iškas—

Pirmas Lietuviukas Sallunaz 

Antano Vemberio, 
North Chicago, 111.

Parankiausia užeiga lietuviams kaip 
vietiniama^teip ir iaz kitur atvaiiavu- 
siema Arti Chicago Hardvaje Foun- 
dry Co. Užlaiko seniausea Maskolijo* 
arielka*, turkiszkus cigarus, o alus, tai 
tikras gaivintojas sziuoee karszcziuose 
Naujai atvatevusiem* suteikia teisin
giausia rodą.

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

Geras alus, seniausio* arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta erieta dėl atei
viu. Apart to didele ir czysta ule ant 
mitingu, balių, veeeiliu ir kitokiu aabo-

Jonas Petroszius, 
tesi. IStkt. torte Orlon. ChlcUo.

Telefoną* Canal 788.

risi* olbnkn. vertes si .60: 1 rrysu asnrc rvrv ctesurrcM*. verta* ne.; 1 nikeline nnraSrrnAM* 
DBŽtrra.*c: I dali* sukslneota Dickzks LsacrveSM s* Cameo kabate. *1.60 1 putlia aokslnuo 
ta ąsom. *100. i pora pulkis Aosnamv deimantais K dieta. *100: 1 peikta mm Įsuodinta 
brangakmeniais. *0o; 1 pora paauksuota kolioniku su parmutorio vtrssais. *Oc: 1 pora rankovėm* 
guxlku.su perauterinlaapuosta.*6c; t kaieierfamsguslku. parmuterto apacslo*. 5Oo; iri puikia 
in kretine sagute ra dailiu akmeniu 76c. Laikrodėli ir I* dovana siu uostame C. O. X>. u* 
84-0N. apmokėdami teipgi Ir espreeo karatus: siuntini galite iraenaminuoU ant espreeo ir )ei 
nepatiktu, sugražinkite mums atgal muse kastinis Kur nesiranda Espreeo offisaa. SLSBturi bet
na puik«unnxi nm.i: dalinus m.i p*sloadsn>» nd« »r nunri*. nžTvrl>tr*v« savo karatai*.

LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVAMOIS DYKAI.
laikrodėli ar tnoterisslra Jeigu motorUska. tad vyrisiko Diekens lenclugvHo mes pasiuasime mo- 
teneika 60 oollu auksinuota Lorjraette lenol*g»li Rratrk ssendlen. pakol iranardsvtmns nel*Mi- 
balge* Adresuok: ATLA8 JZWELRV OOMPANY, 15 Metropolitan Block, OHICAGO, ILL.

, VYRAI AR ŽINOTE?
K„. mz atidariau nauja, lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai. szalcziausiM ir skaniau
si m aitu. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veselijo, balių Ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvateve isa kitu 
miestu,, gali pas mane gauti geri aust 
nakvine. Su guodone,

Petras Bzlakys.

‘‘Vienybe Lietu vniku” 
iszeina kas sereda jau 15-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
neeza svarbiauses ir teisin- 
giauses žinee ipz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apeisi vietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinigai* turi būt apmokami_______
G, Volnn TjkiHvknM ir nini- koms provoms. Gerisusei iszvsrome pro- 1BZ Kalno. LA1MKU8 ir pinp VM u4 8uieldlnlur Musu ofise gslims sa
gos reikia siųsti ant tokio sikslbetl visokiomis kzlbomis, vertėju 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IK KONSDUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 015-615
87-49 E. YuhlngtOD sL, Chic^o, Hl.

Thelefon: Central. 3519.
Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz-

nereikalaujama
Jonas Monika gyvena po nr. 145 W. 

14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir ezimtus kitokiu daiktu galite iszeirinkti ir parai’- 
traukti, jeigu turite musu lietuviaika katalioga, kurion- 

Biuncziame. kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co,

Succ. to Kelpsch, Norelko & Co.
MCutreSt, Cfcirago, n

permsiua.tr
krasztals.be
kvietkos.su
guxlku.su
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