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Amerika.
Prova admirolo Schley, ap

juodinto sukalbininkų laivy- 
nės ministerijos prasidės 12 
d. rugsėjo. Vadovas sukal
bininkų, admirolas Sampson, 
tikras Schleyo apjuodinĮojas, 
pakviestas už liudininkų, 
turbut, visai ne stos ant pro- 
vos, kadangi, kaip laikrasz- 
ežiai garsina, jis serga ir ne 
galys protingai nė poros sa
kinių iszreikszti. Gal būt li
ga ir teisinga, kadangi, kaip 
priežodis sako, už' peiktinus 
darbus vėliaus ar ankszcziau 
visgi ateina bausmė; gal būt 
teiposgi, kad jis bijosi stoti į 
sūdą, kadangi tiki, kad me
luoti ne galės, o iszreikszda- 
mas teisybę, turėtų pats savę 
apkaltinti. Schleyo apgenė
jai laivynėa ministerijoj ne 
gali surasti tūlų svarbių do
kumentų, kurie nežinia, kur 
dingo. Turbut Sampsono 
draugai mato, kad jis pats 
yra kaltas tų nusidėjimų, ko
kius užmeta Schleyui; jie to
dėl dabar jau jieszko isztei- 
sinanezių jo pasitraukimų 
nuo tarnystes priežasezių ir 
kaipo tokias paduoda jo ligų. 
Jeigu ant sūdo pasirodytų, 
kad visi Sampsono paleisti į 
svietų apkaltinimai Schleyo 
yra neteisingi, jeigu jis net 
laike karės stengėsi kenkti 
kitam laivynės admirolui, 
tai, nors Amerikoj mažai pai
so ant doriszkoe vertės viso 
kių virsziuinkų, bet Samp
son jau ir ežia negalėtų pasi 
likti ant admirolo urėdo.

Rytine Azija.
Chinų randas dar vis ne 

priėmė svetimų krasztų rei
kalavimų. Li Hung Czang, 
nors praneszė svetimų krasz
tų ambasadoriams, jog gavo 
ciėcoriaus prisakymų padėti 
savo paraszų po reikalavimų 
protokolu, bet iki sziol to ne 
jiadarė. Iszsiųsta į Vokieti
jų chiniszka deputacija per- 
praszyti Vokietijų už užmu- 
szimų jos ambasadoriaus lai
ke mait»ztų Pekine,dar vis ne 
atkako į Berlynu. Nors ta 
deputacija jau gana seniai 
atkako į Europą, bet apsisto
jo Szveicaiijoj ir toliau ne 
keliauja. Vadovas tos per- 
praszymo deputacijos, kun. 
Chun, atkakęs į portų Genu
os, rado ežia savo rando pri
sakymų nesiskubinti į Vokie
tijų, bet apsistoti pakeliui ir 
laukti prisakymo. Isz te 
matyt, kad terp Chinų ir Vo
kietijos ne viskas yra gerai, 
turėjo užgimti koki svarbes
ni nesutikimai, kurių dėl kn. 
Chun ne keliauja ten, kur jį 
iszsiuntė. Jis ketina keliau
ti pirma į Maskoliją, o pas
kui į Vokietijų. Tas jau ro
do, kad bent sziuom kartu 
įtekmė Maskolijos Chinuose 
yra didžiausia, o pirma di
džiausių įtekmę turėjo “Angli
ja, bet jų per karę pietinėj 
Arfrikoj, ne turėdama pajie- 
gų apgynimui savo reika
lų Chinuose, nužudė. Be 
reikalo ji jieszko priekabių
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nužengė toliaus. Prancuzisz- 
kas ambasadorius apleido 
Turkiją ir sugrįžo į Praneli- 
zijų. Turkiszkas ambasadų-

toki bua ant visada iszvyti 
isz pietinės Afrikos, atsakė, 
jog Jie ves karę toliaus, pasi» 
duoti nieks nesirengia. Dau
gumas angliszki} laikraszczii£ Sius buvo iszkeliavęs isz Pran- 
nupeikia tą prokliamaciją ir 
sako, kad Ji dar labiaus pa
kels terp buri} nekentimą an
glijonų angliszkosė valdybo
se ir padidįs tik kariaujJn- 
ežių skaitlių. Jau dabar an
gliškose valdybose mažai li
ko būrų stovinezių su angli
jonais, kadangi tokius,net be
jų noro, savo kvailais pada- bus, ar isz |o užgims karė— 
vadyjimais angliszki karės 
vertėjai verste verezia Įiastoti 
Anglijos prieszais. Isz tikro 
pasikėlimas priesz Anglijos 
valdymą apima vis didesnius 
angliszki} valdybų plotus. 
Dabar dalis būrų įsiveržė į 
pietvakarinius angliszki} val
dybų krasztus, ’ kur iki sziol 
dar gyventojai maisztuose ne 
dalyvavo.

cuzijos į Szveicariją ir kada 
jis,aut apvaiksziojimo sukak
tuvių užstojimo ant sosto da
bartinio sultano sugrįžo į 
Paryžių, Prancūzijos valdžios 
liepė jam tuojaus iszvažiuoti. 
Tokiu budu dipliomatiszki 
susineszimai abiejų krasztų 
likosi pertraukti. Kas isz to

Valstijos, tą pamatysime. 
Kaip dabar matyt, ežia be 
didelės karės ne apsieis. 
Jai pasibaigus, isznyks ežia 
viena, ar gal daugiau dabar 
neprigulmingų respublikų.

Isz Lietuvos.

sanvaitę būrams 
iszardyti vežanti 
ir maistų anglisz- 
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Metas IX

Užderejtmas Lietuvoj.
Kaip gairini ma-ko hzka žem- 

darhystėa ministerija, iki 27 d. 
liepos, taigi iki nupjovimui ru
gių, uždcėjimHa Lietuvoj laukuo
se rodėsi sekjniz ai:

Vilniaus gub., iszėraus Szven- 
tėnų pavieczi ), kur dėl stokos ly
taus, lygi u pievos, kaip žieminiai 
javai ir vasarojai buvo menki, 
žieminių kvięczių ir rugių sulin
ko daugiau negu vidutiniszkii; 
vasarojai vidutiniai; Szventėnų 
pavietyj lygiai žieminių javų.ksip 
ir vasarojų užderi j imas prastas. 
Užtai Lydos pavietėj labii geri 
lygai žieminiai javai, ka«p ir vasa
rojai. Tūlose vietose javams už
kenkė ledai.

Kaime Podžiunuose, n et oi i 
Žilių, sudegė namai ir tvartai u 
k ninko Kumetaiczio. Ugnį už
krėtė 5 metų priglaustas Kume
taiczio augintinis, paimtas isz ba
tu rcz5ų namų.

Reikaluose lietuviszkos 
akademiszkos jaunuo

menes.
Jau grdkiazkiej:e moksl'ncziai 

pripažino, kad priežastys riaukiu 
‘klaidų, tai nežinojimas nieko ge
resnio, o garsus* angliszkas filio- 
zofas Francis Bjcon patvir.iao, 
jog mokslas tai galybk Ir kas, 
isz nors maž daug apsiszvietusių 
žmonių szięd*en tamjpriesztaraus?

Vienog ne iruk>t< ant žemės 
risok ų nevidonų, prieszų laisvės 
žmonijos. Tie kraujageria'1, t. y. 
despot szki valdonai su savo sa
trapais, supranta, kad jų sostai 
remiasi vien tik ant tamsybes, o 
ne ant szviesos. Už tai szalyse, 
kur despotizmas vieszp*t<uja, 
kiekvienas mok-lo ir szviesos 
žingsnis griauja po vienę stulpę 
remiantį despoto sostę. Ne įsta
bu, jeigu platintojus apszvietimo 
ir gryno mokslo Muikolijoje biu- 
džia ir persekioj t bjauriausiais 
budai*.

Kas yra dabirlinė Maskolija? 
Keli desėtkai milijonų n ivargin- 
tų didžgudž ų ir keli desėtkai 
tautų nesupranlanczių savo poli- 
tiszko padėjimo. Ant to rymo 
caro despotizmas. Te atvers 
akis skriaudžiamos tautus, te pa
duos viena kitti rankę, ir jos 
liuobos — sugrius despotizmas. 
Dirbąs ne lengvas ir pavojingas, 
bet be triūso ir aukų kęgi su
lauksime? Be darbo nėra užmo- 
kesnio, nėra laimės, ant to reikia 
užsipelnyti.

Pradėkime todėl darbę nuo pa
mato. Kiekviena civdizuota tra
ta mato savo ateitį jaunuomenėje 
kaip veidrodyje, visas savo dva- 
siszkas ir materiaiiszkis pajiegas 
deda aut aukuro platinimui ap
szvietimo. O mes lietuviai, kiek 
mes iki sziol rūpinomės apie atei- 
nanezię savo gentkartę? Nors su 
gėda, bet turime prisipažinti, kad 
nieko!

Visur skamba balsai: musų 
jaunuomeiė, pabūgusi augsztes- 
nius mokslus, iszsižada tėvynės, 
spinduliais szvie.-os, įgytos uni
versitetuose, neszildo sivo žmo
nių.

Bet kiek bado, szalczio ir skur- ~~‘
do ji perkenezia tavo stude įtin
kame gyvenime, apie tai nieks, 
ne užklausia. Visi lietuviai ge
rai žino, kad musų studentai yra 
vaikais dažniausiai ne turtingų 
ūkininkų. Tevėliai sziaip-teip 
stumia vaikinus iki penktai arba 
szesztai kimšai, kad galėtų va- • 
žiuoti į dvasuzkę seminariję; o 
pasiprieszinu*, atsisako nuo to
lesnio szelpimo, ne retai ir visisz- 
kai uebsskaito už savo sūnų. 
Koks tvirtas badas lietuvių, aisz- 
kiai parodo musų studentai, ku
rie traukia savo keliu, nepaisyda
mi ant jokių kliuezių. Jeigu,ap- 
tur^jui diplomus 1 etuvis^ka 
jaunuomenė apdovanoja savo ga
bu nu svetimas tratas, kelia jų 
garbę, tai musų auklėtojų kaltė. 
Mes iszsižadam studentų, ne pri
pažįstame jų ui savo vilkus, kol 
jie mokinasi. Ka<p tėvai ir tau- 
t-i apsieina su savo vaikais, te:p 
vaikai paskui atmoka savo tė
vams !

Paskutiniįme laike tūli vien- 
geneziai atkreipė lietuvių atidę 
ant musų apasztalų szviesos ir 
liuosyb’s, tik mažai rado pritarė
jų. Szioje gi valandoje pati vi
suomenė pradeda susiprasti, kad 
atgijimui Lietuvos reikalingi at
sakanti darbininkai, kurie vestų 
tiesiu keliu musų tautę.

Kaip ir kitų nuskritustų tautų 
jauuuomėnė, teip ir musiszkė 
nepasigunėdina mokslu, kokį pla
tina earisski tardai. Studentai 
isz paskutinių spėkų keliauja į 
svetimas, Kuosas szalis, kur ap- 
szvietimę galima semti isz nesu
drumstų szaltinių. Toki jauni- 
kaieziai, sugrįžę į savo tėvynę, 
nesza su savim spindulį szviesos 
ir liuoiybės. Szelpli todėl besi- 
mokinanezię jtunuomenę tai 
svarbiausia visuomenės priderys- 
tė. Laikraszeziai pranesza, jog 
atsiranda pavieni tautiecziai, ku
rie nori savo aukomis pagelbėti 
neturtingus mokintinius. Bet 
reikalaujanczių paszelpos yra 
daugiaus, negu pavienios ypat is ai

Isz Vilniaus.
Czianykszld gydinyczia 

nant etns ligoni < m s, užlaikoma 
dr^urystfis Raudonojo Kryžiaus, 
ant kurio naudos renka aukas net 
vi-o>e Lietuvos katilikiszkose 
ba’nycziote, bus uždaryta dCl sto
kos pinjgų ant jos užlaikymo. 
Ant ko toddl išleidžia žmonių 
sudėtai ant naudos Raudonojo 
Kryžiaus aukas? Turbut ant 
platinimo Lietuvoj maskolys-

Į Vilniaus Szv. Jokūbo kgon- 
butį atvežė senelį 50 metų, ūki
ninku vinių) kaimo netoli Lydos, 
kurį paszivė d y aro girios sargas 
užtai, kad į girię įlind<> jo kar
vės. Lietuvos dvarponiai ir jų 
tarnai ūkininkus mat laiko už 
žvėris, ant kurių galima taikumu 
karabinų iszbandyti. Argi reikia 
stebėt lesi, jeigu Lietuvos ūkinin
kai teip dar sztydien ne kenezia 
dvarponių, kaip nekentė jų bau 
džiavos 1 dkuose. Už kji gi juos 
mylės, jeigu jie vien skriaudžia 
ūkininkus, o nieko jie ns gero ne 
pid iro?

Nuo 23 d. pjutės pradėjo pri
iminėti praszymus nuo norinezių 
pastoti į Vilniaus telegrafinę mo- 
kykty. Pii ma baigusius pavitt:- 
nes, miestines mokyklas, teiposgi 
ž.kliasi.8 gimnazijų ir lealiszkų 
mokyklų,turioezius 18 - 35 metų. 
Mokslas trauki įsi nuo pjutėa iki 
gegužio mėnesio.

atei-

lietuviszkos 
turi turėtidar ne žinia. Tūli angliszki 

laikraszeziai tvirtina, buk 
Prancūzija, norėdama patar
nauti Maskolijai. tyczia susi
erzino su Turkija. Rods 
priesz Turkiją iki atsilanky
mui caro nieko ne darys; 
jįaskui gali užgimti karė terp 
Prancūzijos ir Turkijos ir į 
ją, kaipo Prancūzijos drau
gas, įsikisztų ir Maskolija, ku
ri nuo seniai nori paimti vi
sus perėjimus 
Teriižemines 
sziądien yra 
koše

Kauno gubernijoj žiem'niai ja
vai buvo ger’; rugiai užaugo ge
resni ui kvieczius; vasarojai ge 
resni negu vidutiniai, ypacz geri 
vasaliniai kviecziai.

isz Juodųjų į 
jūres, 
Turkijos

kurie 
i ran-

Konkursas ant paraszymo 
rankvedžio lietuviszkos 

kalbos.
Paryžiaus draugystė ‘‘Želmuo*’, 

norėdama patarnauti lenkams no- 
nntiems sueipatinti su lietuvisz- 
ka kalba, garsina konkursę ant 
paraszymo lenkams rankvedžio 
ant iszsimokinimo 
kalbos. Ran k ved i s
maždaug 100 puslap. . 12 forma
to di ūko ir turi būt paraszytas 
lenkiszkoj kalboj. Dovana už 
geriausiai apdirbtę tokį rankvedį 
paskirta 150 fr. (30 dol.). Ter
minas iki 30 d. berželio ateinan- 
czių metų. Rankraszczius reikia 
siųeti ant adreso: “Želmuo”, 91. 
rue de- Seine. Paris. “Želmuo” 
yra neva lietuviszka draugystė. 
Rūpintieji apie rankvedį le ikaras, 
mums rodosi, priderėtų patiems 
lenkams, jeigu j>e nori pažinti 
lietuviszkę kalbę, o ne betuvisz- 
kai draugystei.

Minsko gubernijoj užd erėj imas 
kvięczių vidutinis, rugių geresnis. 
Vasarojai užganėdinanti. "Slucko 
pavietyj laukus pagadino ledai į 
avižos menkos.

Grodno gubernijoj, Belostoko 
psv. ledai iazmu*zė javus ant plo
to 455 deaiatinų; blėdį ledų pa
daryty skaito ant 4000 rublių. 
Žieminiai kviecziai užderėjo vidu- 
tiuiszkai; rugiai gerinus; Belsko 
pav. žieminiai kviecziai prasti, 
bet grudai vidutiniai. Vasaro
jai, ypacz avižos ir miežiai, užau 
go geresni už vidutinius. Vol- 
kovysko pav. vasariniai kviecziai 
ir miežiai užaugo prastai.

Pereitą 
pasisekė 
amuniciją 
kai kariaunai trūkį,
gliszki garnizonai ir teip gy
ventojai Transvaaliaus mies
tuose tankiai kenezia badą, i 
kadangi maistą sunku privež- ( 
tL Kare Afrikoj anglijo- i 
nains kasztavo jau su virsztim 
70000 kareivių, taigi du syk 
daugiau negu visas kariau- 
janezių būrų skaitlius. Kiek 
ji, dar kasztuos, nežinia. , 
Skaitant pasikėlusius anglisz- 
kų valdybų burtis, sziądien 

j su 
anglijonais būrų yra be abe
jonės didesnis negu buvo ka
rės pradžioj. Skaitlius an- , 
gliszkų kareivių tirpste tirps
ta ir pasidariusių angliszkoj 
kariaunoj spragų nėra kuom 
užkimszti, naujų liuosnorių 
Anglijoj ne pasiseka surink
ti tiek, kiek reikia, isz ko 
matyt, kad jau ir Anglijoj 
gyventojams karė nusibodo.

Anglijonų suvarytus į 
miestus būrų pulkus, moteris 
ir vaikus, Kitchener rengiasi 
pergabenti į portinius mies
tus, kadangi ežia lengviau tas 
ne kariaujanezias būrų szei- 
mynas iszmaityti. Dabar to
kių nelaisvių stovyklose ne- 
iszpasakytai didelis skaitlius 
jų mirszta, antai vaikų^iszmi- 
rė jau f.

Caras atkeliauja į Vokieti
ją. Nors vokiszki ir masko- 
liszki laikraszeziai garsina, 
kad susitikimas caro su kai
zeriu ne turi politiszkos pras
mės, bet isz tikro, turbut, su 
tuom yra kitaip. Caras su 
kaizeriu ilgai susiraszinėjo, 
viens kitam per specijalisz- 
kus pasiuntinius siuntinėjo 
laiszkus ir tik kada jie susi
taikė, tąsyk oficijaliszkai pa
garsino apie susitikimą. Mas- 
koliszki laikraszeziai, kurie 
pirma siundė aut Vokietijos, 
dabar pradėjo prilankiai ra 
szyti. Tą patį daro didesnė 
dalis vokiszkų laikraszczių. 
Anglijonus apėmė baimė, 
kad susi važiavę tvireziausių 
Europos kietžemio vieszpatys- 
ezių valdonai ne sutartų įsi- 
kiszti į karę pietinėj Afrikoj 
su užtarimu už anglijonų ne 
žmoniszkai smaugiamus bū
rus. Iki sziol Europos kiet
žemio vieszpatystėa ne žiurėjo 
ant laužymo terptautiezkų 
tiesų isz anglijonų pusės tik 
todėl, kad prie užtariu^ už 
burna nenorėjo prisidėti Vo
kietija. Todėl tai dabar 
anglijonai ir bijosi, kad ca
rui ne pasisektų perkalbėti 
^Vilhelmą kitaip žiūrėti 
anglijonų darbų Afrikoj.

Balkanų pus- 
sten- 
Pra

šu

palikimui savo kariamu (ŠE Bkaitliu8' kariaujančių

Amerikonai tiki, kad jiems 
pasiseks neilžilgio paimti į 
nelaisvę svarbiausių filipi- 
niszkų pasikėlei ių vadovų 
Malvarų, kuris užėmė vietų 
per prigavystę paimto Agui- 
ualdo. Ar tos viltys isz tik
ro iszsipildys, nežinia. Juk 
ir apie Aguiualdą, kada tas 
dar tvirtai laikėsi, panaszias 
viltis garsino, o vienok jis 
teip ilgai gynėsi ir nesidavė 
pagauti. Tas pats gal būt 
ir su Malvaru. Jeigu jį pa
sisektų paimti, tai, žinoma, 
pasikėlimas turėtų nupulti 
visai, kadangi bent sziuom 
kartu terp filipinieczių nėra 
teip įtekmingo, kuris besi- 
prieszinanczius galėtų į krū
vų sutraukti ir besiprieszini- 
mų palaikyti. Amerikonisz- 
kas kariaunos virszininkas 
pranesza vis apie naujus pa
sidavimus mažesnių pa si ke
lelių vadovų. Jeigu isz tik
ro teip daug pasikėlėlių va
dovų pasiduoda, tai, žinoma, 
pasikėlimas ne ilgai gali lai- 
kytiesi, kadangi be kariauto- 

t jų ir Malvar ne gali ilgai pa
sikėlimo palaikyti. Nors jo 
amerikonai ir ne paimtų, bet 
5eigu jis liktų be kariautojų, 

. tai pats vienas likęs, nieko 
ne galėtų padaryti.

