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Metas IX

Politiszkos žinios,
Amerika.

Pereitos sanvaitės ketverge 
palaidojo pasi mirusį nuo 
Czolgoszo kulkos prezidentų 
McKinleyų Naujas prezi
dentas Roosevelt iszleido spe- 
cijaliszkų prokliamacijų, per 
kurių jis laidotuvių McKin
leyo dienų apszaukė kaipo 
uacijonaliszkų szventę. Kaip 
dabar rėdys krasztų naujas 
prezidentas, žinoma, ne gali
ma nieko pasakyti. Prezi
dentas pats ne daug įtekmės 
turi ant rando, jis turi visa
me laikytiesi prie tautos no
rų, kuri per savo iszrinktus 
užgiria arba atmeta rando už
manymus. Naujas preziden
tas, žinoma, turi savo norus, 
turi be abejonės ir savo inie- 
rius, bet jų įkunyjimas ne 
paeina nuo jo paties norų, 
įkūnyti mierius jis gali vien 
tų syk, jeigu jiems pritaria 
didesnė dalis kongreso ir se
nato }>asiuntinių.

už anarchistus laikyti ir visus 
prieszingų nuomonių žmonis 
apskritai, kabintiesi prie visų 
kuom nors nepatinkanczių 
gyventojų, kaip tai antai da
ro su negrais pietiniuose szte- 
tuose, ant kurių meta kaltę 
už visus piktus darbus. Juk 
matome ir ant lietuviszkos 
“Tėvynės”, kad menkos do
ros kariautojai stengiasi nau- 
dotiesi isz nelaimės ir ją daro 
įnagiu savo asabiazkų rei
kalų.

Paslapta policija po laikui 
pradeda geriau daboti prezi
dento ypatos. Jeigu teip 
butų dabojusi ypatų prezi
dento McKinleyo, nereika
lingi ne butų galėję prie jo 
prisiartinti ir jis būti} dar ir 
sziądien galėjęs būti prezi
dentu ir butų galėjęs girtiesi 
sveikata. Budas padavinėji- 
mo rankos prezidentui nie
kam nė blogo, nė naudos ne 
gali atgabenti; blėdies ne 
butų, jeigu tas butų panai
kintu.

,1-aikraszcziai pranesza, jog 
unijos prezidentas iszsitarė, 
jcw jis’nuo visų ateivių rei- 
tiįfaiija, kad jie, atkakę į 

• Ameriką, pastotų jos ukėsais 
ftj^kad darbuotųsi ant labo 
riaujos tėvynės, bet nesikisz- 
tų į reikalus tos tautystės, 
prie kokios jie prigulėjo pir
ma, kad iszsižadėtų savo se
nos tėvynės ir jos siekių. Ga
lėjo tokius geismus iszreikszti 
naujas prezidentas, bet ant 
įkunyjimo tų geismų jis ne 
turi nė pajiegų, nė galės. 
Kaip gi jis gali uždrausti 
lenkams, lietuviams, vokie- 
cziams, prancūzams, airiams 
sanjausti siekiams ir reika
lams jų tautystes? Argi jis 
rengtųsi teip susiaurinti tie
sas visų atėjusių į Amerikų 
gaivalų, taigi visų ne yankių, 
kaip tai padarė su ne mas- 
koliszkais gaivalais caro ran
das? Susiaurinimas tiesų vie
nos dalies Amerikos ukėsų 
atsilieptų ant visos Ameri
kos sanlygų, ji isz liuosybės 
kraszto turėtų persikeisti į 
tokį jau krasztų visokioms 
tiesoms ir uždraudimais su
varžytų kaip Maskolija.

Lietuviszki laikraszcziai 
tvirtina, buk po užmuszimui 
prezidento nekentimas ame
rikonų kreipiasi priesz len
kus* ir lietuvius, kadangi mat 
Czolgosz, nors gimęs Ameri
koj, turi lenkiszkos kilmės 
tėvus; o “Tėvynė” net Szliu- 
pui stengiasi primesti atsa
kymų už Czolgoszo darbus. 
Mat musų partiszki kariauto
jai ir isz žmogžudystės sten
giasi sau naudų isztraukti. 
Lietuviai ne lenkai, už lenkų 
darbus ne reikalauja atsaky
ti, tegul tik pats savę lenkais 
ne vadina, tegul neeikavoja 
po lenkų sparnu. Czolgosz 
ne buvo Szliupo mokintinis, 
bet Detroite lanke lenkiszkų 
kunįgų užlaikomų mokyklų. 
Czia musų klerikalai jau vi
sai ne pataikė į tikrų kalti
ninkų lizdų. Už Czolgoszo 
darbus ne gali atsakyti nė 
lietuviai, nė Szliupas, ne 
lenkiszkų kunįgų užlaikoma 
mokykla, bet pate Czolgosz.