Provincijoj Batangas, ka
pitonas Hale turėjo smarkų 
susirėmimų su filipiniecziais 
esaneziais po vadovyste Gon- 
zaleso. Muszis traukėsi tris 
valandas, jame isz pusės fili
pinieczių: pulkauninkas Gar- 
čia, 3 oficierai ir 50 paprastų 
kariautojų likosi užmusztų. 
Laike muszio girdėjo filipi
nieczių pusėj komandos 
szauksmų angliszkoj kalboj, 
isz ko mena, kad terp pasi
kėlėlių turi būt daug pabė
gėlių isz amerikoniszkos ka
riaunos. Jeigu teip, tai kų 
gi verti toki kareiviai, kurie 
laike karės apleidžia savo ei
les ir bėga į prieszų pusę; 
kitur toki atsitikimai labai 
retai pasitaiko. Rods gali 

B^reiviai pabėgti, bet jie nei- 
prieszų pusę kariauti su BBS vientaueziais.

nuose, bet nė tos kariaunos 
ji ne gali surinkti tiek, kad 
jos isz tikro reikalautų bijo- 
tiesi chiniecziai. Anglija no
rėjo savo įtekmę palaikyti su 
kitų pagelba, bet tokių da
bar nėra, kurie už Anglijos 
reikalus norėti} vesti kares, 
tai jos įtekmė palengva nyks
ta Chinuose. Isz to naudo
jasi vien Maskolija, kuri už
ima Chinuose Anglijos vietų.

Vokiszki laikraszeziai pra
nesza, buk Persijoj rengiasi 
maisztai. Juos pagimdys 
paskola, kokių Persijos iždo 
rninisteris nutarė užtraukti 
Maskolijoj. Gyventojai, y- 
pacz gi dvasiszkija, gal ir ne 
be pamato, tvirtina, jog mi- 
nisteris pardavė Maskolijai 
Persiją, kadangi isz tikro per 
tų paskolų Maskolija iszderė- 
jo tiesų kisztiesi ne tik į už- 
rubežinius, bet ir į viduri
nius Persijos reikalus. Laik
raszeziai paduoda, jog agita
cija priesz Maskolijų Per
sijoj varo angliszki agentai, 
kurie, mėtydami pinįgus, 
jieszko pritarėjų Anglijai, o 
neužkenezianezių Maskolijos. 
Jeigu vienok pasikeltų Persi
joj revoliucija, tai isz to An
glija isz tikro naudos netu
rėtų. Pakilę maisztai tik su
teiktų Maskolijai progų už
imti su savo kariauna Persi- 
jų; Anglija gi, turėdama vi
sas savo pajįegas nuklampy- 
tas pietinėj Afrikoj, ne drys- 
tų atvirai nė priesztarauti, o 
terp kitų krasztų sziųdien jau 
nėra tekių, kurie už Anglijos 
reikalus užstotų. Sukelti 
dabar maisztai iszeitų ant 
naudos Maskolijos, jie su
teiktų jai priekabę iszteisi- 
nanezią įsiveržimų su savo 
kariauna į Persi jų, o tam 
Anglija ne galėtų prideran
čiai pasiprieszinti, o dau
giau nėra kam užstoti už An
glijos reikalus.

Turbut ant 
salio keno nors agentai 
giasi maisztus sukelti, 
sidėjus nesutikimams 
Prancūzija, apsireiszkia maisz- 
tai visokiuose Turkijos k ra Si
tuose: Armėnijoj kurdai 
vėl pradėjo skersti armenie- 
czius; Maeedonijoj, kur vis
kas neva nurimo, dabar vėl 
užgimė maisztai; Albanijoj 
pati kariauna, ne gaudama 
nuo seniai algų, atsisakė 
klausyti savo 'virszininkų: 
dalis užsiima plėszimais, kita 
gi dalis pristojo prie albanie- 
ežių; ant galo priesz sultano 
valdžių pakilo maisztai ir 
Arabijoj. Kadangi ant syk 
maisztai apėmė visų Turkijų. 
tai galima manyti, kad tuos 
maisztus tyczia kas sukėlė. 
Tuom gi gal būt tik Maskoli
ja, kuri visur stengiasi pasi
naudoti isz. įsipainiojimo An
glijos į begalinę karę Afri
koj. Jeigu dabar užgimtų 
karė su Prancūzija, karė arba 
užimtų visą Europų, arba di
desnės jos vieszpatystėa pasi
dalintų terp savęs Turkijų, o 
Anglijai nieko ne liktų. Gal 
tekius miėrius dabar ir turi 
Prancūzija ir Maskolija; gal 
ant iszderėjimo pritarimo Vo
kietijos ir nutartas susivažia
vimas caro su Vokietijos cie- 
corium. Skubina mat susi
tarti, kad Angliju galima bnt 
szalyj palikti.

Pietine Afrika.
Veik visi būrų vadovai, 

ant prokliamacijos Kitche- 
nero, kurioje jis apreiszkė, 
jog tuos butus, kurie ne pa
siduos iki 15 d. rugsėjo, lai-

ant

Balkanų pussalis.
Nesutikimai Prancūzijos su

Pietine Amerika.
Nesutikimai pietinėj Ame

rikoj terp Venezuelės ir Co- 
lumbijos neiszdilo. Colnm- 
bijoj revoliucija traukiasi 
jau per isztisuB du metu. 
Iki sziol ji kasztavo jau 40- 
000 žmonių gyvasezių. Eko-. 
nomiszkai visas krasztas nu
puolė, dideli žemės plotai 
pavirto į tirus. Popieriniai 
pinįgai teip nupuolė, kad už 
doliarį sidabrinį reikia mo
kėti 40*popierinių, taigi po
pierinis doliaris ne turi nė 
trijų centų vertės.

Dabar laikraszeziai garsi
na, buk Venezuelė rengiasi 
su Columbija isz tikro karę 
pradėti. Venezuelės prezi
dento brolis iszkeliavo į Pran
cūziją neva užmegsti per
trauktus dipliomatiszkus su- 
sineszimus, bet isz tikro pirk
ti ginklų ir amunicijos. Pie
tiniai ir sziauriniai kaimynai 
teiposgi traukia kariaunų 
prie • Columbijos rubežių. 
Jeigu reiktų kovoti su visais 
prieszais, revoliucijos isznai- 
kinta Columbija ne galėtų 
visų prieszų pergalėti. Ar

Isz Vilniaus gub.
Per ssnvaitę nuo 27 d. liepos 

iki 3 d. pjūtis Vilniaus gubernijoj 
hrapanezioms ligoms užsikrėtė 
naminių ga'vijų: Szventėnų pav. 
317 raguotų galvijų, 176 avys ir 
18 kiaulių. Trakų pavietyj siti 
nszku maru užsikrėtė vienas ar
klys; jis ir pastipo, raguotų gal
vijų užsikrėtė 9.

Laike szienpjutės Vilniaus gu
bernijoj ezįmet pritruko daib nin
ku, kadangi szienpjutė ir rugpju- 
tė buvo tykių ir kad daug beže
mių ūkininkų iszsikraislė į Sibe- 
r ję laimės jieszkoti.

Kaime Kukavka, Eisriszkių 
val-zcziuje, Lydos pavie’yj, atsi
liko szitokia netyimė. Savinin
kas kaime ėsanezio vandeninio 
malūno, Licevicze, bedsukant ra
tui, norėjo patepti, bit paskydo 
ir puolė ant szesz'arnės, kuri 
žmogų įtraukė ir baisiai sumalė. 
I-z'raukė iaz rato baidai suman- 
kytę ir nuvežė į Szveuto 
Jokūbo ligonbulį Vilniuje, kur 
jis ant rytojaus pasimirė.

Po kaimus Vilniaus aplinkinė
se priviso daug paslaptų degtinės 
varinycz ų. Slapta varo degtinę 
ne lik žydai, bet ir krikezezionys 
lietuvi ii. Akczyžninkai taukiai 
daro kratas po kaimus, ypacz 
R cszanų vakzczuje, jieszkodami 
tokių paslaptų degtinės variny- 
czių. Pereitę sanvaitę kaime Kaz- 
liuikuosc, namuose ūkininko 
Prsszkevycziaus užtiko tokię va- 
rinyczię. Yra jų vienok dar 
daugiaus visokiuose kaimuose ap 
link Vilnių.

Vitebsko gubernijoj tulu>eepa- 
vieėziuose javų užderėjimas buvo 
menkas. So* eko pavietyj laukams 
užkenkė stoka lytaus, vabalai ir 
ledai; ežia prasti lygiai žiem niai 
javai kaip ir vasarojai. Polocko 
pav. miežiai ir avižos men
ki. Apskritai gubernijoj užderė
jimas vasarojų vidutinis, žiemi
nių javų menkas.

Suvalkų gubernijoj užderėji
mas žieminių javų ir vasarojų vi
dutinis.

Isz Vldzų, Kauno gub.
Nesentai, laike jomarko vienas 

kaimietis atvedė ant pardavimo 
savo sūnų, kadangi m-it kitokių 
galvijų ne turėjo. Melste- meldė, 
kad kus nupirktų jo vaikę. Pasi
rodė, kad atvedęs snt pardavimo 
tokį ne paprasty gyvulį kaimietis 
yra bežemis darbininkas antru 
kaitų apsivedęs. Moczeka ne 
kentė vaiko, muszė jį prie kiek
vienos progos, o ant galo, pasiė
musi savo vaikę, pabėgo nuo vy
ro, kur maisto jai truko, kadangi 
bežemis ūkininkas ne galėjo už
dirbti tiek, kiek reikia ant isz- 
maitinimo szeimynos.

Visame Zirasų pavietyj užde- 
rėjimas ne geriausias. Dėl sto
kos lytaus, vasarojai ant kalvų su 
visu pražuvo, vien lomose prie 
p*Ikių žmonės tikisi surinkti sė- 
klę. Rugiai buvo užganėdinanti 
ir juos suvežė gerai. Szieno bu
vo mažai ;bulvės, dėl stokos drėg
numo, neauga. Tūli randaunin 
kai jau dabar pradeda iszparda- 
vinėli savo gyvulius, kadangi ant 
žiemos neturi kuom juos maityti; 
daugeliui patiems ne pritiks duo
nos. Vargas žmonis laukia. Ne 
geresnis padėjime* ir turinezių 
savo žemę ūkininkų, tiems vie
nok ne reikia nori randos niekam 
mokėti;

kys už paprastus plėszikus ir Turkija ne tik ne iszdilo, bet jai pagelbės Suvi<

Skaitlius katalikų Lietu
voj.

Pagal atskaity dvrsistkų val
džią, trijone lieluvieikone katali- 
kiazkoee dijecezijo«e gyven i ka
talikų: Seinų dijecea joj 690753 
katalikai, Žemajczių diecezijoj 
(Kauno) 1232187, Vilniaus die
cezijoj 1347105. Kutalik’szkų gi 
kunįgųyra: Se nų diecezijoj 838, 
taigi vienas Icunįgia ant 2043 ka
talikų; Kauno dijecezijoj 600 
kunįgų, arba vienas kunįgts ant 
2050 katalkų; Vilniaus dijeoazi- 
joj yra 370 kunįgų, arbi vienas 
kunigas ant 3640 katalikų. Ant 
užlaikymo kunįgų Lietuvos dije 
cesijoae maskol sekas randas pa
skiria po 400000 rublių kas n.e-

Isz Prii8ųk Lietuvos.
Garsi Gumbinėj prova untero- 

ficierų Marteno ir Hickelio, ku
rie buvo apskųsti už užmušimę 
oficiero Krosiglho.bus trecziu kar
tu pe r kratinė jam a ir be abejonės 
antroje provoje nuspręstas ant 
suszsudymo unteroficieras Marten 
iszs'suks nuo teip sunkios baus
mės. Visi Vokietijos laikrasr- 
cziai smarkiai peikė paskutinį sū
do nuspreodimę, kuris, ne turėda
mas nė jokių Marteno kaltės da 
vadų, pasiremdamas vien ant nu
žiūrėjimo, nesidrovėjo nuspręsti 
žmogų ant nužudymo. Tų laik- 
raszcaių rug jimai tiek padarė, 
k«d prova bus trecziu kartu per-

Isz Dinaburgo, Vitebsko 
gubernijoj.

Netoli nuo ežia,miestelyj Kr^iz- 
burge, alaus p irlavinyczioj /už- 
laikomoj grafo Pliatero užgimė 
cmaikus musziFTerp vietinių gy
ventojų ir atkakusių ežia masko 
lių burliokų. Rods buvo parda- 
vinyczioj ir deszimtminkai, bet 
jie buvo teip girti, kad vos ant 
kojų galėjo pastovėti. Burliokai 
vienę isz deszimtiuinkų teip so
ra t szė, kad jis ant rytojaus pasi
mirė; penkis burliokus suaresz- 
tavo. •

Paskendęs laivas.
Dirbant nauji porty Liepojoj, 

krante prikasė aržuol nį senu la;- 
vę jūrėse paskendusį, prikrautu 
kvięczių ir miežių. Ant laivo 
buvo iržmoiių kaulai, matomai 
tu laivu paskendu ių. Medis 
laivo gerai užsilaikęs nesupuvę*, 
užtai isz geležinių, mis nginių ir 
varinių apkaustymų nieko ne li
ko. Laivas tas maiiiuriai gulėjo 
žemėj 300 metų, kadangi tiek 
metų praslinko nuo pasitraukimo 
upės Bertau į naujj lovį.

Isz Kauno.
Czianyksztė miesto valdžia isi- 

davė padavadyjimę, idint nedel 
dieniais pardtvinyczios butų ati
darytos tik nuo 1 vi. po pietų iki 
9 vi. vak., o didesn&e fzventėre 
tik iki 3 vi. po pie'ų. Tai bent par- 
davinyciių pagelbininkai nors pu
tę dienos turės atilsį. Sziokioms 
dienoms pardavinyczioi atidary
to) nuo 7 vai. iki 11 vai. vakare. 
Miestas galėtų priversti prekėjus 
uždaryti ankszcziau pardaviny- 
czias ir sz okioms dienoms.

Isz Lydos,Vilniaus gub
Atkako ežia kelių inžinieriai 

ant p iženklinimo naujos geležin
kelio linijos, kari bėgs nuo Po
locko (Vitebsko gubernijoj) per 
Lyd, į Sedlecus (Lenk joj). A- 
part naujo geležiukeio, Lyda su
lauks ir nauję plianto liniję, kuri 
nuo ežia bus padiib'a į Grodnę 
(Girtenę). Durbii p ie geležin
kelio ii plitnto pra idės d*r szį 
rudenį arba valiausiai nuo atei- 
naneziū pavasario.

Isz Vileikos, Vilniaus gub.
11 d. pjutėa, ant czianykizczios 

geležinkelio 11 u ei jot likosi perva
žiuotas vyresnysis kondukto ius 
tavorinio trūkio. Mat konduk
torius tamsoj norėjo perei’i per 
azėnis ir ne matė ateinanezine 
greitai lokomotyvos, kuri rinko 
tavorai < pi įkrautus vagonus. Lo
komotyvą parmuszė einantį ir joe 
ratai kunę visai sutriuszkino.

Reikalingus jwie ‘Lietuvos” geru 
Zeceris prie knygų darbo. Mokestis 35c. 
nuo 1000 M. Teipgi reikalingas 15 me
ta valkas mokintis zeceryates Uitam šu
tyti). Tur mokėti gerai lietu visikai



kad ir tokių yra labai mažai. 
Stokime toiėl visi prie darbo, 
kiekvienas pagal iszgalę, Jei ne 
sau mes pinsime vainikus, tai mu
sų vaikai jais apsipuosz! Ar gi 

' ne presenelių kraujas musų gys
lose tebeteka? Ar-gi norime am 
žinai neszioti gudų jung? ant ss- 
yo peczių?! Szvcacziausias žmo 
niezkas tiesas, musų tikėjimę, 

. kalb?, politiszk? Huosybę po ko
jų maskoliai pamynė; o mes at
siklaupę maldaujame tų krauja- 
gerių, kad jie ant musų susimylė- 

i tų.
Daug darbo turime sziędien! 

Ne mažai brolių ir seserų saldžiai 
tebeiriega, ne jaucz'a savo pa
dėjimo ir skriaudų. Budintojus, 
apkaustę paneziais, cariszki 
tarnai bruka į tamsius kalėjimus; 
Musų jieszkotojai szviesos szala, 
badueja.

Taulieczisi, argi jau teip suvar
žė musų kun? dviga'vis erelis, 
kad ne galima būt bzsiliuoeuoti? 
Kad mes gyvuojame, tę liudyja 
lietuviszkas skyrius ant parodos 
Paryžiuje.

Jau nuo kelių metų gyvuoja 
Lietuvoje “Žiburėlio Dr.” kad ir 
ne daug turinti sąnarių, vienog 
su pasekme atlieka savo pareigę.j 
“Žiburėlio’Dr.” pritaikinta pri** 
vietiniij sanlygų. negali placziai 
apimti ve kimo ryb?.’

Neseniai užgimusi Ameiikoje 
"Motinėl-’s Dr.” ne randa prilan- 
kumo lietuviszkoje visuomenėje. 
Viengencziai, neuimir.-zkime, kad 
visi Frm-ų lietuviai protestonai, 
o Didžioje L etuvoje yra teiposgi 
ir reformatų- Lietuviai katali
kai, protestonai ir reformatai — 
visi juk ėsame vaikai Vienos tė 
vynės. Užtat tautiszkuose daly 
kuose palikkimc likėjim? kiek
vieno lietuvio sęžinei. Argi mes 
patys ir teip ne dideles savo pa 
jiegas skaldysime pagal tikėjimę? 
Musų pareiga yra kiekvien? ti 
kėjim? guodoti, o už jį nesipjauti 
terp savęs.

Jeigu stnariai “Motinėlės”, 
vardan tautos gerovės, teiktųsi 
perkeisti dabirtinius įstatus, ga
lėtumėm pramintais takais tolyn 
žengti, k taip reikia tverti Ame 
rikoje ‘Z-dpimui basimokinanezių 
nauję institucij? ant tokių pama
tų, kad joje bitų vieta kiekvie
nam lietuviui, ne paisant ant jo 
tikėjimo ir asabiszkų nuomonių.

Nė “Daukanto Manta”, nė 
“Tėv. Myl. Dr.” neatsako sz:ems 
siekiams. Tos abi draugystės 
yra grynai moksliškai literatisz 
kos ir nieko ne turi su materia- 
liszku padėjimų musų studentų 
(įstatuose “Tėv. Myl. Dr. yra pa
ragrafas pask rtas reikalams be- 
frimokinanczių. Rd.). Pradėki 
me todėl dirbę szelpimo jaunuo 
mėnės besimokinanezios užrube* 
žiu universitetuose, politechnisz- 
kuose institutuose, dailės bei mu
zikos akademij ve. Tėvynėje 
tuomi užsiima “Žiburėlio Dr.” 
Sup'autams, kad stipendij? galė 
tų gauti tik lietuviai (vyriszkiai 
ir moterys), kuiie pasižada dar
buotieji ant labo Lietuvos dvasio- 

. je tautiszkoje (pažadėjimo ne ga
li užtekti, kadangi,paprastai,dau
giausiai žadanti, mažiausiai duo
da. Red.) Stipendija turėtų būt 
garbės paskola. Apart to, sti- 
pendijantas pab igęs mokslę,turė
tų stengt le i ap įgyventi tėvynėje 
bei vietose, kur yra lietuviškos 
kolionijrs. Rūpinkimės, kad mu
sų inteligencija pasiliktų terp sa
vųjų, o ne jieazkotų svetur aukso 
kalnų.

Tautiecziai, milžiniszkas veika
las stovi musų pryszakyje. Tik 
nenusigąsk) me! Žmonės jure* 
sujungia, kalnus perkas*, ant pla- 
cziausių upių tiltus pastato. To
ki darbai ne vienos valandos ir 
ne pavienių ypatų. Pradėkime 
ir mes darb? isz vien. Kur vieny
bė, ten ir galybė!

Juozas Petrulis.

Didelis globus.
St. Louis, Mo. Ant czia- 

nykszczios v’soev etinės parodos, 
kuri atsibus 1903m. terp kitų ren
giamų žingeidumų, bus padirbtas 
milžiniszkas globus arba musų 
žemės paveikslas, kuris turės 700 
pėdų diametro; szitas globus toli 
užpakalyj paliks gaisų Paryžiaus 
Eifelio ! ok*ztę, turintį 1000 pė 
dų augszczio. Parengimas t» 
milžiniško glohuso kasziues apie 
1} milijono doliaių. Augsztumoj 
100 pėdų bus parengtas 1000 pė
dų ilgas daržas,dvi re-taur cijosir 
du teatrai. Aug>ztumoj 295 pė
dų bus didelė koncernų bailė; 
augsztumoj 420 pėdų bus pa
rengtas paimu daržas; augsztu
moj gi 600 pėdų ohservati rija su 
visokiais naujausiais tėmyjimo in
strumentais.

Negrai ir amerikonai.
Kad amei ikonai ne daro daug 

ceremonijų su negrais ir m jus 
nesielgia t'i-ingai, tas visiems ži
nomas. Užienka mažiausio nu
žiūrėjimo, o negrę tuojau* be sū
do lynezuoja; prie tų bjaurių ce
remonijų asistuoja vaikai ir tokiu 
budu bjauii neužkanta pereina 
ant vaikų, peninanuo geni kar
tės ant gentkartės. Rodą tankiai 
negrai užpuola ant moterų ir 
merginų, bet nuo tok ų užpuoli
mų ne liuosi ir beveidžiai, o 
vien* k t*u biltveidžiais * elgiasi 
kitaip. Negrai jauezia savo 
skriaudas. Salai dabar" negrai 
baptistai, susirinkę ant konvcci 
jos Oklahomoj, nu’arė i.tsi-zaukti 
prie | rezidento Mc Kinleyo su 
reikalavimu apgynimo, 
turbut ne ras pagelbos.

Czia

vieno 
vaikai

Geras radinys.
Omaha, Nebr. Ant 

medžių krautuvės kiemo 
rado tris pakus popierinių pinj
gų,kuriuo-e buvo po 13000-6000. 
Vaikai nežinojo vertės surastų pa
kų, todėl jie j urs atidavė^pro szalj 
eiiiancziam vienam advokatui. 
Advokatas patėmyjo- ant pakų 
peczeczius National Banko, todėl 
su jai-* ųuėjo į bankę, bet ežia jam 
pssikė, kad isz b tuko pakai ne 
prapuolė. Isz tirinėjimų vienok 
pasirodė, kad expr-s> kompanijai 
pivogė vien? | ak? su 3000 dol.,- 
kuris buvo adresuotas j minėt? 
bankę. 6 metai atgal minėtti 
kompanijai pavogė 6000 dol. Po 
tam nusiszovė vienas jos urėdnin 
kas, kuris prisipažino prie vagys
tes. Taigi dabar vaikų, rasti pi
nigai be abejonės yra tie, kuriuos 
pavogė expre*o kompanijai.

87 te te New

liaudės su-
York buvo

ku

gyventoju skaitlius 
York.

Laike paskutinio 
skaitymo, sztete New
isz viso 7263894 gyventoju, 
rianje tai skaitliuje 3614780 vy
riškių ir 3654114 motei ų. Skai
tlius moterų, iszėmus rytinių 
sztetų, yra mažesnis, v en tūluose 
rytiniuose sztetuose moterų yra 
daugiau negu vyrų. Svetur gi
musių buvo 1900425, taigi dau 
giau negu ketvirta dalis. Par- 
vuotų gaivalų-buvo 99232, kuria
me tai skaitliuje: 7170 chmieczių, 
354 japoniecziai ir 5257 indijonai, 
Ii-cę gi negrai.

E.vpliozįjos.
Philadelphia, Pa. Ant ‘gar

laivio ‘ City of Trenton”, plau
kiant jam isz Philadelphios į 
Trentonę, expliodavo garinis ka
tilus. Prie to 37 Įmonės likosi už 
muszti, trūksta dar trijų, su ku
riais ne Ainis, kas atsiliko. Sun
kiai sužeistų garlaivio tarnų ir 
pa«ažierių yra net kelios dessim- 
tys, o terp jų yra ne msžii mir 
tinai suieUtų. Po expliozijai 
laivas užsidegė. Nuo ko užgimė 
expliozija, nei nia ir to ne galima 
susekti. —

Pottsville, Pa. Iszlėkė į pa
danges czianykszczios parako 
dirbtuvės. Prie to ir du žmonės 
likosi užmuszti.

Isz Amerikos
Kyla mėsos prekes.
Paul, Min. Union Stock 
pakėlė prekes mėsos iki 
ui 100 svarų kiaulienos.

St. 
Yards 
1625 
Yra tai augszcziausia prekė kiau
lienos, kokia czia kada buvo per 
paskutinius 7 metus.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Newark, N- J. Netoli stacijos 

Faizvile iszszoko isz rėlių pasa- 
žierinis Northern Central geležin
kelio trūkis. Prie to trūkio ve
dėjas likosi ant vietos užmusztas, 
o 28 pasažieriai sunkinus ir len
gvinus sužeisti.

Spokane, Wa8H. 40 mylių 
nuo Kalispell susidaužė pasažieri- 
nis Great Northern geležinkelio 
trukt. Prie to 17 žmonių likosi

Sniegas Coloraitoj.
Matyt Ame ikoj baigiasi jau Va

sara ir karšcziai, jeigu ne visur, 
tat tūluose jos kraštuose. Pe
reit? sanvaitę Alpine terpkaluė- 
se sztete Colorado siautė baiei 
sniego dargana ir ledai; sniegas 
uždengė žemę ant pusės pėdos 
storai.

Gaisrai.
Brooklyn, N. Y. Sudegė czia 

vieni nakvynės namsi. Ugnyje 
pražuvo keturios ypatos, o 7 sun
kiai apdegė.

Isz darbo lauko.

dar-.

prie
nuo

5J Balti More, Md. 20 d. pju
tės atpLukė isz Bremps garlaivys 
Hanover ir a’gibeno apie 400 
vengrų, rusinu, lenkų isz A tįs
ti ijos. Szitų pas iž orių ne le do 
į em'gr.»ntų nam?, brt tuojiui 
uaėmė agentai ir nugabeno ant 
Bullimore ir Ohio dypo. Už
klausti kur keliauja, 'atstkė, j< g į 
Pittsburg?, kur, kaip jiems pasa
kyt*, pristatė daug fabtikų, kurie 
ne gauna užtektinai dtrbininkų. 
Juos veža už dyk? ir ant rytojaus 
jiems pažadėtas darbas ir mo'tes 
lis po |2.00 už 8 darini valaudas 
Tiek tik galėjome iszklausti, ka
dangi agentai,su poli. įjos pagel- 
ba.varė kiekv en? pasza'inį szalyn 
nuo emigrantų, ne davė su jais 
kalbėti Mums rodo«i, kad tie 
varguoliai tapo sukontraktuoti ir 
juos gabena į Pitt-burg? užimti 
v*e'as sztraikuojanciių d»rb nin
ku tenyk-zeziose plien > dirbtuvė 
se. Angliszkas laikrasztis 
“World” pagarsino, jog tuos sla- 
viszkus ateivius gabeni į Pitts- 
burg? Steel & Trust Co. Kadan
gi Amerikos tiesoms yra uždraus
ta gabenti isz svetur kontraktuo 
tus darb'n'nkus, tai darbininkų 
unijoms piiderėtų iszlirti t? da
lyk? ir pareikalauti staeziai nuo 
valdžių pildymo tiesų. Žinoma, 
ateivių kaltinti negalima, jie juk 
ne žino nė Amerikos tiesų, nė to 
kas ežia darosi; kalti v en Ameri
kos kapitalistai, kurie, prieszais 
kraszto tiesas, kontraktuoja ,gal 
prigavingu budu, žadėdami per 
savo age įtus ne butus daiktu?, 
darbininkus sve imose szalyse.

Kriauczius.

Patilpti 
darbi-

Kaina*

5j Wbeeli«o, W. Va. Viena 
cfartis cztaĮ^ykszczių Aetna Stan
dard dirbtuvių bus su viru uždą- 
ryta ir perkels j? į Vandergrift, 
Pa. Perkeltoj dirbtuvėj neužil
gio prasidės darbai.

5 JiĮĮontreal.Canada. Sztrai- 
kaa|3«itbininku ant Kanados Pac;- 
fico geležinkelio pasibaigė. Abi
dvi pusės susitaikė ir visi darbi
ninkai grįžta atgal prie 
bo.

•Į Prasidėjo jau darbai 
dirbimo ge'ežinkelio linijos
Vancouver į Juneau,Alaskoj. Ge- 
ležinkel s tat į vienus metus turi 
būt padirbtas.

5 Houghton, Mich. Kalna
kasiai Royal Mine kautynių pa
kėlė sztraik?. Jie reikalauja di
desnio užmokesnio ir trumpesnio 
daibi laiko.

5| M artins Ferry, Oh. Dirb 
tuvėse Laųghlin Iron & Nail Co, 
.cengia-i pradė i darbus, 
prie darbo bu virszum 100 
ninku.

1 J-5[ OilHMjLIND. M D.
kasiai Continental Coal Co. nu- 
tirė paeiti sztraik?, kadangi 
kompanija numažino j ems užmo- 
kesnį. ,

51 Columbu*; S. C. Pusė dar 
bininkų Olympii, R chland ir 
Gramby medvilnės verpinyczių^ 
kurie buvo sztraik? pakėlę, sugiį- 
žo prie darbo ant senų išlygų.

5| New York. Pakėlė czia 
sztraik? 4000 merginų siuvėjų, 
kadangi mat joms numažino už
mokėsiu ant 12$(.

1 Tinday, Ou. Czianyksz- 
cziose Ohio plieno dirbtuvėse dar 
hininkai pakėlė sztraik?. Sz t rai
ko dalyvauja 200 darbin'nkų.

5[ Pitt^bubg, Pa. Darbinio 
kai Mc Clint c Marshsll Construc- 
tion Co. dirbtuvių pakėlė sztrai- 
k?.

5| Bvffalo, N. Y. Pasiliovė 
darbai Nuto ir Beito dirbtuvėse. 
Kada vėl prasidės darbai, dar ne
žinia.

PiTTSBUBO, Pa. Kaip rodo 
si,isz daibininkų plieno dirbtuvių 
sztraiko naudos ne bus, kadangi 
terp darbininkų nėra vienybės. 
Vieni laikosi prie sztraiko, kiti 
nori grįžti pr e darbo. Milwaukeej 
ir kitose vietose renka paraszus 
darbininkų norinezių grįžti prie 
daibo. Tūlos dirbtuvės renka 
kitus darbininkus ir ant nelaimės 
tokius judo>zius randa. Jeigu 
sztraikas nueis ant niekų, kaltė 
tui bus organizacij s virszininkų. 
kurie be priderančio ariprokavimo 
sztraik? pradėjo ir per tai darbi
ninkus į nela’mę įtraukė. Kol 
nesusitrers viena vi»ų darbininkų 
organizacija, kurios mieris butų 
rupiutiesi apie reikalus visų dar
bininkų, ginti ~~ juos nuo ka
pitalistų skriaudų, tol sztraikai 
ne galt atgabenti tokios naudos, 
kad atlygintų bent nuotrotai 
per sztraikus apturėtas.

Hamond, Ind. Sutttraika- 
vo czia 500 darbininkų Conkey 
Co. dirbtuvėse. Kompanija par
sigabeno seabsus, bet miesto gy
ventojai, pritirdami sztraikie- 
riams,ne duoda seabsams nė gy
venimų,nė va’gio. Sudž'a isz ci- 
do uždraudim? (isztikro Amerikoj 
valdo ne randas, bet sudžios savo 
iszdavinėjamais uždraudimas) 
stabdyti darbus seabsų, bet tas 
gerinimas! Conkeyui isz pusės 
sudžios tik dar labiau* suerzino 
gyventojus, kurių jau ir audžia 
ne gali priversti maityli kompa 
n>jos sutrauktus seabsus ir duoti 
jiems gyvenimus.

Philadelphia, Pa.
ninkai ir darbininkai Pitt-burg, 
Johnston, Ebensburg & Eastern 
geležinkelio pakėlė sztraik? to
dėl, kad kompanija ne iszmoka, 
kaip priguli, užtarnautų algų.

5| Rankin, Pa. Sztraikuojan- 
ti darbininkai Mc Clintock, Mar- 
shall Co. dirbtuvių nutarė užbaig
ti sztraik? ir sugrįžti prie darbo 
ant kompanijos pasiūlytų iszly- 
CT-

•j Omaha, Nebr. Darbininkai 
czianykszczių pjovinyczių reika
lauja didesnio ui savo darb? už- 
mokesnių. Jeigu kompanija rei
kalavimo neiszpildys, 
sztraik? pakelti.

5 Renton Harbor, Mich. Nu- 
sibsnkrutino czianykszczioa, nese
niai parengtos, cukraus dirbtu
vės.

5J Knoxville, Ten.
Creek anglių kastynėse 1000 dar
bininkų pakėlė sztraik?.

51 CONNELLSVILLE, Pa. Czil- 
nykszcziose Baldwin Aut^jobile 
Mfg Co.' dirbtuvėse pasiliovė dar
bai.

5f Vanderbild.Pa. Netoli nuo 
czia, ant vienos faini ts, neužilgio 
bus atidarytos naujos anglių 
kaatynės.

Natrona, Pa. 
užilgio pastatytos 
dirbtuvės.

5| WELL8VILLE,
ninkai Iroudale Mille dirbtuvėse 
pakėlė sztraik?.

Bus cz'a ne 
d'delės stiklo

Oa. Dary

ISZ
Lietuviszku dirva

Urėd-

Houohton, Mich. Czianyksz- 
czioee Royal Mine kautynėse at
siliko baisi dinamito exphozija, 
kurios du djrrMfrnksi likosi 
draskyt*.

8U-

Tvanai
, Oh. Pereitos 
į siautė czia baisus 

pagimdė tvanus, 
ulyczių buvo iki 6

ne-Ciucinnati, 
dėlios naktyj 
lytus, kuris 
Vandens ant 
pėdų. Lengvesnes triobas van 
duo nuplovė,nuneszė net numirė
lių kunus isz kapinių. Blėdį tų 
tvanų padaryt? skaito ant 1 mili
jono doliarų.

Laukia bado.
Dallab, Tex. Dėl stokos ly

taus ,visame sztete Texa« laukai 
teip iszdegė nuo saulės karszczio, 
kad daugely j v'etų nėra visai k? 
rinkti, gyventojams jau dabar 
trūksta maisto, ypacz paviecziuo 
se: Scopatta, Robertson, Leon, 
Limestone ir Freestone.

nutarė

Cokl

Szelpkinic einanezius f 
mokslą!

Kai mums labiausiai trūksta 
mokytų žmonių ir kad jie neatbū
tinai reikalingi pakėlimui musų 
tautos ir jos garbės — t?, rodomi, 
kiekvienas supranta be platesni • 
paaiszk n mo. Kunįgii, ant isz 
lavinimo savo luomas ir ant tvė- 
rimo spangų pritarėjų sutvėrė 
Motinėlės draugystę, hb r lai, 
nors niekina Motinėlę, bet nieko 
jai panaszaus ant priveisimo isz 
lavintų lietuvių Ii herai'szkuo.se 
moksluose ne sutvėrė. D-ras 
Szliupas pažadėjo savo kaštais 
vien? troksztantį mokslo lietuvai
tį leisti į Columb’joi universitet?. 
D-ro Szliupo pasižadėjimas vertas 
yra pagyrimo ir jį pildydamas, 
daug gero visai lietuvystei galės 
atgabenti. Vienas isz gaivesnių 
musų tautieczių, V. Amhrazevy 
cze it-z Netvarko, per ‘'Vienybę’ 
užmanė sutverti fond?, i>z kur.o 
einanti į mokai? hetuviszka jau
nuomenė galėtų semti kaipo pa- 
sko'? ant baigimo mokslo. Į I? 
fond? užmanytąja* žada mokėti 
po 5 dol. kas metę per 5 metus. 
Pabaigę mokd? paskolintus piuį- 
gus į fond? sugražintų atgal. Už
manymas tas butų labai naudin
gas lietuviams ir lietuvystei. Nors 
dalis su paszelpa fondo baigusių 
mokslus gal nieko gero lietuvys 
t ei ne atgabentų, bet visgi •atsi
rastų s?žineenių už, paveikslan, 
Andžiulaitį, kuris ne tik sugr?- 
žintų gau'? paskol?, bet dar pri
sidėtų darbais ant pakėlimo mu
sų rsszlavos. Asz. pripažinda
mas-1? užmauym? už nauding?, 
jam pritardamas, prižadu nuo sa
vęs prisiųsti 5 dol., kaip tik susi 
tvers atsukantis komitetas ir bus 
kaperius priėmimui aukų ir pri
žiūrėjimui tokio fondo; toliaus 
prisižadu paremti fond? pagal isz 
galę. Man rodosi, kad tam tik- 
lui komitetas turėtų būt atskiras, 
ne prigulintis nė prie jokios 
draugystės,

tas goriau* galėtų darbsotiesi, 
gerinus gulėtų prie aukų parsgin 
Ii. Primesti i? užduot? kokiai 
esanoziai dabar draugystei ai b* 
komitetui negalimi*, ne* tie, tU- 
turėdami atlikti kitokius reikalus, 
ne g><Ktų lo* uiduotės pridr- 
rancziai atlikti. Priežodis juk 
bako, kad nieks ne įstengs karvės 
už uodegesįdvi piieszingi pusi 
patraukti Apart kasieriaus, dar 
turėtų būt komitete trys vyrai. 
Kad tik į komitetę ne patektų 
vyrai iš srutyno!

* J. Naujokas.

Mums rodosi, kad tam tikslui 
gerinusi d būt sutverti atsakan 
cs*? draugystę ir tverti ar kuopus 
draugystės ar atskirus agent us vi 
tokiose lietuvių apgyventose vie
tose, kurie agituotų terp lietuvių 
ir linktų į tokį fond? aukas. Sė
dinti- vienoj vietoj komitetas vi 
sko, ka* reikia ant varymo agita- 
c jos terp visų Amerikos lietuvių, 
j ik ne atlik*, kaip reikia.

Rd.

Isz Philadelphios, Pa.
Szitas miestas didelis, turi su 

virszum milijon? gyventojų, gra
žus ir sveikas, tuii 12 mylių ilgio 
ir 8 plocz'o. Mieste yra daugy
bė visokių žemesnių ir augszles 
nių mokyklų; ne trūksta ir viso
kių amatiuinky tės mokyklų, ku
riose už dyk? mokina visokių a- 
maių, kaip antai: staliorystos, 
dailidystos, dirbimo cig-rų.kiiau- 
czystos, šiauezystos ir visokių ki
tokių ama'ų. Fabrikų teifosgi 
yra daug. Didžiaui-iis fabrikas 
yru Crampo, kur dilbi laivus; 
cbi yra 16000 drrb niūkų; dabar 
»zitoa dilbiuvėd dirbi Maskolijai 
kariszkus la vus ir3 kariškus lai
vus Ameiikos randui. Antr? vie 
t? užima B.ldwino Lokomotivų 
dirbtuvė*, kuriose dirba 13000 
darbininkų. Ne mažos yra ir cu
kraus d rbtuvės, kuriose dirba 
daugiausiai lio uv>ų. Uždarbiai 
vidutiniai 11.20—3.50.

sudėtų pinjgų, j'® juo* nori šuva 
ryti į bedugnį kunįgo kišenių.

Buvo jau po| iežiaiN delegato 
išduotas Ph ladelphioa archivys 
kupui palie; imas a'imti nuo kun, 
Kaulakio Szv. Antano parapij? 
•r jo v etoj duoti kit? kunį??, tai 
bajoriški Kaulakio užtarėjai nu. 
bėgo pas popiežiaus delegat?, 
j-m visk? melagingai pen-titė. 
Iszto vienok nė me*, nė bajorai 
neturi nė jokios naudo*, 
butų Kaubkį permanę, butų 
provos pa-ibaigusios, ne reiktų 
mums terp ravę* pj utieci, b tu
me vėl su-ivieayję į vien? kruv?. 
Dabir gi, dėl bajorų, susidėjusių 
su kunįgu neiina kda tie 
visi vaidai pasibaigs.

Provos parai ijos su kun. Kau- 
lakiu dar ne buvo. Kunįgas už
vilko prov? iki Budų vakarinį 
bet po vakacijų turės visos pru- 
vos pas brgti. Svetimas para- 
i-zas padirbtus, kaip tikime, duo- 
sisMunaudoti ir parapijos provoj. 
Kitur svetimų p»raszų diib’ju- 
tupdo už grotų, Ameiikoj neimta 
kaip* aut to žiūrės sūdąs. Ž no- 
ma ir czii tokių darbų ne pa 
gi"-

. t
Reikia dar priduiti, kad tve- 

timtauežiai kunįgai ne vadina 
Kaulakio kunįgu, bet vi*ai kito
kį jam v ardę duoda. Svetimi 
kunįgai ka b na mus laikylie-i 
vienybės, o girdi, gaubite tikrai, 
ko geidžiite, kadangi jūsų pusėj 
yra teisybė. Jeigu, girdi, n>ri- 
aslų kunįgas įsipjautų nors vien? 
lapę iš parapijos koįgų, tai butų 
ant visados praszalintu isn para
pijos ir butų paliktas “ant los 
kavos duon »s”, turėtų atlikti ke
lis metus rekolekcijų.