Teisybe, dabar terp ameri
konų apsireiszkė didelis ne 
kentimas anarchistų, vis tiek 
ar jais butų lenkai ar kitoki. 
Sztai O’Hara pavietyj, Penn- 
sylvanijoj, anarchistai norė
jo atlaikyti susirinkimų, bet 
pats gyventojai ne davė ir 
iszvijo visus anarchistus lau
kan, uždraudė jiems kada 
nors į tų pavietį atkakti. Jei
gu minios isz tikro dabotų 
tik anarchistus, nieko tame 
ne butų pikto, bet jos gali

Kytinė Azija.
Vokietijai isztikro pasisekė 

isztraukti didžiausiu naudą 
isz atsilankymo į Vokietiją 
Chinų ciecoriaus deputacijos. 
Vokietijos randui pasisekė 
per deputaciją iszderėti pla- 
czias koncesijas ChintĮapskri- 
cziuose prie prigulinczio Vo
kietijai Kiuo Czau ir Yang- 
tsekiango klonyj Tik Mas
kolija, kaip sako kanclerio 
Buelowo laikraszcziai, isz 
maisztu ChinuotM) nutraukė 
didesnę negu Vokietija nau
dą. Maskolijai užėmimas 
Mandžurijos, provincijos to
kio didumo kaip visa Prancū
zija, kasztavo ne su visu 400 
kareivių. Apart Maudžuri- 
jos Maskolija gauna didesnį 
už kitas vieszpatystes atlygi
nimą, koncesijas ant dirbimo 
naujų geležinkelių Chinuose, 
visokius paliuosavimus pre
kyste j, tiesą isznaudoti gam- 
tiszką turtingumą Maskoli- 
joj. Apart to—ir Tibetas, 
jau galima sakyti, atsirado 
kaipi Maekolijos globoj. Ki
ti krasztai, neiszskiriant 
Prancūzijos, kurios pagelba 
labiausiai palengvino Masko
lijai isztraukti teip didelę 
naudą isz maisztų, didelės 
sau naudos ne isztraukė; net 
atlyginimas Prancūzijai pri- 
puolantis yra mažesnis už 
kasztus ant karės iszleistus; 
Anglija gi, per įsipainiojimą 
į karę su būrais ne tik nieko 
ne pelnė Chinuose, bet nužu
dė daug to, ką pirma turėjo, 
nužudė veik visą savo įtekmę, 
kuri priesz karę buvo czia di
džiausia. Prancūzija, su 
Maskolijos.pagelba, tikisi ki
tur didesnę naudą isz maisztų 
Chinuose isztraukti. Sziokią 
tokią naudą ji apturėjo Sziau- 
rinėj Afrikoj, nuo Morokko, 
kur pirma Anglija darė jai 
dideles kliūtis, o dabar turėjo 
nusilenkti ir tylėti, kada 
Prancūzija iszplatino savo 
Sziaurinės Afrikos valdybas 
kasztais Morokko vieszpatys- 
tės.

suszaudinėti paimtus į nelai
svę burus vargiai bo iszdrys, 
o nieko jau kito ne liko. 
Rods dabar aresztuoja visus 
įtekmingesnius burus anglisz- 
kų valdybų be jokių tikrų 
priežasezių ir tai tokius, kurie 
iki- sziol karėj ne dalyvavo. 
Tuom vienok turi priversti in 
visus dar prie kariaujanezių 
ne prisidėjusius savo valdy
bų burus prie kariaujanezių 
pristoti. Visi tie žvėriszki 
padavadyjimai angliszkų ka
rės vedėjų ne tik nesuskubi
na pasidavimo būrų, bet tik 
dar labiaus pasidavimo laiką 
atitolina, sudrutina kariau- 
janezių eiles per priverstiną 
prįstojimą vis naujų ir naujų 
būrų gyvenanezių angįiszko
še pietinės Afrikos kolionijo- 
se. Prie tokio karės vedimo, 
kokio prisilaiko Afrikoj ang- 
lijonai, turi priesz Anglijos 
valdžią pasikelti visi būrai, 
kadangi nieko kito jiems ne 
pasilieka. Dabar Kitchenero 
paskirtas ant pasidavimo lai
kas jau praėjo, tai ir pasida
vusių jų Afrikoj ne paliks, 
bet iszgabęs į kokias ne svei
kiausias Anglijos valdybas, 
kur iszgabentus isznaikintų 
ligos. Todėl būrams nieko 
daugiau ne lieka, kaip arba 
pulti iki paskutiniam kovoje 
už laisvę, arba iszmirti nuo 
ligų ne sveikose Anglijos val
dybose; žinoma, kad kariavę 
už laisvę savo kraszto iki 
sziol, iszsirinks kovą ir to
liaus.