Mieli broliai ir seserys, laiky 
kimės tik vienybės, o musų pusėj 
bus perga ė, i-z'iucs JOiime p ra 
pij? nuo skriaudėjų ir lietuvius 
tuo pjūdytojų. Musų pusėj yra 
teisybė!

Aleksandra Jocis.

Jeigu

tokį
nuo

ki lo

Lietuvių Ph'dadelphioj yra apie 
3000. Tikri lietuviai sutikime 
gyvena. Kunįgas Kaulakis norė
jo supjudyti czianykszczius lie
tuvius, bei tas ne su visu jam pa
sisekė, kadangi jo pusėj stoja pu
siau sulenkėję bajorai, tikiigi lie
tuviai laikosi vienybėj, viens už 
kit? galv? guldo, net moterys ir 
merginos provoje su kuuįgu stoja 
į 8ud? už liudininke*. Jeigu ne 
ta vienybė, kunįgas seni i butų 
uždėjęs savo jungę ant musų visų 
sprando, o teip su savo tanu i» 
pats taps pažemintas. Philadel- 
phios lietuviai ilgai atmįs 
dvasišk? vadovę, mokės ir 
kito tok o* apsisaugo'i.

Už k? gi Ph ladelph joj
visi vaidai su kunįgu? Ugi už 
prakeiktus pinįgus, kur ų di 
džiausiu garbiu oju paūroiė mu
sų dvasiškas piemuo. 1898 m. 
parapija paskyrė du kasos apie 
kunu pasirašyti ant lankos knį 
guczių, kad kunįgas v ens ne ga 
lėtų paimti i*z baukos pinįgų be 
parapijos žinios. Kunįgas ant to 
neva sutiko, kadangi banke bi- 
Vo mažai pinįgų, b t vilkini* 
priėmėm? truslbų teip ilga*, kol 
banke nenusidėjo 15600. 29 d.
1 epos 1900 m., kada parapija pa
reikalavo, idanl banke pasirašy
tų ir |arapij(s ūziinkt 
jos pinįgų globėjai, iti<>j<us Kau- 
lakiui nupuolė liczyua nuo veido, 
kuri? pirma nesziojo, ji* apreisz- 
kė, kad nereikalauja kasos pri
žiūrėtojų, viens basę* bosu ant 
parapijo* pinįgų. Po tok am at- 
eakymui nieko parapijai ne liko, 
kaip išrinkti komitetus ir is« 
vien au draugystėms pradėii plo
vę. Ir dabar dar tęsomės po su
dus už parapijos pinįgus ne galė
dami atgauti mu»ų locnų pinįgų 
per tai, kad parapija pasidalino į 
dvi dali: į tikrus lietuvius ir už- 
larianczius už neteisingai besiel
giami kunįg? ponus bajorus. Tie 
ponai ne nori nuprasti, ar gal ty 
czia ne supranta kunįgo mierių ir 
darbų. Jiems gal ir padėjimas 
svetimos pravardės aut paėmimo 
svetimo siuntinio yra garbės ir 
pagyrimo veltu darbu, nors teip 
nė visai neapšviestas varguolis 
ne drystų padaryti nė ant iszga- 
vimo duonos kąsnio. Jeigu Kau- 
lakia teip galėjo padaryti su sve
timom* knįgoms, tai jam dar 
leagviaus butų isztraukftt parapi
jos pinįgus isz banko ir apversti 
juos ant to, ant ko tik panorėtų. 
Vienok tas ne pasisekė, kadangi 
parapija pradėjo ne pasitikėti 
s&yo_ piemenėliui nuo 1894m.,
kadaisž^knįgų įėjimų ir išleidi 
mų pasirodė iszpjauli 110 pusi. 
Musų ponai bajorai vienok apie vi 
sus tuos kunįgo darbus ne nori 
klausyti,turbut todėl,kad jiems vi
sai ne rupi musų bįžnyczios ir lie
tuvių reikalai, kad ne rupi jiems 

Į toks komile- likimas lietuvių ant Dievo garbės

Isz Frau k U n, Wash-
Sztete Washington yra pusėti

nas Ii- tuvių būrelis, jie r-zsLkirs- 
tę po visokias vietas vakarinio 
szono Kaskadinių kalnų. Apsi
gyvenę Frankline dubi anglių 
kastynėse. Darbai jose eina ge
rai, dirba pili p laikę ir isz kitur 
atkakusiam daib? ne sunku gau
ti. Uždarbiai <ni« dilesni negu 
Pennsylvanijos arba Il'inojaus 
kautynės*,. bet uitai valgis ir ki
tokį daiktai daug brangesni, nei 
kitokių nėra, kaip kompanijos 
krautuvėse, o jos nuo darbininkų 
ima po tiek, po k ek nori. Ka
dangi kompanija pardavinėję ir 
sva gin inczius gėrymus, tai pa 
prastai ui valsų ir svaiginanczius 
gėrymus visas darbininkų uždar
bis ir pereina atgal į kompanijos 
rankas. _ *

Czia apsigyve ię lietuviai elgia
si, imant apskritai, ne blogiau
siai, bet yra terp jų ir teip ne 
gražiai besielgiant*, kad gėda da
ro visiems lietuviams*; ypacz mo
terys ne atsižymi augsztu doru
mu. Yra c/ia moterys gyvenai) 
ežios jau su trecziu vyru, nors ir 
du pirmutiniai gyvi ir nieks su 
tais tų moterų ne perskyrė. Pa
klaustos, kodėl teip daro, duoda 
visokius juokingus atsakymus: 
lai pirmutinis buvęs per mažas, 
antras per rilpnas, tai reikėjo 
jieszkoli didesn o ir drutesnio. 
Vyrai tokių moterų, žinoma, tei- 
posgi ne priguli prie dorų, jie 
laiko sau už gaibę, jeigu gali su- 
v liuti sveti m? moterį, bat tokia 
garbė ne lik juos paežius, jų s i- 
vdiotis ir bedduodęncsias suvi
lioti moteris žemius, bot žemina 
v'aus lietuvius svetimtauezių aky
se. Ar ne geri aus butų tokias 
porus isz lietuvių tarpo prasza- 
linti?

Czia gyvenanezius lietuvius 
tankiai atlanko visokios nelaimės. 
Caianykszcziose kastynėse por? 
mėnesių atgal trys lietuviai, viens 
po kitam, likosi sunkiai gazo nu
plikinti. Išgulėjo jie mėnesį-li- 
gonbutyj, bet visi išgijo. 20 d. 
pjutės, kasant nauj? szaft?, nu
puolė nuo virezaus būdavo n ės 
medis tiesiog ant galvos lietuviui 
Antanui Gurev'cz;ui ir užmuszė 
ant vietot. Užmusztas turėjo 
apie 35 metus, buvo ne vedęs, 
paėjo i*z Suvalkų gubernijos. 
Vaikinas buvo doras. 22 d. 
pjutės kun? palaidojo su aaisten- 
cija lenkiszko kunįgo ant vieti- 
nių katalikiszkų kapinių. Ant 
laidotuvių susirinko visi czia- 
nykezeziai lietuviai, iszėmus kelių 
sulenkėjusių girtuoklių, kurie at
sisakė dalyvauti prie laidotuvių, 
kadangi, girdi, Antanas buvęs 
ne jų vieros. Kokia ta sulenkė
jusių girtuoklių viera, asz neži
nau. Baltrukas.

Parodos reikalai.
Parodo* Komitetui Amerikoje.

• 1. Atskaitatapo suvėlinta dėlto, 
kad asz vis p įsitikėjau užbaigti 
gre*t visas rokundas. Pradžioj 
1 epos mėn. b tvo ketinę* atva
žiuot attiimt daiktų viens mano 
pagelbin'nkas ūz Su v. gub., bet 
jis neatvažiavo; matyt, dėlei lau 
ko darbų. P. Morta Žiuniutė 
teip-gi dėlei yvaiiių užsiėmimų 
negili užbiigt parodos reikalų. 
Asz matau, kad ilginus nėr ko 
lauk su atskaita, ir galiausia pa
vert užbtigimę rokundų p. Mortai 
Ziuuiutei, kuri, man piižiurint, l? 
reikal? atliks geiai.

2. Visus parodos reikalus asz 
velycziau patii n t jums po savo 
globa, užmokėt visus k itztus pa
rodos įrengimo drauge su kasz- 
tais, parodytais atskaitoje p. M. 
Ziuniutės (žr. “Vienybę Lietuv
ninkų” 1900 m. No. 37), teip gi 
paimli ant savę visus kasztus ne 
tik ežios mano atskaitos, bet ir 
trecziosios atskaitos. A-z vely- 
cziau teip padaryti dė to:

1- mo. Kad ir de jure ir de fac- 
lo jus organizavote parodę per 
savo delegatę.

2- io. Europoj nebuvo, forma 
l'szko Parodoj Komiteto, t. y. to
kio, kurį butų visuomenė i-zrin- 
kue; buvo tik pildytojai atsira
dusio reikalo, ne visuomenės, bet 
mano nurodyti (knįgininkė ir ka
selius), bst ir jie veikiau* tarna
vo ne europiecziams, bet man ir 
jums.

3- io. Užbai/imus parodos 
reikalų teip-gi prigulėtų jums at
likti ir spręsti ne tik apie suvar- 
tojim? savo pinįgų (1 kuaių), bet 
ir apie suvartojimę musų pinįgų. 
Dalyk? vis? reiktų koncentruoti, 
nei parodos rekalai nukrypsta į 
kitę šalį—būtent organizacij? 
naujų tautiškų institucijų: Tau- 
tįsako knįgyno ir Tautiszko mu- 
zėjaus. Nors dar neužbaigtos 
visos rokundos, bet laikas pa 
mislyt ir apie tai, ka;p sunaudoti 
likusius pinįgus.

Praktiszkiavsių dalyku, rodosi, 
butų parinkli žtflogų, suprantan
tį apie senovės liekana* (ethr.o- 
grjphiję, ethuologij?, amropolo 
giję, aicheol ’gij? ir tL), duoti 
jam reikal ngus kasttui kelionei 
po Lietuvę ir nupirkimui akyvos- 
nių daktų. Senovės liekanos 
nyksta, o tuo tai pu tos 1 ekanos 
brangina ir padedt iscaiszkiuti 
musų t tūtos praeitį ir, gali sakyt, 
yraszaltiniu tautiškos musų gy
vybės. Tai gi pirmiau!-!i ve'y- 
cziau orga*vzu< ti moks'iszkas mi
sijas t it iuėjiinui Lietuvos seno
vės. K

Be to bu'ų gerai iazle'ati kny 
gulę apie L*et. Parodę ir jos į 
renginį? Le aviškoj irprancuzisz 
k**je kalboje. Toj knygutėje tu
rėtų būt platesnis apraszymas 
Liet. Parodos, bet ir su apgaisi- 
nimu tūlų smulkmenų, ka p va: 
disgramma 1 eL literatūros, eko
nomiška m a pa, ethnograpiszka 
ir tt. Teip gi turėtų būt nu
traukti paveikslai senoviškų siu
vinių, marginių ir lt.

Asz teip gi manau apie iezlei 
dimę monoeraphijos “L'etu 
va p baigoj XIX ami.”, bet dė
lei t-toko* daibininkų vargu kas 
gal iszeit. Svarbesniejie daibi- 
ninkai užimti savo darbais!.........

Kad organiziuot Taut. Knygy- 
gyn?, Tautiszkę Muzėjų, dele
guoti ant moksliszkų muijų tam 
tikrus vyrus, reikia Europeje su
tverti tim tikr? komitetę. Vė
liaus gal organizuos i toks komi- 
tetis Lietuvoje, o tu oi arpu reikia 
parinkti vyrus užrubeiėje.

Daumantas.

2) Daiktai yra szle: pypki* - 1 rub., 
tagre - 2 rub., vysta-« rub., 2 lazdos iš
drožinėtos- 10rub.. fotografijos isz Suv. 
rub., apsteliuotos Žagaro - 10 ra
bi u

3) Czia nepaminėti yra 5 fr., kuriuos 
yra įdavęs p. Ž-i kun. Žilinskas.

4. “L’oppresion rūšie en 
Lithuanie”*- 24 ekz. 
po et.

5. Ant-*paudimas “Lie
tuviška Paroda Pa
ryžiuje 1900*

6 Įspaudimas žodžių į į 
iszdroiinėlas lazdas

7. Liihogr. spparatas 
“Autocopbt” diagra
moms atsp tust

8. Primokėta p. Cleema- 
nui už sustatymę ka
talogo

9. I žardymas parodęs
10. Iszviuntimas parodos

daik'ų
a) už pagelb? prie 

daiktų sudėjimo..
t ................. 24 70 f r.
b) -emu kus iszle di-

mai: skrynios, jų 
nuvežimas, audi
mas, kartonas, vinys 
etc.......................8 50 fr.

c) iszsiuntimas daiktų
į Prusus

I- ? syk — 7 skry
nios .....     94.03mr.

II- ę syk — 2 skry. ir
mspos su grinezios 
sienoms........... 26,49mr.

d) kasztai atsiėmimo
daigtų nuo staci
jos......................10,40mr.

I

129,92mr.-159,0p.-191,58
11. Kaszlsi liciUcijoa *

parduotų rakandų 18,40
12. Premijos audėjoms 30r. 79,50
13. Korespondenc'ja 37,80
14. Žygiai Paryžiuje 20,85
15 Iszleidimai delegato:ra) kelionė hz Eitkūnų 

į Paryžių .... 87.40 
kelionė i*z Pary
žiaus i Eitkūnus.. 
..75.01 mrX 28 fr.

b) užlaikymas nuo 1. 
X iki 31. XII. 00.. 

 332 fr.
c) vieta Paryžiuje

nuo 3. X. 00 ik* I. 
01............. 168 fr.

Delegato atskaita.
Už įreogim? Lietuviszkos Pa

rodos Paryžiuje (nuo 1 d. Spali
nio iki 31 d. Gruodžio 1900m.)

Į ė m i m a e : 
14 d. Rugsėjo nuo Paro

dos Komiteto i«z Atlie
kos gauta 1130 mr.1) 

18 d. Gruodžio už par
duotus ant lic'tacijos 
rakandus 
Už 3 ekz. “Lietuvisz- 

ko Albumo”• . • e
Isz viso įimta

1. Uždaiklus,’) pr aus
tus be paženklinimo 
prekių 25rJ)

2. Už sugaiszim?- dėl 
Parodos p. Ž-i
a) pirm mano pirmo

jo atsilankymo 12 d.
laikę „ „ 6 d.

b) dėl ethnogr.
kongreso

Už 22 d. 127,00*)
3. Už dalyvaim? eth

nogr. kongrese
1) Skallli rota pagal kurs?: 100 mr.

— 122,45 fr., 100 rub. —265 fr.

4 d.

fr. cent.

1383,68

50,00

9.00
1442,68

66,25

14,00

5,50

51,00

44,00

6,00

60.00
15,00

590,75
2037,75
1442.68

4,80

704,82
16 nutraukimas paveik

slų Lietuviškos Pa
rodos

17. Deficitas pereito sy
kio (žr. at-k. “V. L.” 
1900 Nr. 37)

I-ž viso išleista 
Iš "viso į*mta
Deficitas fr. 594,57 
15 d. liepos 1901m.

Daumantas.
P. S. Szi atskaita dar ne apima 

visų, su paroda surisztų, Išleidi
mų. nes dar ne visi daiktai tapo 
savininktms sugręžinti. Tai at
sitiko viena dėlto, kad įvyko ne
supratimas dėlei muito Prūsuose, 
ir daiktai ilg? laik? gulėjo ne- 
iszkraustyti isz skrynių, o_ antra 
dėlto, kad ir po iškrlfįjstymo 
daiktų nebuvo, galima ir dabar 
dar ne galima v su* sugr?žint'. 
Laukų daibzi, stoka reikal ngų 
žmonių, nenormališko* sanlygoe 
įrengimo p u odos — tai vis prie
žastys, dėlėi kurių, noroms neno
rom s, reikia laukt dar treczio* at
skaitos.

Tai atskaita Paryžiaus parodos 
komiteto. Dab ir reikia,kad Ame
rikos Irom i teis s, sudėjęs vi-jkę, pa
duotų savo alskaitę. Rd.

Atsiliepimas Neprigul- 
mingo Kliubo Water- 

bury, Conn.
Neprigulmingas Kliubas patė

myjo 31 numeryj “L etuvos” ne- 
teisingę korespondenciję, kurioje 
koksai Sąnarys raszo, buk salės 
savininkas Kliubo pelnę suuaudo- 
ja.Kliubui nieko ne palieka. Tas 
yra melas. Salės savininkas dau
giais nieko ne gauna, tiktai rau
dę, kiek jam priguli ant mėnesio; 
salės saviniukas už du mėnesiu 
randos visai ne ėmė, salę žiemos 
laike apkurė ir szlavė, nors tę 
daryti jam ne reikėjo.

Toliaus korespondentas sako, 
buk Kliubas turėjo susirinkim? 2 
nedėli? berželio, ant kurio iszrin- 
ko sekretorių J. F. Jok«za už 
alg? po du dideliu stiklu alaus. 
Tas teiposgi yra melą*,nes sekre
torius apsiėmė už toki? mokestį, 
koki? Kliubo sanariai moka ant 
mėnesio. Korespondentas siun- 
czia į laikrasztį mel?, kas yra 
bjaurus dalbas; jeigu riszytų tei- 
•ybę, tai nieks nieko ne sakytų.

Neprigulmingas Kliubas turėjo 
susirinkim? 11 dien? rugpjuesio 
ir nutarė reikalauti atszaukimo 
per “Lietuvę” njj^eisingo apsz 
meižim?.

Neprigulmingo Kliubo

szkuo.se


Isz visur.

gyvuoja 
teipjau

tik yra

Isz kokių medegų susideda 
kūnas visų gyvų daiktų?
Vis1 žinote, kad kūme visų gy

vų daiktų susideda ne isz vieno
dos medegos. Žmogaus ir žvė 
rių kanas ūzrodo kitoks negu 
žuvių,* t liekų, vabalų ir tt. s 
gyvūnų kūnas iszrodo kitoks, ne 
gu augmenų, nors ir augmenys 
yra teipoegi gyvi dsiktik jie 
dygsta, augt, užduoda vaisių, 
veisiasi ir mirszta, taigi 
teipjtu, kaip ir gyvūnai, 
kaip ir žmonės.

Visoki daiktai, koki
ant žemės, vis tiek ar jie yri gyvi 
ar ne gyvi, norą tų daiktų yra 
nei-zpasakyta daugybė, susideda 
vienok isz nedaugelio sudėtinių 
arba elementų, kurie sujungti 
chęinittkai visokiais b idais terp 
savęs padaro medegas visai į si- 
vę ne panastias. Tokių sudėti
nių, isz kokių susideda visi g} vi 
ir ne gyvi daiktu ant žemės, o 
be abejonės ir ėsanti ant kilų dtn- 
gi-zkų sv etų, iki sziol mokslin- 
cziai pažįsta tik 74. Gal jų yri 
daugiau?, tik su imaiszusių su ki- 
tais-e'emetau, mokslincziams iki 
sziol ne pasisekė dar t ilų tok ų 
•ustmaiszymų pad 1 uti į atskirus 
sudėtinius; bet jeigu ir teip bi
tų, tai visgi ai-zku, kad sudėti
nių, i«z kokių susideda visoki 
daiktai ant žemės, yri ne daug ir 
tie ne visi yri gyvų daiktų kū
nuose, o ir ėsanti juose ne visi 
neatbūtinai reikalingi.

Neatbut'nii reikalingų sulėti- 
nių gyvų daiktų kūnuose yra vos 
apie 10, juos tnokslincziai vadina 
biogecais todėl, kad j e-neatbu 
tinai reikalingi ant pal ikymo gy 
vybės gyvų daiktų, taigi augme
nų ir gyvūnų, o tane ir žmonių; 
prie tokių neatbūtinai reikalingų 
sudėtinių priguli: hydroge ia-, 
oxygeuas, azotas, anglys (žinoma 
grynos, be jokių paszalinių pri- 
muiszynių, ne tokios kokioms yra 
anglys kasamos isz žemės), fos
foras, s ere, kal as, mngnias, cal- 
cias ir galelis. A art szitų, yra 
dar gyvų daiktų k muose su
dėtiniai naudingi tokiems ku 
narna,bet ne atbut nai reikaling ; 
prie tok ų priguli: natriąs, mar 
ganė ts, chloras, salicias. Pasi
taiko dar kūnuose gyvų daiktų 
rasti szituos elementus: jodę, 
arsenikę, varį, taliį ir ę’nkę ir 
kelis kitus, jie vienok ne tik nėra 
reikalingais, bet ne visuose gy
vuose kūnuose paeit tiko.

Visi tie sudėtiniai arba elemen 
tai, isz kokių su ideda visoki gy
vi daiktai, yra lengviausi ir dau
giausiai jų yra gamtoj, jie yra, 
galima sakyti, visur; jeigu butų 
kitaip, jeigu ant tvėrimo gyvų 
daiktų kūnų reikėtų retai pa-itii- 
kanezių ęndėtiuių. tai gyvybė 
ant žemės ne butų teip iszsiviesz- 
patavusi, gjvų daik.ų negalėtų 
tiek prisiveisti, kiek jų yra ant 
žemės pavirsziaus. Isz lengvų 
sudėtinių tik tie ne y ra ne itbutinai 
reikalingi gyvų kanų su Įėjimui, 
kokių mažai yra snt žemės, visi 
gi visur pasitaikanti lengviejie 
yra neatbūtinai reika'ingi gyvų 
kūnų eudėtin:ai, retai gi ganrtoj 
pasitaikanti nėra neatbūtinai rei
kalingais, nors kaip kur ir pasi
taiko; prie tokių antai priguli 
silicias," kurio maža dal s yra 
obuoliuose, krauszėse, plaukuose 
žvėrių, plunksnose paukszczių i' 
kituose organuose, bet kaip 
mokslincziai isztyrė, jis nėra ne 
atbutinai reikalingu, be jo gali 
apsieiti obuoliai, kriauszės, pinu 
kai ir plunksnos.

Ypatybės ne atibtimi reikalin 
gų gyvuose konuo<e sudėtinių 
rodosi lyg tycria parinktos ant 
tvėrymo tokių kūnų. Kaip visi 
žinote, ant gyvų organizmų turi 
dide'ę įtekmę paszalinės aplinky
bės, ypacz gi sziluma ir szallis, 
todėl toki kūnai turi mokėti at 
siremti szalcziui ir drauge su 
tuom turi būt jauslus ant oro 
permainų, kad galėtų į laikę ži
noti, kada reikia siugotiesi nuo 
szalczio. Todėl tai gyva medega 
turi ne perleisti szilurnos ir turi 
tupėti savo locnę gana didelę szi- 
lumę. Visi gi neatbut nri reika
lingi gyvuose knnuose sudėti
niai, chemiszkuose susijungimuo
se tveria medegas ne perleidžian- 
czias szilamos ir drauge t-u tuom 
iszduoda daug savu locnos ezilu- 
moa. Nors yra ir daugiaus 
tuose elementuose ypatybių da- 
ranezių juos neatbūtinai reikalin
gais gyiuose kūnuose, bet jų loc- 
na sztluma ir neiszleidžianti szi 
lamos chemiszki susijungimai yra 
svarbiausomis jų ypatybėms. ‘

Peržiūrėdami susijungimus tų 
sudėtinių kūnuose gyvūnų, o ta
me ir žmogaus ir augmenų, pa
matytume, kad didelis yra pana- 
sznmas sudėjimo kūno augmenų 
ir gyvūnų. Apie tai, ant ko re
miasi tasai panaszumas, pakalbė
sime kftę syk.

| Iszpaniszkas laikr.iszt'8 “EI 
Pais” praneszs, buk katalikhzki 
zokoninkai ant prigulriczios Isz 
panijai salos Fernand. Po(d>«bir 
ję parduoda Vokic’ jii) t nikiai 
griebiasi b is'ų kankinimų cziihų- 
vių salo* gyve it >jų prie mažiau 
šio jų ne paklusnumo. Turb it 
jau tie dvas;szki tėvel ai tikrai ne 
žtnoniszkai e'gi įsi su czithuviais, 
jogu vienę ist jų itzpa liszki sū
dai (jie yra vis dar po l»l-rikalų 
įtekme) nusprendi net ant pako 
rimo (Kodėl musų garsus the lo- 
gae Tsokoninkes ne p»s:skubino 
su uždėj mii s ivo cenzūros? Da
bar jis gal vien mo ti ana'hemę 
ant audžiu, isidrysuaių siųsti ant 
kartuvių szventjrdvasiszk^ “asa- 
b/”. G d iszpaniszki sudiios nie
ko ne žmo a; ie musų zokoninko 
ihe Jogo iszrasię ant didesnės k u 
uįgų naudos cenzurę ant skundi
mo kunįgo į sv et szkę sudę? 
S ų kime todėl mu?ų theologę, 
kad jis pamokytų istp mijouus ) 
Saitas me lės ir D ev.» prisakymų 
mokintojas, dažinoję*, j »g v e ih 
negre ne krikszcztonė užmezgė 
meilės ryszį eu vienu misijos sa- 
n»r>u kataliku, liepė pagauti ne
grę, iszrėdyti nuosę ir priii-zti 
prie medžio. Pa-kui iszdalino 
misijos mokyk lot v. ikaras už 
sniai intas lūžias ir liepė jiems 
muszti ir badyti priiisz ę negrę. 
Kad vaikai gerai atliktų, kas 
jiems prisakyta, dabojo patsai 
Christaus moks'o pla'iatojas. 
Vaikai muszė ir badė nela mingę 
negrę to’p ilzai.kol ji ne numirė. 
Gėrę matteitrę ir p įsilinksmini, 
mę parengė misijos mokyk'os vai
kams katalikiszkm misijonierius. 
Na, ir už tokį mažmožį ne vertę 
minėjimo, kaip sako “Tėvynė”, 
sūdąs kunįgę nusprendė ant pa
korimo. Iszpaniszkas karisz kas 
laivas Lnroche pergabeno jau nu- 
sudytę kunįgę į miestę Santa 
Cruz, ant salo* Tenerifos, kur jis 
bus pakartas. Gražų mat pa- 
veikslę ypaii-zko supratimo 
Christaus mokslo duoda nuož- 
tfems to mokslo platintojai 
misijonieriai!

U Porę metų atga', maskolisz- 
kas odmtrahs Maka'ov užmanė 
prisigrėbti prie «isūrinio žemės 
poliaus su pagelba laužanczio le
dus garlaivio. Tam t kslui liko
si pad'rbt ts toks gari tivys vardu' 
“Jermak”. Dabar vienok pasiror 
dė, kad tuom budu ne gal ium 
pr'e poliaus prisigriebti ir admiro
las Ma'tarov grįžta atgal isz Le
dinių jūrių.

U Mie-te Bitume, ant Kauka
zo, raa kol szkos kariaunos artile
rijos krautuvėse atšit k) baisi ex 
pliozija, kuri isznaikino 8 tvirty- 
nių kazematus ir 2 geležines krau
tuves, drtfcziai pagadino ceightu- 
s-ę. Kazematuose, apart minų, 
*xpliolavo 17 pūdų p trako. Prie 
to užmuszė 3'1 žmonių, sužeidė 
60.

|| Aiterikoni-zkę kansz’tę 1 vi
rę ‘ Alba'y”, grįžtantį nuo Fili- 
p:nų nun>n, ant Ktudonųjų ju- 
r ų užklupo vėtra. Dideli vilnis 
nuplovė nuo laivo viiszius 
j ni.iinkus, k irie ir prigėrė, 
nas isz prigėrusių jurininkų 
vo isz Chicigcfc1.

bu-

(| Ryme, lankauti. popiežiaus 
utlaikomę kolegiją kieti kai dul- 
matiecziai, pakėlė mai-atus. 
Jie užpuolė ant kretieczių kolegi
jos ir isz ji s iszvaikė visus kre- 
tieczius.

J Kaime Nikolskoje, Tambovo 
gubernijoj, siautė baisus gaisras; 
kurie isznaikmo 106 namus, kluo
nus su suvežt lis javais, t-zieoę ir 
szisudus ir v sus krutanc»ius gy 
veatojų turtus.

|| Vokieti)-j, kaime Zaisert-ha 
fen (Bavarj ,j)t naktyj uis degė 
namai kab o Br tselmeyero. Ug
nyje pražuvo kalvio pati ir 6 vai
kų.

I Mieste Kijeve, ant pr.emies- 
czio Nikolskaja 8loboda siautė 
baisus gaisras. • Ugnis isznaikino 
su virazum 80 namų.

f Gyvenanti mete Chersooiuj 
rusinai norėjo iszleisti rusinisckę 
laikrasztį, bet m a? kol isz kas ran
das ne davė daleidlmo. Gyve
nantis Kijeve rusiniszkas raazti- 
ninkas Lev cki padavė spaudos 
užveizdai prjszymę daleisti Kije
ve iszleisti liieratiszkai — inok- 
sliszkę laikrasstį “Promin”. Szi- 
tas iki sziol ant savo praszymo ne 
jrąyo nė jokio atsakymo. Ru»i 
nams, ku ių yra Maskolijoj apie 
18 milijonų, isz ė mus daiių ir pa 
sakaiezių, Maskolijoj uždr tusta jų 
kalb >j kę nors spaudinu teip kaip 
ir lietuviams. Ne v.Ji t jiems tu
rėti nė moki-li zlų knį*ų, nė laik- 
raszczių. Ir lietuviszkt i iteligen- 
tai gilėtų padavinėti vadžioms 
praszymus dalei 4i iszleidiaėti 
dietuviszkoj k lb<>j laikraszczius. 
Jiems tylint, juk valdžios daleidi- 
mi) ne duos. •

U Viiszininkas svsib ausiosChi 
nų provincijos Czili užleido of c - 
j diszkę cirkulior ų, kuriuom pri- 
p-ižį-ti chiniecziama tiesę iszpa- 
žinti tokį tikėjimę, koks j eras 
patinka ir už tikėjimę negalima 
persekioti nė vieno žmogaus. 
Matyt, kad ant sdto žmogaus 
knkszczioniszki misijonieriai no 
turr įtekmės, kadangi jie visoms 
pajiegoms bitų prieszinęū iszda 
vimui szito cirkuliaro; jie ne pri
pažintų lygių tiei-ų visiem* tikė
jimams, bet dėl tikėjimo pjudytų 
chinieczius terp savęs.

H Audralijos valdžios isedūvė 
naujas tiesas aptunkinanezias a- 
teivystę. Pagal n tujas tiesas: 
tik toki ateiviui bjs įleisti, kurie 
pira^zys be klaidos padiktuotų 
jiems 50 angliszkų žodžių. To
kiu budu mat Australuos val
džios nori apsunkinti ateivystę ne 
angliszkų gaivalų. Antai Ameri- 
kę labiau pakėlė ne angliszkai ne
gu angliukai kalbanti ateiviai. -

B 13 d. pjutė^, mieste Kurske, 
pietinėj Maskolijoj.nuo kalno nu- 
plyszęs uolos szmotas nusirito ant 
priemiesezio ir sugriovė kelis na
mus. Dveji mmai uolu szm Uų 
užberti ant 5 mastų storai. Vie
nuos) namuose b ivo 10 žmonių 
ir jie visi likosi užmussti. Apart 
tų likosi užmuszti 22 darbininkai, 
kurie apaezioj kalno susėdo pie
tus valgyti.

|| Aut Havai salų, mieste Ho- 
nolulu siautė d delta gaisras, ku
ris isznaikino įtaisas Stcck Yards 
Co. Terp kitko sudegė ir 75 ar
kliai. Blėdį ugmee padarytę 
•kaito ant 175000 dol.

B Užveizda Peterburgo tech 
nologiszko instituto pagarsino, 
kad szjmet į institutu visai 
priims norinezių pastoti žydų.

Nauji iszradimai

ne

. Prane iziszkos kareiviszkos 
valdžios daro dabar bandavones 
su nauju naikimui žmonių karės 
laike iszradimu. Iszradimas tas 
—yra tai lekianezioa ant oro tor
pedos, kurios laike karės bus vte 
nu\*z baisiausių naikinimo gink
lų. Prie expliozijoe jų ne girdėt 
nė jokio balso, ne raityt nė dū
mų, nė ugnies, o vienok viena to
kia tarpeda gali isznaikinti visk;, 
užmuszti kareivius ant trijų my
lių aplinkui.

•e* Kaip ptduoda liikrasztis 
“Beiliner Tag»»htt ’, mieste Span- 
dau, netoli Berlyno, likosi nulie
ta kanuolė, iazr^sta vieno vokisz- 
ko oficiero, specijaliszka^paskirtn 
szaudymui karės laike į prieszų 
orlaivius, į kuriuos dabartinės ka- 
nuolės ne pitaiko. Atliktos 
bandavonės buvo su visu pasek
mingos.

Italiszkos kati tūnos val
džios,ne toli Spezios,neseniai atli
ko bandavones su padirbtu pagal 
plianus vieno kariaunos pulkau
ninko pavandeuiniu torpediniu 
laivu. Bandavonės ne iizpuolė 
užganėdiuaneziai; kad tas laivas 
galėtų lygintiesi su tais, kokius 
turi pęanęuziszka kariszka laivy- 
uė, reiks atlikti daug pertaisy
mų.

•e* Prancūzas Garigan iszrado 
budę sukonceiitravimo vyno teip, 
kad jo laikymas reikliau'ų kuo 
mažiausiai ruimo ir per tai perve
žimas vyno kasztuotų daug ma
žiau. Norint isz tokio vyno 
naudotiesi, taigi padaryti jį tinka
mu gėrymui, reikia tik pripilti 
vandens rr vynas gatavas.

Kaip paduoda vokiszki 
laikraszczi ii, vienas chemikas isz 
Frankfurtolszrado budę apsaugo
jimo miestų nuo dulkių. Pagal 
tę budę: dulkės ant ulyczių, su 
mažais kasztais gali būt paverstos 
į tęsię, oesibijanczię nė szilumoz, 
nė szlapumo masę. Tuom paežiu 
bud u galima pataisyti ir papras
tus kelius.

Vietines Žinios.
— Pereito panedėlio dienę ap 

vaikszcziojo metinę darbininkų 
szventę. Parodoje dalyvavo di
desnė pusė organizuotų darbinin
kų, dirbtuvės diibo tik tokios, 
kurios ne gali darbo apstabdyt'*, 
kitos stovėjo.

— Pasibaigė tirinėjimas Chica- 
gos detektyvų užveizdos. Isz tl- 
rinėjimų pasiro'iė-tikrai, kad ne 
tik tūli poprasti detektyvai gerai 
pasipažinojo su visokiais miesto 
niekszais, bet ir tūli vr-zininkai 
tos pol cijos dalies t-*iposgi turėjo 
sutersztas rankas. Visi tie, ku
riems kaltė likosi darodyta, tapo 
pra»zalinti nuo tarnystes; bet juo 
tol aus, juo dauginus pasirodo 
kaltų.

— Gyvenantis po nr. 749 W. 
21 str. VValker, pereiti a nedėlios 
dienę pabarė savo paczię, kad ji 
per daug alaus hzgėrė. Perpy
kusi moterozkė pagriebė butelį, 
kurioje buvo karbolinė rugsztis ir 
gėrę niaukę rugszties i-zgėrė, nuo 
ko nupl ko no tik gomurys, liet 
ir viduriai. Nugubeno VYalkerie- 
nę į ligonbutį, bet daktarai ne 
turi didelės vdliea ję nuo m rties 
iizgelbėti.

— Pereito panedėlio dienę už 
side 'ė taisymo vagonų varstotai 
VVest Side Metropolitan augsztu- 
tinio geležiuktdio ant Uumbold 
Buulevarl. Vai stotuose buvo su 
vir-zum 100 vagonų, bet didesnę 
jų dalį pasisekė iszgelbėti.

— Namuose po nr. 2104 So. 
Clark, terp gyventnezios vienos 
nėgių poros užgimė nesutikima’'. 
Vyras pagriebė bntvę ir m ję su
pjaustė nsgiiszkai savo 21 metų 
paczię. S įpj metytę moteriszkę 
nugabeno į ligonbutt, kurio dak
tarai 1 tiko supjiUstymus už pa
vojingus. Vyras, su| j lustęs te p 
bjauriai savo pacz’ę, likosi sua
ręs! t Uolas.

— Pereitos nedėlios dienę ar
klių prekijas Friedman norėjo 
ant Haktėd ui. arklį parduoti. 
Kadangi Chicagoj nedėliotus ar
klių prekyste uždrausta, tai poli 
cistas Broderick norėjo Friedmanę 
suaresztuoti. Susirinko vienok 
pulkas vyriszkių, jie nuo policinio 
atėmė revolverį ii* lazdę ir butų 
gal gerai jį sumuszę, bet į pagel- 
bę policistui atbėgo ne pažįsta
mas vy risi k i s, kuris žmonių mi
nias iszvaikė, nuo jų atėmė poli- 
cisto lazdę ir revolverį. Polic s 
to gelbėtojas atsilakė pasakyti 
eavo pravardę.

— Perskaitykit naujos aptie
kus apgaraiuimę.

Pajieukau mvo broliu: Jono ir Vin
cento V enokeviosi u. Su velk u gub., Ma
rijampole* pa v., Pilvitakiu gm. Jie pa- 
tyaar ka* kita* taikai* priaiuati man savo 
adresa į Prutu* po adre>u.

A n to n Yenckevic*.
50 Parollel Strasse

E«*en, a | D. Ruhr, Germany,

Pajie*xkau Franciukau Bzimkaua, 
Kauno gub., Raseinių pav.. kaimo Szau- 
kilu. Ji* pats ar ka* kita* teiktis duo
ti žinia ant adreso:

Stan. Lipcaius, 
3208 S. Robey St., Ch ieago, III.

Pajienkau Jono Griniaus, kurs užsii
ma perstatymu teatru Ne* Yorke. Ji* 
pat* ar ka* kita* teiksi* priduoti man 
jo adresa: Frank Arlauskas,

Box 393, Springvalley, 111.

Pajle*xkau savo brolio, Jurgio Norkai- 
cxio, Kauno gub., Raseinių pav., Jur
barko vol., kaimo Žindaicziu. Ji* pats 
ar kas kita* teiksi* duoti žinia ant a 

d reto: Vincas Nurkaitis.
924—33rdSt., Cbieago, III.

ln Lietuviu Visuomenę.
Mieli tautiecziai! Jau kningę 

Buchnerio “Kraft und.Stoff” padavęs 
esmi į spaudę. Ir lodai tie. kurie keltas 
prisidėti prie kasitų jos iszleidimo—o 
aukautojų vardai ir pravardės tnpe ant 
galo kningoe pagarsimi— yra meldžiami 
pasiskubinti, nes kningai isz spaudos laš
ėjus. pasivėlinusiu pravardes ten pa
tilpti ne galės. Kas užmokės 81.50,gaue 
knygę. kaip veikiai spauda jos užsibaigs.

Su guodone
J. Szliupas, M. D.

421 Penn Avė.. Scranton, Pa.

D-ro

Reikalingi du vyrai ir dvi merginos 
lietuviai ir lietuvaites sztoran prie 
davimo tavoru. Turi supruti savo 
ba. Gera alga. Atsluaukilo pu: 

Klein Bros,
Halsted ir Canalport avė., Chicago, Iii.

p*r 
dar-

Ant pardavimo įreras saliuna* prie pat 
fabriko, lietuviu apgyvento|e vietoje. 
Didele sale ant milingu ir balių. Geraa 
biznis lietuviui. Savininkas iszvažiuoja 
į sena k ra j u.

70 W. 25th. 8t.
(13-0)

4 Miliūnai ant pardavimo, 
gerose vietose tu gerai iszdirbtais biz
niais, viens su geru partneriu. Dasižino- 
kit pas:

8. Szymkus, 
kerte Hoyne avė.

T Chicago III.

Vi*!

Peter Gulbis.
817 Blue’lslsnd avė., 

Chicago, 11).(27-8)

Pigtai ant pardavimo du platus 
ant 4 familiju mnnai au lotais, kampiny
je name talpina*! irera**aliutiM duodan
ti* gera pelną. Ataiazaukita p*s:

Jan Dorkow*kl,
301 W. 5 th St. M t Carinei, Pu

Grane! Openlng.
Subato) ir nedelioj 7 ir 8 Rugsėjo, da

rau inkurtuviu bailu savo naujo šaitano 
ir naujos dideles sales, tinkamos ba
liams, veseilioms, mitingams ir tu G ra 
jys pirmas klaso* muzika ir bus smagus 
pasilinksminimas. Todėl visus aplinki
nius ir palys tarnus kvlpcziu atsilankyti, 
o busite svetingai priimti.

Petras Szlakis 1 
3321 Auburn avė., Chicago, III.

Draugyscziu Reikalai

. Perkėliau savo bizni. .
Per 5 melus laikiau szloreli c i guru, 

kendiiu, vasariszku gėry m u Ir U. ponr. 
1213 8.2ndetn dabar perkėliau savo 
bizni ant žemiau padėto adreso ir žymiai 
ji padidinau. Todėl visus tautieczius 
kvieesiu atlankyti manonau|a sztora.

A. Patapęs,
1323 8. 4lh St., Philadelphla, Pa.

arba
Mokslas apie Žemes tautas.

Pagal Drą M. HaberlandtĄ.

Medžiones arba žve
jonės sujungtoms pajiegoms yra tai soaiališ- 
kas buda« rupinimo maisto; lytiški ryšiai tai 
ne privatiškas reikalas pavienio žmogaus, 
bet yra tai vaisiai gyvenimo grupoj: lytiški 
ryšiai paskirti ant palaikymo ir sudrutinimo 
tautiškų aanryšių per padauginimą naujų 
sąnarių. Taigi tautų grupose matome, jog 
individuališki darbai, atliekami kiekvieno 
tokios grupos sąnario ant užganėdinimo jo 
privatiškų reikalų ir norų,tampa viešais, ka
dangi darbas kiekvieno atskiro organizacijos 
sąnario eina šiokiu ar tokiu budu ant nau
dos visos organizacijos: visi jos sanariai ap
rūpina visas organizacijos reikalus, o ji vėl 
aprūpina reikalas kiekvieno prie još prigu
linčio sąnario. 1

Visi žinome, jog ant palaikymo gyvybės 
žmogui reikalinga.a maistas, be ko ne tik 
žmogus, bet nė joks gyvas sutvėrimas, kol jis 
ne numiręs, ne gali apsieiti: maistas palaiko 
gyvyl>ę, šilumą, duoda modegą ant augimo 
ir sustiprėjimo kūno. Stovinčiam ant že
miausio civilizacijos laipsnio maistą suteikia 
pati gamta, jis ne moka savo darbu padidin
ti gamtos dovanų, ne mato reikalo rūpinti 
krautuves sudėjimui maisto produktų, iš ku
rių galėtų semti per ilgesnį laiką, bet renka 
kas dieną vien tą, ką gamta duoda. Niekam, 
ne prigulinčių augmenų, laukinių žvėrių, 
vandenyse žuvių ne truko, atsiradus žmogui, 
ant plataus žemės paviršiaus, tinkančių ant 
maisto augmenų daugybė buvo ant pievų ir 
giriose, žvėrių pilna buvo laukuose ir girio
se, žuvis davė upės, ežerai ir jūrės, kurios 
senose gadynėse buvo didesnės, užėmė dides
nius negu dabar {įlotus. Daugiausiai nuož
mių žmonių giminių ir šiądien maitina viso
kių medžių vaisiai. Pirma vieta terp tokių 
medžių^ maitinančių daugybę žmonių,priguli 
palmoms. Sago ir kokosų palmos ir dabąr 
yra tikroms maisto krautuvėms daugeliui gy
ventojų Polinezijos salų, papuasų ir mala’- 
jų, iš kurių jie turi maistą per ištisus me
tus. Nepereinamose giriose Brazilijos yra 
daugybė vaisinių medžių, kurie tų girių gy
ventojams duoda maistą ir gėrymą. Duon
medžiai, savo vaisiais tokio didumo kaip dy- 
niai, maitina be darbo gyventojus Polinezi
jos ir Molukkų salų; datelinė gi paima yra 
kaipi maisto krautuvė gyventojams Šiaurinės 
Afrikos. Yra apart šitų, daugybė medžių 
visokiuose žemės kraštuose, kurių vaisiais 
maitinosi ir maitinasi daugybė žmonių, ko
kius su laiku, įgavę daugiaus supratimo, žmo
nės pradėjo aplink savo namus auginti.

Ne vien girių medžiai ir jų vaisiai mai
tina žmonis ir ne vien juos savo soduose,per- 
keitę savo gyvenimą, žmonės pradėjo augin
ti; yra diktai krūmų ir pievų augmenų, ku
rių sėklos, šaknys ir uogos duoda maistą dar 
didesniam skaitliui žmonių. Tokių laukinių 
augmenų vaisių užtenka ant maisto tokiems 
tautiškiems gaivalams kaip australiečiai, 

t. t.: jeigu medžionė arba 
augmenys ap- 
Rinkimas sėk-

Chicago. Teisybes Mylėtoju Dr-te 
turės savo pusmetini susirinkime nede 
lioj, 8 Rugsėjo, 1 vai. vidurdienio, K, 
Liaudanskio sateje, 3301 8. Morgan Si., 
ant kurio privalo būti kiekvienas sąna
rys, nes yra labai svarbus reikalai ant 
apsvarstimo. Ui nepribuvima taps nu
bausti pagal nutarimą Naujiems įsto
jimas dar 81.00.
J. K. Chmclauskas, sek r., 880 33*1.

Balins, Balius!
Chicago. Dr-te Lietuvos 8unu turės 

savo balių, nedelioj. 8 Rugsėjo, Fraiheit 
Turner saleje, 3417 8. Halsted s t. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Inienga kiekvie
nam 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites 
ssirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Pirmas Falras.
Chicago. Ltetuvlsska Apveisdo* Die 

vo parapija, ant kertes Union ir 18th St* 
turės savo pirma Faira nedelioj. 8 Rug
sėjo, 1901. Todėl visus parapijonus ir 
parapijonkas kvieczia atsilankyti. To
linus bus laikomi fairai kas nedele nuo 3 
valandos po pietų.

Su guodonc, 
Kn. E. Stefanavicsia. klebonas.

VA RDA1 IR ADRESAI '
Sus. Lietuviu Laisvamaniu Amer.
.- Pbbzidbntas, K. Balcziunas, 
202 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Rasztininkas, Kun. V. Dembekis, 
Iždininkas, Dr. J. Szliupas,

421 Penn avė., Scranton, Pa.

Preke plnįgų.
Baskas rublis po.......................52}c
Prusiazkos markės po........... 24jc

Prie kiekwleno pinįgų siuntinio 
reiki* pridėti 30c.aa< paeito kasa

Paįieszkojimai.
P*jie«zk*u »»vo dr»ugo, Antano Po- 

nUzkio, Suvalkų gub.. kaimo Vidugi
riu, gyveno PhiladelphijoJ. Jia pat* ar 
kaskit** teik*!* duoti italu aut adra*o: 

Jo* J urkasaiti*.
Chemical Work*. North Woburn, Mas*.

Pajieazkau Serafino Steponąvieztau*, 
dirbo Ji* prie kriaucaiu Ne* Yorke; pa
eina iaz m i e* to Tetariu. Kauno gub., yra 
jam naudinga naujiena. Jia pat* ar 
ka* kita* teiksis duoti tini* ant adreso:

Tad. Peleckas,
924—33rd St., Chicago, UI.

Pajieezkan savo brolio, Leono Mildi- 
do, Kauno gub. Ssiaullu pav., Kuraze- 
nu pa ra p.; gyveno Phi Indei phijoj Ji* 
pat* ar kas kita* teiksi* duoti itale ant 
adreso: Mis*. Antanina Mildidaite,
■ 2224 Tuatin 8, Pitteburg, Pa^

Pajieszkau Antano Juaako*, isz kaimo 
Viczeieziu, Gaure* parap.. Raseinių pv., 
Kauno ^nb. Ji* pat* ar ka* kita* teik
si* duoti iinla ant adreso:

Mis*. Marijona Jusakaite,
Box 731, Kewanne, III.

Pajieszkau savo draugo, Petro Vaicse- 
kausko, Kauno gub., Ssiauliu pav,, kai
mo Nakraaziunu. Jia pat* arka* kita* 
tesksi* duoti iiniaant adreso:

Jos Brazaitis, 
178 First 8t., JElisabeth, N. J.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokzlaa? Tyrinėjimai ti- 

kejimisski, mokslinki ir draugljtatkai- 
politiaski. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu................................................. ftOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliukas aprassytnas apie y vai r! u* 
musu iemes augalus, Ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didliausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai...........................................  33c.

Ar vyskupą* Val*ncxiu* (Volončiauš
ka*) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
ižyta Kn. Dembskio. Iszleista kuziai* 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...^..........................................1®C.

Istorija ChicagorLietuviu, ju para
pijų Ir kn. Kraucstano prova su .laik- 
rnszcziu “Lielnva" buvusi balandiio 
menesyje, 1899 n>. 585 puslapiai didelio 
formata.aiukausdruko. Fotografijos yra 
abieju pusta advokatu, Kn. Krauczlu- 
no, "Lietuvos’’ iuleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicago* Sz. Jurgio lie
tuviuko* bainycsio*. Popiero* apda- 
■ai*.......... . .........................................$2.00.

Audimo kietaia apdarais, auksi
niai* titulais...............................   ■ $2.50.

Biologu» arba Mokslu apie Gyvu* 
Daiktu* Pagal prof. Nusbaumą. sutai- 
s* Szernu. Chicago, 111. 1901. Pusla
piu 147. Mokslu kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki peukszcslų, žvėrių ir paties 
žmogau*. Su paveikslai*...................4Oc

Sinertls. Daktaro pasakojimu. Pa- 
ruxe Bzventmigis. Ku nori duižinoti 
kokia yra smertis Ir kaip Ji issrodo: -vy
riuką ar moteriszk*. juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper- 
ka**zia knygele, o apie viu jos pavidale 
dulžino*. Mat viens dievobaimingu kle
bonu mirdamu mate ja ir labai aiukiai 
apruze jo* pavidale. Knygute kuztuoja 
tik.............................................................lOc.

IstorUa ape Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te.............................  lOc.

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte iu svetimu'kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
ruzo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žeme* krauta, 
kokiu budu damei užtemimai nules ir 
menesio,4co dar daugeli* lietuviu viu 
nesupranta. Perskaityk ja, d ta viską 
daslžinosi...............................................25 c.

Ssiu visu knyga* galima dabar gauti 
‘‘Lietuvos’ redakcijoj.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted Bt.

•2.00

bušmenai ir 
žvejonė kada ne pasiseka, tie 
saugoja tas tautas nuo bado, 
lų ir valgomų šaknelių nuožmiose tautose 
guli ant moterų sprando, vyrai gi yra me
džiotojais arba žvejotojais. Reikia todėl ma
nyti, kad auginimas javų ir kitokių augme
nų, duodančių žmogui maistą, yra moterų iš- 
mišlytas; moterys todėl yra tikroms žemdar- 
bystės uždėto joms, kadangi nuožmių tautų 
organizacijose vyrai ne užsiima rinkimu aug
menų, todėl pradinėse žmonių organizacijose 
jie naudos auginimo augmenų suprasti ne 
galėjo; ir šiądien terp nuožmių tautų žem- 
darbystė guli ant moterų sprando.

Žmogus vienok, ar jis priguli prie nuož
mių ar prie civilizuotų, ne pasiganėdina vien 
augmenų maistu; gamta jį padarė sutvėrimu 
viską valgančiu, tokiu kokiu terp žvėrių yra 
antai kiaulės, kurios ne niekina nė žolės, nė 
mėsos. Žmonių dantys, pilvas ir stemplė 
teip sutaisyti, kad gali naudotiesi lygiai iš 
augmenų maisto kaip iš žvėrių ir žuvių mė
sos. Žmogus todėl nuo savo atsiradimo ant 
žemės iki dabar, ar jia stovi ant žemiausio, 
ar ant augščiausio civilizacijos virbalo, ant 
maisto vartoja lygiai augmenis, kaip ir kitų 
gyvų siftvėrimų mėsą, valgyme mėsos nužen
gė teip toli, kad ne niekina nė. mėsos kitų 
sau Įtanašių sutvėrimų, taigi kitų žmonių, 
taigi valgyme mėsos nužengė iki kanibaliz
mui. Stovinti ant žemiausio civilizacijos 
laipsnio žmonės ant maisto griebia kiekvieną 
gyvą sutvėrimą, kiekvieną gyvą daiktą, kuris 
tik pasirodo tinkančiu dėti į bumą ir kokį 
tik gali praryti. Ant vandenų jiakrančių 
be jokio darbo turėjo jie daugybę vilnių iš
mestų vandeninių sliekų, kuriuos tik rinkti 
reikėjo. ‘Medžiojanti ir žvejojanti vyrai 
(moterys tais darbais ne užsiima) kas dieną 
ant valgio rūpino žvėris ir žuvis. Pradėjus 
auginti naudingus žvėris, apart mėsos, jau 
žmonės apturėjo naują valgio produktą—pie
ną ir iš jo padarytą sviestą ir sūrį, ko me
džiotojai, ne turinti auginamų galvijų, turė
ti ne galėjo: kiekvienas supranta, jog lauki
nis žvėris nesiduos medėjui milžti. Gyveni
mas gyvulių augintojų remiasi jau ant tvir
tesnių pamatų negu medėjų. Bandų gany
tojai, turėdami savo baudas, mėsą ir pieną, 
galėjo rengti maįsto krautuves, į jas dėti val
gius aut ilgesnio laiko.

Mes jau paminėjome, jog valgyme mė
sos žmonės teip toli nužengė, kad ne niekino 
nė mėsos sau panašių sutvėrimų, taigi valgė 
ir žmonių mėsą. Tą apsireiškimą vadina ka
nibalizmu. Kanibalizmas pas visokias tautas 
ir tai ne vien nuožmias, bet ir pasikėlusias 
ant gana augšto civilizacijos laipsnio,užsiliko 
iki šiai dienai; yra jo dvi veisti: eudokaniba- 
lizmaA arba valgymas mėsos žmonių locnos 
giminės 'ir anthropofagija, t. y. valgymas 
mėsos žmonių svetimos giminės, pagautų ka
rėse ir užpuolimuose ant kaimyniškų tautų. 

Į Visokios priežastys pagimdė šitą blaurų pa- 
| protį, iis iki šiai dienai užsiliko tik kaipo

paprotys, be jokio reikalo: šios dienos tau
tos, valgančios žmonių mėsą, jau pačios neži
no, kodėl tą daro, tas perėjo į jų paprotį, 
pastoj*) net vienu iš svarbiausių tikėjimiškų 
apeigų, karias žmogėdžiai teip jau iškilmin
gai apvaikščioja kaip ir krikščionys savo 
šventes. Svarbiausia iš pagimdžiusių kani
balizmą priežasčių be abejonės buvo stoka 
maisto, ypač gi stoka žvėriško maisto, taigi 
mėsos, ne ėsant kokiame nors žmonių apgy
ventame krašte stambesnių žvėrių ir užganė- 
dinimas neužkantos, kerštas. Be abejonės 
valgymas žmogienos yia tai paprotys prilyp- 
stantis vįsoms tautoms stovinčioms ant žemes
nio išsivystymo laipsnio, pagimdytas arba 
neužkantos arba įtikėjimo: paveikslan, tūlos 
nuožmios tautos tiki, jog narsumas ir viso
kios geros ypatybės pergalėto priešo pereina 
į tą, kas suvalgys jo širdį arba akie; todėl 
karėse pergalėtų priešų vadovų širdis valgo 
tik viršininkai, vadovai ir kunįgai pergalėju
sios tautos. Kitur, kaip jau paminėjome, 
valgymas žmogienos pas tūlas gana kultūriš
kai pasikėlusias tautas, kaip antai pas seno
vės mekeikonus, batakas, prigulėjo prie ti
kėjimiškų arba tiesdariškų apeigų. Rodosi, 
kad kylant kokiai tautai kultūriškai, ji tu
rėtų suprasti visą bjaurumą tokių apeigų, 
bet iš tikro paprotys visada ima viršų ant 
augštesnių siekių ir jausmų; papročiams ga
li išdrysti pasipriešinti, su jais kovoti tik at
sižymėjusios eavo protu ir dora ypatos, o to
kios ne atsiranda ant pašaukimo; tokiems, 
nors bjauriausiems, papročiams ypač pavojin
ga pasipriešinti, jeigu jie kokiu nors badu 
rišasi su tautos tikėjimu. Juk ir šiądien net 
terp civilizuotų tautų daug yra užsilikusių 
peiktinų tikėjimiškų apeigų, kurias reiktų 
išnaikinti, o vienok tas nesiduoda teip len
gvai padaryti ypač ten, kur kunįgija didelę 
ant žmonių turi įtekmę, kuriai apeigos visgi 
šiokią tokią naudą atgabena, jos yra vienu 
iš svarbiausių įnagių ant palaikymo kunįgų 
įtekmės ant tamsių tikinčių minių. Žmog- 
ediškos ceremonijos atšipinai geresnius jaus
mus tikinčių, jos prisideda labiausiai prie pa
laikymo ) bjaurių papročių. Kad pralietas 
artymo kraujas atšipina žmogiškus jausmus 
net terp augščiausiai stovinčių civilizacijoj 
tautų, tą ne sunku patėmyti ypač ant karei
vių ilgesnėse karėse dalyvaujančių. Liejan
ti kraują nuolatiniuose mūšiuose kareiviai 
juo toliau, juo stojasi žiauresni, juo daugiau 
trokšta priešų kraujo, mažiau paiso ant do
riškų principų, ant Dievo prisakymų. Po 
didelių karių žiaurumas apima čielas tautas: 
jos mynioja su lengva širdžia visus doros pri
sakymus, kokius pirma garbino, net tokius, 
už kuriuos pirma noriai butų eavo kraują 
liejųsios. Po karių, ypač pergalėjusi tauta 
ne greitai apsimalšina, ją apima kaipi kvai
tulys nekentime svetimo, niekiname visko, 
kas į ją ne panašus. Jeiga todėl karės iš 
vienos pusės ir pastumia civilizaciją, tai už 
tai jos doriškas puldo tautas, naikina jų 
doriškus jausmus.

Pasninkai, arba užsilaikymas nuo tūlų 
valgių visai arba tik ant tūlo laiko ne yra 
išradimu vien krikščioniškos bažnyčios, bet jie 
buvo nuo labai senų laikų pas tautas stovin
čias lygiai ant labai žemo, kaip ir ant augšto 
civilizacijos virbalo, jų prisilaikė visokios 
tautos toli prieš atsiradimą krikščionybės; 
taigi pasninkai, patilpę prisakymuose krikš
čioniškų bažnyčių, yra perimti nuo senesnių 
gadynių, nuo stabmeldiškų laikų, yra tai 
palaikai labai senų laikų pernešti į krikščio
niškos bažnyčios prisakymus. Lygiai besi
valkiojanti iš vietos į vietą, ne turinti savo 
namų australiečiai, veddai, bušmenai, kaip 
ir apsisėdę ant vietos gaivalai, net stovinčios — 
aut augščiausio civilizacijos virbalo tautos 
per kokį laiką arba ir ant visada užsilaiko 
nuo tūlų augmeniškų arba žvėriškų maistų, 
kas su laiku perėjo į tikėjimiškus jų prisaky
mus. Antai žydai užsilaiko nuo' kiau
lienos. valgyti ją jiems uždrausta jų tikėji
mo prisakymais, kiaulė palaikyta už nešvarų 
Dievo sutvėrimą. Kitos vėl tautos skaito sa
vo paėjimą nuo kokio nors žvėries ir tų žvė
rių mėsos ne valgo ir ant jų ne medžioja; 
kiti vėl tulus žvėris laiko už fetišus arba na
minius dievaičius ar dvasias ir tokių žvėrių 
mėsos ne valgo. Net teip augštai kultūriš
kai pasikėlusi tauta, kaip antai senovės agip- 
tijonai, kurių augštos civilizacijos liekanos 
užsiliko iki šiai dienai puikiose budavonėse, 
garbino tulus žvėris ir jų mėsos ne valgė. 
Tautos tikinčios į įierėjimą žmonių dvasios 
į kitus gyvus sutvėrimus ne valgo žvėrių 
mėsos, nes tiki, kad žvėryj 
žmogaus dvasia. Buddistai antai ne valgo 
visai mėsos. Civilizuoti europiečiai ne valgo 
šunienos, o arklieną tik nuo ne seniai pradė
jo valgyti, ne dėlto, kad tų žvėrių mėsa butų 
ne sveika, kadangi antai totoriai nuo seniai 
valgo arklieną, o chiniečiai šunis ir tas jiems 
nieko ne kenkia, bet todėl, kad tie žvėrys 
pradžioj kultūriško gyvenimo žmogui buvo 
reikalingiausi, jie buvo tikrais žmogaus 
draugais ir padėtojais. Iš pradžių žmogus, 
per nevartojimą šitų žvėrių ant maisto, norė
jo juos apsaugoti nuo išnykimo, suteikti 
galėjimą labiaus prisiveisti—paskui tas pe
rėjo į paprotį ir jį patvirtino tikėjimiški pri
sakymai tautų, pripažindami arklį ir šunį už 
nešvarius, ne tinkančius ant maisto, sutvėri
mus. . Besidauginant žmonėms tirštai apgy
ventuose kraštuose, maistas sunkiau būva 
gaunamas, o tas jau atsiliepia ant panaikini
mo prisakymų draudžiančių vartoti ant mais
to mėsą pirma uždraustų žvėrių.' Reikalas 
mat turi didesnę įtekmę ant žmonių gyveni
mo už visus prisakymus ir senas tiesas. Ties- 
dariai ir prisakymų apdirbėjai turi tai- 
kytiesi prie reikalo, jeigu nori, kad jų ap
dirbtos tiesos ir prisakymai butų pildomi. 
Tūli valgiai, ypač paeinanti nuo augmenų, 
likosi uždrausti todėl, kad juos laikė už na 
sveikus. Ar visi vienok tie uždrausti valgiai 
yra ne sveiki? Žinoma ne visi, kadangi ne 
visos tautos tuos pačius valgius laiko už ne 
sveikus: kas pas vieną tautą yra ne sveiku, 
tą kita laiko už sveiką ir valgymas to nė 
sveiko ne kenkia.

yra pasi m irusio

(Toliaus bus.)
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Knygų Katalogas.
Knygos swetliuos spaudo#.

Aaegdotai iszaitanmai ir patarles iš gywem- 
ao seaowes Grekonu bet Rvmione “ “ 10c 

Asta k»lb« pradžia ir tikros rudos dėl apsisaugo 
įtme nuo neprieteliu oedanczin iss tikro Ir 
laagKDiogo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
rusėtas nurodo kurios yra seniausios a»t 
■svieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
Uetum.ska kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiau-iai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
išnaikinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo ju apsisaugoti. . • • 100

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
aprauso kas yra arielka, kaip ji kenkiAŽmo- 
gui, keturi abrozeliai parodo žmogaus pil
na kokios isz girtybes pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszsigydyti.seo.

Abeoela ir teip mokintume dėl vaiku, sutai
syta A—es IrJ. 8a. Yra lai geriausias lemen
tai) us. nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinancziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai..-..........  20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio...........10c
RMllsskal-lietuvisrkas žodynėlis, sutaisytas 

kn. P. SauruMdczi<>. turi apie 35 0 io- 
dilu: angliški žodžiai iszguldineli Hetu- 
viszkai. . ................................................ 300

Birutes dainos “ “ 100
Budas gydymo. Daktariška knyga.................40c
Damų skrynele ,, » 2°°
Dnilyde arba patarmes stalioriams. surinktos

Isz naujausiu kuvgu. su 130 paveikslu, 
Antano Dailides.' Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stalionszk- 
derbį..............................................................400

Btaologiszkos smulkmenos. D-ro J. Basana- 
vycziaus. Mok.liszki lietuviu ptaeites 
tyrinėjimai, su viena mapa...................25c

Bgle žalcziu karaliene ir iszgriovrimas Kau
no pilies 1362 m , du puikus dramai pala
užyti Aleksandro Gužuczio . . 25c

Genu Dede. Graži pasaka isx šiandieninio
Lietuwiu padėjimo................................. 10c

Fysvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero.
su trumpu apsakvinu apie pargabenimu 
Ur tės Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu
karalyste, skersai kalnus Alpomis wa- 

dinamus. w*rsta. ant lietusriszko Kn. 
PetroSaurusaiczio. Kas nori turėti dwa- 
slszku nauju pasiskatinau tegul nusiper- __ 
ka szę kningelg .................................. i 300

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau-
sius isztyrinejimu* snraszytas...................l»c

tarankiai šventas Inkvizicijos, vartoti VI ir
VU szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tise)imo ant žemes. Farasze Mac 
Donald. Labai akyva knygute...... ... lOc 

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje- Paras teku, Oembskis. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias Užtraukus isz 
szventos Biblijos kurias perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir. kodėl kunigai 
draudžia ia žmonėms skaityt............ — Y*3

smukinanti apraazymai isz gyvenimo žmo- 
t>l« ir visokios rodos . 15c

Prasite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidejimo miesto (Vilniaus, koki jame 
kilos noriai buvo, koki lietuviszki ku- 
nigaikszczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu- 
vos atsitikimu..........  ...10c

Pradžemokslis Rankos Raszto dnl norincziu 
iszmoktie gražiai rasrytie 10n

Pradinis mokslu angiiszkos kalbos............... 75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su pliaueto- 

mis................................     10o
Pamatai Tikėjimo. Parute V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekune per- 
kratinejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganlngiems dūmojimams.............  15c

Pasakos pūgai Krylove. Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ru Kudirka). Telpa _ 
ozia 15 pasakų, paraszytu eilėmis... 10c

Pirmutine paszelpa urnai susirgs, teipogi 
Siralal slkoholmlai ir taboka, pagal O. 

uivida paruze N. Naudinga žmonėms 
knygele.................................................. 10o

*tt7uredit. lsšdrug^rswelhnteutis»ku topiū- 
ąvku ir surėdytas pagal tikra
Belptisska Mpalayka^— m(10 aiškiu abro- 
aeliu,— su apraszymu planetų ir paslaposia 
kokias senovres žmones wartojo Inspejimul 
ateitas.—Geriausal Iszguldo visokius

•••mmsMt___
.Apdarytas........................ 85o

OUtyua. apjMka Įsi laiko torpeavtsakoa kares 
lidijonu Asaerikoa...........................9»o

Pulki istorija ape Kantria Alana,knrl per » Šna
ras vvaikszcziodama po stvieta, daugybe 
ueda ir vargu kantrai laakeatejo..SOo

isz kur akmenys ant musu lauku atsirado. 
Geoliogiszkas Lietuvos isztytinejimas, 
naudinga moksliszka knygele............ B*3 

istorija Europos su mapoms 500
Istorija gražios Ka t r ukos “ “ 1°°
Istorija isz laiko Francuzu wainos ataitiku- 

žios Afrikoje . . . . .300
Istorija arba apsuk trasi apie Lietu sos praei- 

ga. Parasze Zanavykas. . . v*3
lazganimas vargdienio. Knigv.e pamoki-_ 

nanti kaip pagerint savo gyvenimu 25c
latėkmė Socijalistiszku sanlygu ant visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbiniu- 
kams kaip pagerint savo būvi......... 15c

Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gy- 
šventu m-m...................................... .. .

Kankles. Iietuviszkos dainos su 
sutaisytos ant 4 balsu dėl vvru valis 1. 30c

Kankles, lietbviszkos dainos 4 balsams vy
riškiems sulaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, 11 dal.s... . ................  300

Keli Žodžisiapie Auginimu, psraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi- 

-jai vyru ..... . ...........................................
Kaip igjrtie pinigus ir turtą ,, 10c
Kaip apsiginti nuo koleros .ir kiti naudingi 

skaitymai , , , . 10c
Kristijonas Duonelaitis „ ,, - 10o
Kas yra. o kas bus ,. ,. • 10c
Krumpliu Jonas pasaka ,. 10c
Keletas žodžio apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyczla ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A. Milukas...........................   15c
Kristijono Donelaiezlo Rasztai...................... 40c
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu irKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parašte X. Yra 
tai istoriszkas iszsznipi .ėjimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus. užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunigaiksz- 
oziu irKaraliu.;....... ..y......................10c

Krituoliai szviesos bei abrorat Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akjrvu abrozu perkra- 
tancziu tulus tikejimiszkus dogmatus.... 50c

Kabalas talpinantis savyje visokius užmini- 
mus Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelios is'oriszkos dainos. Gražios ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitis, jos lietuviszkus ku 
nigaikszczit.s. Kražių skerdyne ir tt........ 10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru..... ..20c 
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumu ..................................... ........10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

raiczio. Aiszkiai aprsszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko kiek ir koki žmones 
buvo arės, tnoti. kiek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nužudytu ir tt................ 15c

Kuningas. puikus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraszvta dėl Amerikos Lietu
viu. . - . . 50c

Lengvas būdas paežiam per save, pram^K- 
tie raszytie, dei nemokanezin 10c

Lietuvtszkos dainos Isz visur surinktos, 
apie keturi szimtai dainų “ 12.00

JLdetuvlszkas Albumas. Laidai. Istoriszkov ir 
szei p jau Lietuvos vietos. Parengtas Ir Už
leistas k n Miluko su pazelbi prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais aprašymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
uždirbimu ir namiuiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su steb 'k ingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Miudauuio rami Naumiestefyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
LUzkava; Šauti frakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudisrkis: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczia 
Kaune: Kėdainiai. Mir, Vysokie Litevskle; 
Kretinga: Kražiai: Rakiszkio bažnyczia, 
Kapas Btmano Daukanto. Birutoe koplyczia, 
Palanga. Buomas ties klalpeda, M ini jog slė
nis lies Garždais. Nemunas ties Vilkija. li
kę lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau ri
ke Kauno gub : tol lauš eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymss paveikslu dviejose žaibo 
■e—lietuviszki j ir anglis?kol. Preke.... 50c

sietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wi-nož'in'sko. Labai gražios dainos 20c

l’HHakos, Romanai, lovelio*. 
Myt hai.

Amžiaus galu Ponsko Piloto, kurs buvo su- 
džia Vieszpaties Jėzaus........................ 5c

Vnima Viliu, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kuna skaitytojas atsidžiaugt negales ....75c 

4pleke Dievo, pasaka .. .........................  50c
indersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knvgeleje...;.................... 15c
Apie Joną Tvnrdaucks g»rru burtinyka 

Ir jodarbus sykiu su aprgszymgis spie bur
tus. .... . > > 25c

iv... imu» Stepo Kaulinusio, pasuos us 
iyvemmas Genavaites (Genowefos). Yra 

tai labdl pulki ir pamokinanti pasaka, 
anie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėjo. . . . . . 60c

■ievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. •• *• * 50

Duonos jieszkotojai, apysaka H. Senklevi- 
cziaus.. .................................   35c

Du puikus apraszvmsi apie nedorybe, žydu ir 
pikta auginimu vaiku.........................50c

Idėja ant meszlvno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Mcsn......... 10c

Istorija gražios Magelonos ., 15c
Istorija septynių Mokytoju " 50c
Juogupas Koniuszevskis, arba kankinimas

Unijotu po valdžia maskoliaus . .25c
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c 
Kas teisybe tai nemelas. puikios apysakėlės

isz lietuviu gyvenimo .. . l5c 
Kaukazo Belaisvis.'L. Tolstojaus apysakėlė. 10e 
Kunigas, puikus apraszypias isz gymuimo 

heiuviu.................................   50c
Kn A. Kubos Prozaiszki Rasztai. Szioje kny

goje telpa 12 gražiu pasakų, p»raszytu 
kn. Burbos, buvusio klebone lietuvlsz- 
kos parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szltokias: ' Tinuiszkiu Andrius'*, 

■ Szwlesule ,‘ Drąsybe ir iszmintis žmo
gaus”, "Apibarta avis” -Tewo pasku
tiniai žodžiai”. “Naujalenkis isz prie
vartos”, "Sesuo”, * UŽ tėvynės meile*’, 
“Burtininkas isz Cuougvano Austrijos”, 
"Sodžiaus elgeta ’, "(Velnio iszpažiutls'*,

Smertieant nosies”.................................80c
Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra 

ne tik graži pasaka bet ir geras pamoki
nimas pr>e ukininkystes....... .............. 10e

Lletuviszkoe Pasakos. Medega lietuviškai ims 
tologijal. Surinkta DroJ. Basanuwicziaus 
Czia telpa M seniausiu lietuviszku m v tolo 
glszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias. 
Perkuuasir velniu. Žmogus ir velnias:Apie 
raganas ir raganius: Apie Deives. Laim i ir 
Laumes: Apie Dali; Apie Giltine: ApieSzal- 
na ir szalti; Apie wejus. Apie milžinus; Api- 
žalėsius ir smakus: Apie wilkla“lus arba 
wilkalokus. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir szifdien daugybe lietuviu likt buk tai wis 
buvus teisybe.............1............. tl.SOc

Maskoliai M12 metuose arba Jurgis Mlloe- 
la vskis.. ............................................ .. <jo

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ruzo atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymu su 
trimis abrozellais . . 10o

Markus ir Aurelionas, apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystee...............  ........20c

Mythai. Pasakos ir Legendos Žemaicziu. tu
ri ak tos Kd. Veckenstedt o, vertoj. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, spie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkalokus Irtt., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
dian dar nekurie tiki. Kas vienį ižz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke.....................   5Ao

Nedorybe Rymo Cleooriau, istorija isz laiko 
ponavojuno Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktu ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 5c

IK a. I.«U IkA*.-
dwi labai akyvos paškaites ............... v

‘aekulinee miszios. (Iš lenklszko). Pasaka 
i»z atsitikimo mlnyszku kllosztoriujr ....10 

įjudinkime vyrai žeme. Labai graži pasaka 20 
įwogtl arkliai ir Meudella Didgalvis 9wt 

gražios pa-akelee 10i
’lunksno* abrozeliai. Szeszioa naujos.labal 

gražios pasakos . , , . .20
įjaute Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimlmetyje. laimi grudi pasaka....75
Pamokslai Gražiu Žmonių., parašyti kn. 

Totoriaus (Tatare*). Yra gražios ir la
bai pamokinanezios paaakoe ., H)

Parmazonas arba baisumas Dievo rūstybes. Pa 
nsze Szventmikis Apsakymai Hz tikru a'si 
tikimu isz Lieiuvo* lietuviszku patepi 
tu................ ........  we

Paveikslai Parasze Žemaite. Graži puška 
apie vaikina ir jaunį mergina ir ju susi- 
pucziavlmį................... I5e

Pamokslai IszmiuUea ir Teisybes iszguldineU 
Galvooziu wisu amžių. Czia yra palilpį 128 
«ražiu.juokiugu ir iszuilntingu pasakslcziu 

:ns nori tureli gtažiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitimu togu! nusiperka sziįknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kį 
pseusakoti ir aut kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti iszmintiugį ateakymį.....5Oc

Račkvedis Gromalu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip Nik 
raszytie gromataa ln:pažystemus, priete- 
liūs, giminias, myllmalsias ir mylimuo- 
a.ite prieš apsi ved Ima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštal stovin
ėsiąs ypatas. Pasveikinimai) pavlnosevo- 
nes) ant Nauju Matu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose....... . .............  5Oc

Robinsonas Krežius, morališka Ir Žingedl 
aoytoka paszveste jaunumenel.....lioc

Semi Gadvntu Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutonins.mį; sutaisė Szernas. Ji apruzo 
seniausiu gadynfu Įvairius sutvėrimus gyve
nusius am žeme* dar priešą žmogaus aut jos 
ateiradiica. Sziaudien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gidus szulinlus. kanalus ar 
Imdami is« žemes anglis, randa giliai palai
dotus Semeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
ius. nesi gadietus. kūnas, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie struti 
žemeje kūnai yra sziandien iszsiatyti ivei 

1 riuose a uzejuose. Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra niusu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai Isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi Isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu. kuriuou tu sutvė
rimu kut-as randa, gali be apsirisimo sprena- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko. ant grak os popieroa ir apie 160 pa
veikslu ir vairiu senu gadynių išnykusiu sus 
tverin-n. Preke....................... £1.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejimlszki 
moksllszki ir draugijlszkai poUtiszkl. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu ................ 5Oc

Trumpa Geografija. Buteise Neris. Trumpai Ir 
suprantamai aprašo alsas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gy«" 'u ir 
medžiu. Tinkamame geografija in pradine 
mokslaiug.........................  M5c

Vanduo ant žemes, po žeme ir viršuje žemes 
Rusiszka; psrasze Rubakia’s. Verte Drugys. 
Išleido T M. Dr-ie. 8»i knygele, labai su
prantamo) cslboj. įprašo vIms vaudens 
permaina* ir veikmes: kaip lis persikėlesia 
iii gara. k via in viršų ir tanai tveria debe
sius. debės.ai. padangėse atvėsį, keiczissi 
(o vandens laszelius ar sniego lustelius Ir 
vėl krinta aat žemes. Isz kurios buvo pakilf. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas k rtais uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnįse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdau:* nuo saules keicziasi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo rarua. upessr upelius 
ir kavojasi po žeme kur vėl veikia tį pati 
dubį kaip ir ant viršaus žemes....IDo

Žmogus Nepl'uszkis Verte isz szvediszko Ne
rto. Graz apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
suuus ao* vede su varginga mergina ir lai. 
mingisu ^jtvano už kitus, su turtingoms ap- 
zivedustuj. Šilta apy-akele užima kiekvie
na jaunu vilkina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes..................................lOc

D™* stalo Medioal DlsDonsaru gali Ris iszūuduin
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pansery“, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

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

Farmeriai
ir žmones isz pricmiescziu ir aplinki

nių miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu išgydytais |a*r pa
garsėjusius specijaliaius. Jie užtikrina 
iszgydyma kieki lename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa- 
, gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos .jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pageiba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
croscopa. H a r m ocytome- 
tero, Sphigmographo, E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Htethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo. iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijslistai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavlnta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
jy Inejimas per M Van Buren ui.

Patemyk udresa.

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

Specijslistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanczius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje, 
įtaisius pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo |>en>ižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakancziai 
gydyto ligų, kurios yra priežaaczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fixiszko*ir protlszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsili- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislisir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste |r 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas i 
ir neatsakanczias metodas. Gydymai ' 
"State M. dical Dispensary” yra nauji ir I 
dideliai skyriaai nuo metodu vortojainu I 
30 melu atgal. Szitie' specijslistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cialistai turi azimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czla prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižaiai) iazeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tavyra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti uide- 
gitpa*. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. '-Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n u o I a t a i . Specijslistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

V A D Tf1 AP U T r<p“idid'tn“ gy»-V AnllUbtiLE 5^'^“°“
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerui 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 <*sate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iazaiszkis nauja 
metodu ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve rr uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirato 
ir jos atgauna savo normaiiszka tvirtu
ma ir pavidala. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
rtszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
tar Preke# yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

LMtuvialamžiugludumuose Czia talpinąs! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
■■o seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiezvienam lietuviui 10c

Litvini i Polaey. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir 
•r turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
szglintis............  10c

Laisvos Valandos. Ei.'es. Parasze Vincas 
Kapsas < D-ras Kudirka). Cziajrra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
si*. D-ro Kudirkos. Sziose jo ellese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimu 

ir dvšiszkį naudf.... ........................

Knygos sawos spaudos. 
jKky*! Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu amo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozellais. Naudingiause knygelę ant 
>wleto dulžinojimui isz ko darosi žai 
bal. griausmai, lietus ir sniegu; kas yra 

debesiai ir ant ko jie laikosi............. 8Oc
Aritmetika. Kniga iazaimokinimuirokundu.

Preke..;............................................ iž5c
HYGIENA. Daktariška knyga arba mokslu 

apie užlaikymį sveikatos, isz kurios gali be 
pageiboe daktaro iszsigvdyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes ku jį su atyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tKketancziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiozielybejesavo 
sveikutį, pailginti mwo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke....................................... U5c

4.pie turttr iszdirblma. Paruze Sėbram: verte 
S. M Veikalas gvildenantis polltlukįjį eko- 
nomijį. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo...................... ...,35c

Ar vyskupu Valpnczius (Valanczausku) nebu
vo vilingu lietuvystes? Parašyta kn. Demb- 
skio. Išleista kuziais Susivienyjimo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai...................... 15c.

Biologija arba Mokslu apie Gyvus Daiktus
Pagal prof.'Nusbaumį. Sutaisė Szernu Chi- 
cago, III, 1301. Puslapiu !47.Mokslu kokiu bodu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jje vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliai 
dVejo iki paukszcziu.žvieriu Ir paties žmogaus. 
Su paveiksleis.......................... ..*SOcZ

Geografija arba žemes a prus žymu. Pagal Gei- 
kie. Naikovskl ir kitus, sutaisė Szernu. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol Užėju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apruzo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanezius isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yru augliu, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gervbin; klek mariu, ežeru, upiu, 
ju vardai, plotis, gylis: koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski. Midus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua irtt. Žeme apra
išyta dalimis iszskaitytoa visos vieszpatye- 
tes, karalystes, kunicalksztystes, respubli
kos Ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalczlal ar kanz- 

lietus ar giedros; kur koke ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir uak- 
l's kur saule per keleto dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x<> -oliu. 
480 poslapiu, ant geros standžios po pi eros 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt................................................OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para 
szai ant nukaros ir srono. Preke.. Ali fiO 

Istorija Cbtoagos Lietuviu, ju parapijų irkn.
Kraucziuno prova su lalkraszcziu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus drėko. Fotografijos

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.gatallkiszka maldų kny

gele. Maldo* yre rytmetine*, vakarine*, pne 
spaviednes. komunijos mi«ziu, miszpare ir 
daugybe kitu: mišių maldo* su abrozellais; 
miszparal giedami lietuviszki ir lotlmszki. 
daug lotyniškų giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakrameuto. procesijų, pakraplni- 
mo ir tt. Yra • litanijos; psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ražancriai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir lt Y r* tai naujausia ir gražiausia knygele 
iss visu lietuvišku maldaknygių, daili, bal 
ta, slidi poplera: stambus, aiszkus drukas 
Miera 3(įi4H coliai. Szitu knvguilu apdarai 
ir prekes yra sekanezio*.

Dr. Leonard Landos,
Lietuiviszlca* Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas wyriazkų it mo 

Veri sakų ligų. Mokinosi uniwersitete 
Net/riorkė, praktikawo ligonbucziuoM: 
Wiedni>ije, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardMiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

U«Ztilci-ina laZaryilynin
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių, kepenų, skaudejimę widurių, 
galwoa,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimę, moteriszkas ligas ir ne- 
vraisingumę. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elsktrikidias prietaisas.

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes Isz jos gali nubarti apie mvo laimę 
ar nelaimę, ar myli ji žinoma mergei*, 
ar jį vaikinas myU ir tt...... . ...............25c

Lietuviszkas Szlupiays. Il Laida. Konradas 
Vallenrodss...... . ................................ 10c

Lietuviški Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
ezio. Kliasiszkai tantiszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas.............................. 40c

Ltotaviszgi rasztai ir raštininkai, raszlla- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven'mas ir darbai Czia suraižyti gy
venimai Ir darbai viso Heiuviu. kurie k* 
nors gero parasze lietuviškoje kliboje, 
kaipo tai: Dr. BaMnavieztus. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio,
kn. Burbos ir kitu...................................... 40c

Lietuvos Kankles, turiuezios 72 naujas dai
nas.......................................................... 15c

Lietuvos Istorija, parašyta Si mano Dankau- 
to. Dvi dideles knygos, kožna po *1 50c

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurio* galima Užmokti 
gerai virti valgius Ir staakincztal vest! 
kukne.......................................................30c

Lieta vys tęs praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto
riškai socijoliogiška* piešinys.....25e

Lietu v lai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
. Piessinys apie pnespaudas ir persekioji

mus lietuviu laz šalies maskoluzkos 
valdžios................... 10c

Mškolijos politika su Europa Ir katalikiszka 
bažnyczia. Išrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczias ...... 10*

Masu mužikėlis lazduotas ant naudas Lietuvos 
Ukinykams Czja randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiška* kilimas. Fotam ro
do* uklnykams prie gero vedimo ukinykys- 
tes. ir keletą* paMkaieziu . |(i*

M*degamu*u tautuzkai vaistlnykystai. Szioje 
knigoje apnašo visas ligas, ju vardus ko
kiai* >» vadina Kaumeeziai ir Suvalkie- 
ezial. kokela vaistai* prasti žmones ja* 
gydo......................................................... 40c

yra abieju pusiu advokato, kn. Kraucziuno, 
•'Lietuvos" iszleiatojo, redaktoriaus ir paveik
slai Chicago* S J orgio Iietuviszkos bažuyezios. 
Popiero* apdarais.............................. £12.00

Audimo kietais apdarais, auksiniai*
Utalai*............. ..................................... g2 5O

Iš kur atsirado musu nemintai gyvuliai ir au-«
ginami augmenys? Pagal Lunkevicrin. sutaisė 
Ssernas, Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bu paveikslelei*,................... ...............80o.

Istorija Bu vienytu W»i«tlju Sziaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.1 isz Europos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokio* kares buvo, už ka 
ksrevo ir kokiuos': metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpina*! Konstitucija 
Suvienytu (Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje jyvenaneziam. idant 
suprastu koke* ji» ežia tiems turi, ka* jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
364. Preke.......................................8100

Brutuose, grabuose apdaruose.............$1.35
Lenkai Ir Lietuviai nuo 1238 tki 1430rc. Parasze 

pagal leuk'lszkus istorikus Žemkalnis, iš
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugystes”.— Yr* 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkija susivie
nyjimo Ir jo pasekmes. Czia atazklal yra ap- 
reszyta lenku politika kaip jie pasielgė su
Jetuvo* kunigalkszcziais: Keistucziu. Vy- 
sutu ir kitais. • Iss szio* knygeles skaityto

jas aiškiai supras, ar lenku prietelyste vra 
mums naudibga ar bledinga...................IsSc

Lietuviu pratevial Mažojoj* Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtoja*. Knyga turi» puslapius 
ir 4 didele* mapa*. parodanezia* vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevial Aprašo 
lietuviu padėjimą dar 80) meta priesz Kris
tau* gimtinį.......................................5Oc

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai mokslias- 
ka* apraszymaa apie yvairius musu žemes au- 
gsris.ju sudėjimą atmainų, gyvi Ir plėtojimui 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausia 
Ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 1* pusla
piai ...........................................  35c.

akyva, kurioje apraszytš gymen' .na* Si ma
no Daukanto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokino*! k* velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c 

Nssipneszyk. Komedija grajyjama teatruose lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose ak tuos* su 

taženga. išleista Tėvynės Mylėtoju Dr te*. 
Yra tai peiktame tragedija grajyjama tęst- 
ruo*e. pirma *yk iszvursta ant lietuviš
ko* k«lbo* Winoo Kapso. . .............. 2So

Olga Liubatovyeziute, valsdeli* isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimanti* apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje. kaip 
mergina Olga Liubatovyczlute, prigulėdama 
1b aihiiistu draugystę, daug sykiu apgavo 
rusk u* czinovuikus ir gaudoma gudriai už
truko Įsa 1u ranku. .............................lc

Kaip Maskolita persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
presrion russeen Lithuanie supiesze kun. v. 

Dembskls............................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesziny* Dro 

L. M’eblsm. Isz angliško iszgulde kun. V. 
Dembski*.........................................  IKe

Krežiu Bkerdyne.Aprasso ana balsu atsitikima 
kada 1808 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czlos miestelyje Krežiu, musze, (žande ir pjo
vė nekaltu* žmoni*, užgriovė altorius Ir už- 
pecze Ijo bažnyczla. Aiškiausiai aprašo 
ta wiaa atsitikima...............................15c

Puvuauno Balsai, našiausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
ūktuose . .15c

Padėjimas Lietuviu tautos Rusu viešpatys 
toj (aocijailszko* pieszynis).............Ko

Patarles ir dainos......................t............  Ifc

Lietuviškas Lementortus su "eteriais kate
kizmais ir mistraaturu.....................13c

Mokslas apie Žemį ir kitus svietas, ju bu *y Ir 
pabaiga. Apnp.ro kas yra žemelis ko ji su
sideda. «nt ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaiatždes.mennlls; kaip toli yra 
In kitas žvaigždes; kas yra pllau o*, kome
tos ir kito* retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomiška abroseliu turinti 225 pusią 
Sius. Yra tai vienatius knyga, iss kurios 

k ra i žmogus gali apslszvlesti...75e
Druti’o*s, gražiuos* apdaruose............£1.00
Mindantis Lietuvos KsraUns. Istoriszkš pa

veiksiąs poakiuos* aktuos*. LankiszkaLjpa- 
rsszc Julius Blosackl. listaviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dre* Kudirka). Kny**!s 
neskirto v**Uingai teatro mylėtojams.. .SSo

KRAUJO UŽNUODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiauria 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rbeumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guze H u, 
puolimą plauku Ir paprastai- užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi azi to
kius, arba tam pannzziu* symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne eai iš
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

i kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu pa ten t no- 

Į tu gyduolių, neapturedamas jokios nau- 
I dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
kuria kaipo specijslistai esate teip gerai 
susipažinę. . Vienas menesi s szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois 1 
County of Cook j ’* **

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public“, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “SUte Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\ an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “Šute Me

dical Dispensary“ ant peržiūrėjimo pu
blikai. -

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

Conrad HowardCzarra 
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Uydūoles dykiiS7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

NAUJA LIETUVJSZKA APTIEKA,

Lithuanian Pharmacy,
167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920. CHICAGO.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krssztals.be ap 
kalimo. 5O<

No e. Mažas Akso Altorius, prastais,drū
tais apdarais, auksintais krasziais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemiA su kabute..... . ...............75c.

F.PBradchulis
Attoroey and Coonselor atLav.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner LaSalle & AVashington sts.

CHICAGO, ILL. ,
Telephone 1

Wieniotelis lietuarys 
mokįlę jurisprudenci.
Weda prowas kaipZci wiliszkas teip ir 
kriminaliszkas triadose suduoto.
Kės. 1(WW IHth Cor. Union 8t.

Telephone Canal 788.

iii) 2642.
lwokatM, baigęs 
iczion Amerikoj.

Dr as A. M. BACEV1CZE, 
----- Gtvzna ro an.----  

8839 Commercial avė. So. Chicago, Iii.
Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauji daktariškos pagalbos, tegul 
kreipiasi pas mvo tanios daktaru, su kunuom 
mvo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gantl

Lietuviai, norintiejis gauti pageiba pergro- 
natai, iss kita miestu, tegul pllnalspraszo savo

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

laikys tuzinu puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Ui 21.00 ap- 
laikys 5 tuzinus v irs z minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas, 

Box 234, Lavrence, liss.

PranzaliM ueusoratfazkns sapnus, 
•■laiko naktinei potiucijas. na-1

■ Į GYDUO

vi ,
R 1 8°>

S

iazgydyaiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. In
gy dym* užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexlnxton Av.

Offiso wralan<in* J ao<>* r7u’-lkl 1 P° Pte‘ vmso vaianoo* j 1Bo5po lkl gwakaro 
NedrlioBisraao 8 iki 10% wal.ryto;*uo2 iki 4 vai. 
po piet

Ro<tn jH-r Oromntš IJy ai 
tiįprašydami gydyklas prisluskite 21.00

CSTJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
• metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 

asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

VIDURINIAI SKAUDĖJIMAI.
Ar yra j’usų viduriai skaudami? 
Ar turite galvos ir kepenų skau
dėjimų, smirdantį atsikvėpimą ir 
vėją pilvų? Ar yra jūsų apetitas 
blogas? Ar nejaueziate sykiais 
teip juog gyvenimas nėra mielas? 
Saugokitės, nes szitie sy m p tomą i 
ženklina blogus vidurius. Ką jus 
nuo to darote? Ar laukiate kol 
pžktys isz savęs pasitaisys? Szitas 
mėginimas yra blogas, nes už|?a- 
vietrijimas neyra juokai. Ar var
tojate (Mivojingų arlia ne kuriuos 
isz tų garsinamų patentavų vaistų? 
PamisLykite patv»>!* Kaip gali kas 
užraszyti jumis lekarstns nematęs 
jūsų- Prietaro daugelis garsinamų 
gyduolių yra {^darytos ypatų ku
rios vargiai ką žino apie tą lygą 
kurią sako iszgydysę.

Kas jumis yra reikalinga tai gero 
daktaro rodos; tokio daktaro ku
ris specialiszkai vidurinių ligų gy
dymu užsiima. Tokiu vienatiniai 
yra DAKTARAS LEONARD 
LANDĖS ir jo OFFICE 134 E. ‘24 
Str. NE\V YORK N. Y., yra kas
dien matomas iszgydymas y vai
riausių vidurinių ligų.
Jo gydymas yra locnas iszradymas 
ir nė vienam nevalia imitavoti. Yra 
tai .greitas ir tikras gydymas. Jei' 
užtad sergate kokia liga, .galite eiti 
pas jį su tikra vilczia jog jis jus isz- 
gydy». Viena ypata kurią DAK
TARAS LANDĖS neseniai gydė 
raszo sziteip:

„Ant rytojaus po atsilankimo 
pas jumi, tas baisus skaudėjimas, 
kuris manę kankino per szeszis 
mėnesius visiszkai prasiszalino ir 
kasdien mano apetitas liko geres
nis teip juog trumjMime laike ga- 
lėjalt valgyti valgius katrie pirma 
butų man pridarę diflig t.kaudėji- 
mo. Dabar mano viduriai yra vi
siszkai sveiki, dabar asz esmių 
linksmas kaip niekad nebuvau. Ju- 
8Q gydymas man per savo greitu
mą jabai patiko”. Atsiszaukite 
szendien pas DAKTARĄ LAN
DĖS o rytoj jausite geriaus ir kož- 
ną sekanezią dieną jausite )eng- 
viaus, kol visi organai bus geriau
siame stovije; gislos pilnos kraujo, 
jūsų veidas pilna* sveikatos. At- 
sisznukite dabar. Jei negalite a- 
teiti, raszykite savo kalboje. Jo 
rodą yra ui dyką kolnam ir vi
siems. Raszykite arba ateikite.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrcdeHu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite muku lietuviška katalioga, kuri prL 

siuneziame koiuam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co. t

Succ. to Kelpsch, N orei ko & Co.
74 Centre St„ Chicago, II

tTTTZ A T M puikiu dovanu) Tokio pigumo dar nl*kauo» negirdėtai 
j 1 V r< A I Ateikit p««<ur*t. paa-urajima ni*ko n* kaštuoja!

Dabar paleidžiamo turgau genauei laikrodėli: tikba ABKBiaisrBA. I4K. 
*u dvigabal* paaokauoial* l*kštal*. ausuke ui-ukatna* Ir nustatoma*, vyriška* ar moteriškas, 
su Tikba AbbbiBISsza ssiraraui t-Dnu akmenų. R R zvarantuota*. rIkrllurtal* viduriais, 
išdoodam- reaavta avanAMea* akt 2n «mr: pasai isrvrlrda irgvroma toki laikrodėli Ti*»d.* 
žali ly»lntl pr *|40 vzbtm avkso i.AlKBouzLi''. Vi«lems puikiu IsGrodrllu mylėtojam* mesdoo- 
stm*b*cyj*nOdi-nu piilkiu* prvtentus: I. vtzinra bariu htv rrrKB su didele calvnk*Ir zinta- 
rinlu eibuku. r-rtš»l 60; I grynu ūmiu putu crOAairrcnA. verte* 7»e.; t nikeline sau Sukak* 
ozaUTB. Skc: I dailu auksinuota Diuksms L tari uosi, i su Cameo kabote, (t 50: 1 puikia suksinuo 
ta saoi'T*. Si U0: I pora puikiu AusksBiu d»imsutal« s dlntu, (100; 1 puiki* špilka Užsodinta 
brangakmeniais. 40c: 1 pora pasuk»u..iu koltotiiku au pa-muterio viražai*. *0e: 1 pora rankovėm* 
zuzikn. su prrmuterini* apašin. 26c: 2 kainleriamsguziku. parmnterto a paežio*. 6Oę; jr 1 P"iki* 
lnk*u«in» sszu'e «u dailiu akmeniu TBo. Laikrodėli ir I* dovanu siuncvlame C O. T». uz

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu pztėmyjau, kad czia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietųviszka Aptieks. Musii įmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekoae, nekarta yra prispirti eiti pas daktera ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje a pliekoj e galėtu gauti už kelis centu*. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tauliecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieka, po nr. 1B7 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St-. prieszai lietuviazka Apveizdos Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti savų tautiecziams, jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pageiba ir gera rodą, kokia tiktai 
galėtu jiemssuteikti daktaras, paszventes daug metu daktarystes mokslui.

Manoaptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkos pagelbos, kreipkitesi pa* 
mane, o czia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą suteikiu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekos ir czia mane galima rasti kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami ui 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktare, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbaiasziu“, "Kilczibago“ (grybelio), "Tikrai 

Lietuviszkos Trajankos“ ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kosegali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galimą gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu, pavinezevoniu, popie- 
ru gr;.matoma su gražioms pavinezevonems, plunksnų,' atramento ir visokiu ra- 
szyrnui reikalingu daigtu, teipgi.cigam ir visko kas tik visose kitose aptiekose 
randasi. •

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti ‘‘Lietuva“. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Oiszevskio apgarsinitna).

Pasitikėdamas kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai 'atliksiu ir tuomi 
jiems nauda atnesziu, pasilieku Su guodone.

Daktaras ir aptiekokics A. L. GRAICZUNA8.

C
GUODOTINI TALT1ECZ1AI!

Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A. L. Gra czuno aptiekoje
po nr. 107 W. 18-ta ulyczia, kerte Union

Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.
IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

---- DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. -----------
Todėl, kurieins^yra paranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiso per 
D ra Graiczuna, o užtikrinu, kad jis jumis viską atliks ge
rai, greitai, teisingai ir už ta paezia preke, kaip ir asz pate. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie
tuva” ir paduoti į “Lietuva” reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane, r Su guodone,

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

iNirrilt: Ha-l-'i'* -m.* nr-iun- i»m- '»<(*j*-r i-*r>'». u*roiri-tor što kaštais
a‘^YIEIA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.

Tiško Dirt- i-s to#viu*rilo m," paslunsim* ino 
-- .- -__ _ Rašvk-zi-nd <-n. pakol išp*rd«vin<K* d- Išs

ATLA8JtWELRY COMPANY 16 Metropolitan Btock, CHICAGO ILL

Stal-rod-liL „-----
laikrodėli ar moteri-ska J-igu n>o**-ti->k> ladi 
tortszka 50 coliu auksinuota t-"’g"r’t ‘_l“Uohig-H 
bviire* Adresuos LTLA0 OO — D

Pirmais LietuviRzkaH Saliunas 

Antano Vemberio, 
North Chicago, 111.

Parankiausia užeiga lietuviams kaip 
vietiniams teip ir isz kitur atvažiavu
siems. Arti Chicago Hardware Foun- 
dryCo. Užlaiko seniauses Masko’.ijoa 
arielkas. turkiszkus cigarus, o alus, tai 
tikras gaivintojas sziuose karszcziuoae. 
Naujai alvaževusiems suteikia teisin
giausia rodą.

A. Vember,
22ra ullcsia, North Chicago, III.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviazka 

karezema po numeriu 3321 A ubam A ve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, azalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
psbandvti. Teiposgi turiu dailiausia, 
šviesiausia ir didžiausia Lietuviazka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe isz kitu 
nriestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. 8u guodone,

Petras SElakys,
Auburn Avė. CHICAGO.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant balių ar loterijų už 

giauae preke. Asz itzdrukuoju.
1000 tiKietu už 21.25
500 „ • • 80c
200 • 50c
100 35c

t)i-

Puikios popiero* grom.Uu raazymui tu- 
ainaa 10c., o au kopsrtais 15c. Kas pas 
mane uisiraaiy* “Lietuva“ gaus tuaina 
svin poperu dovanu. \ aiiuojantiems į 
k raju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi p*a mane gali gaut lietu- 
visaka Biblija ui 24 00. Užaimokantia-gi 
prenumerata ui “Lietuva“ ui visa mete 
gaus minėta Biblija ui 23.50. Pinigus 
vtru 50 o. siuskite per Money orderi. 
Mažesnes sumas galima siusti kaip kas 
nori.

J. BARONAS,

Seniausia Lietuviuką Banka.
Siunceia pinigus į visas dalis svieto. 

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

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

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines...........

Plomboa auksines nuo.........

' Gryno aukso karūnėlės nuo... .25.00 
..50c Vinzul. ir apatine eile dant...215.00 
.21.00 Garnituras dantų........... ........... 28.00

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Baauliu pavieto.

Aleksandraviczia ir Szvankus 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morgan St.1 Ghicago, III.
Turi puikiai inrengtas drukonszka* mašinas ir pertai viso
kius drukoriškn* darbus atlieka dailiai ir greitai, o ypatin

gai draugystėm* konstituciiaa, tikietus, programų*, knygų raštininkams ir tt.
Maiao, Ir ainucziR p.uigus ia visa* dali* svieto per baaka, oxpre*a, 

arba paczta; kaip kas nori. Užlaiko kayga* visokiu intalpu ir dalias maldaknyges.

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IR KONSUUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-616
87—89 E. V&shiDgton st, Chicago, III.

Thelefon: Central. 3519.
Užsiimame civiliaakoms ir kriminalias- 
koma provoms. Oeriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu oflae galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mocelka gyvena po n r. 145 W. 
14tb pi., .kur galima ji rasti iki 9 va).

Sudrutinimaa plauku.
Tiarai vrienatin* gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praazalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejitna į kė
lės minutaa. Mes *awo Gyduoles g*a- 
rantawojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkutes 21.00. Siuncsiam Pacztu ir į 
svety m a* asalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkua, 
sdresuokite; The J.M. BRUNDZA OO.,

D™ Stanislaw Heymar, 
DENTISTJIS.

809 S. Ashland An 
kerte 18-tos nl. Visokio* operacijos ant dantų at

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
IHigal naujausia metodą.

Reguliuąjanie danczlng 
kreivai atiganezius.

npmAU *TinARVTAQ. 5 Nuo ® Vftl-ryto ik'8 vai. vakaro. Szventoms UflbAS AllL)AKYlAS.įdienom nuo g ik| 3 po pietu.
Nuo Bridgeporto Imkite Halsted Ir O’Nail Kūra. Nuo Town of Lak

transfara per Hsdstad ui.

LIETUWIU DAKTARAS

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12toa ryto.

Telei nu: Canal 78.
Telefonu galima iaa,kidkwienoa 

aptiekoa.

Apnp.ro
krssztals.be
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