Kad augszcziau iszreikszta 
nuomonė nėra be pamato, ga
lima manyti isz to, kad nuo 
15 d. rugsėjo, taigi nuo 
Kitchenero paskirto ant pasi
davimo laiko būrai kariauja 
dar su didesniu pasiszventi- 
mu negu pirma, nuo to laiko 
daug mažiaus jų pasiduoda. 
Pereitos sanvaitės panedėlio 
dieną, angliszkose Nataliaus 
valdybose būrams pateko an- 
glijonų suvarytų į krūvas di
delės bandos arklių ir galvi
jų. Angliszkas garnizonas 
Acton Homese pirma turėjo 
karsztą muszį su būrais ir 
nors apie tai nieko Kitchener 
ne pranesza, turėjo tapti su- 
musztu, kadangi kitaip būrai 
ne butų galėję po anglijonų 
sargyba esanezių galvijų ban
dos pagriebti.

Prancuzija. •
Maskoliazkas caras jau ap

leido Prancūziją. Mieste 
Campiegne prancūzai paren
gė jam karsztą priėmimą. 
Kariaunos manevrose daly
vavo 15000 kareiviui» Mies
to Rouen bulmistras savo 
prakalboj į carą nė sykį jo 
ne pavadino valdonu, bet 
sveikino kaipo paprastą žmo
gų. Nors Maskolijoj už tai 
butų bulmistrą tuojaus su- 
aresztavę, Prancūzijoj už tai 
caras visai ne užpyko, bet 
dar su bulmistru gerdamas 
vyną, stuktelėjo stiklu.

Prancūzijos prezidentas 
Lonbet, kalbėdamas į žmonių 
minias, iszgyrė susiriszimą 
Prancūzijos su Maskolija ir 
pridūrė, kad tik per tą susi- 
riszimą galima bus atsiliepti 
apgynime pamintos teisybes. 
Vokiszki laikraszcziai mena, 
buk Loubet už mlndžiotoją 
teisybėj palaike Angliją. Jei- 
gu.teip^tĄį furbut isz tikro ca
rui pasisekė prikalbėti Vx>- 
kietijos ciecorių įsikiszti ar
ba bent ne stabdyti įsikiszi- 
rao kitų į karę pietinėj Afri
koj. Be žinios ir pritarimo 
caro to ne butų kalbėjęs.

Tūli laikraszcziai . mena, 
jog Prancūzija ir Maskolija, 
drauge susitarusios, norėjo

bu reikalavimu, idant ji pa
reikalautų pasitraukimo An
glijos isz Egipto ir buk tik 
.todėl, kad Turkija atsisakė 
patarnauti, užgimė nesutiki-j 
mas Prancūzijos su Turkija, 
sunku įspėti. Gana kad 
Maskolija, ant parėmimo 
Prancūzijos, sutraukė ant 
Turkijos rubežiaus skaitlin
gą kariaunų. Dabar tie ne
sutikimai neva iszdilo, bet i 
prie kokios nors mažiausios 
progos vėl gali užgimti. Ar 
Maskolija ir Prancūzija gal 
vėl stengtųsi Turkiją pada
ryti savo įnagiu ant pastaty
mo kojos Anglijai.

Isz Lietuvos.
Isz Naumiesczio, Suvalkų 

gubernijos
Szįmet per sekmines 26 d. ge

gužio mėn. Naumiesczio pralotas 
Oleka pasakė labai puikų pa
mokslą. Pirmiausiai pralotas 
pradėjo szaukti, kad atiduotų 
jam pinigus nabisaninkų, psskir 
tus ant bažnyczios. Neapturėsit, 
sako, jokių j ūbi įėjusių kol neati- 
duot-it lyg paskutinio graszio.... 
Toliaus pasakojo baikas, barda
mas jsunikaiczius, kad ne kalbė
tų tu mergelėms ir neitų nė ar
tyn prie jų. Ant pabaigos pa
mokslo surinkęs visas spėkas, 
kad garsiau galėtų rėkti, rodos 
pragari^zku balsu pradėjo.szauk
ti ant lietuvių ir visų mokslus 
iszėjurių, sakydamas: “Vaikuti! 
kas tai yra didelis mokslas—tai 
yra bedieviszkas mokslas, sakau! 
tie, vaikuti, kurie iszėję didelius 
mokslu*, sėja velnio sėk'ą ir pla
tina bedievystę; ale, vaikuti, jau 
ir isz nemokytų atsiranda bedie 
v ų, ot, sako, jau ir Naumiestyj’, 
vaikuti, yra jų. Vaikuti! neskai- 
tykit nė jbkių lietuviszkų laik
raszczių, nė knygelių bedievisz- 
kų, (ežiuos žodžius isztarė da 
balsiau, net paraudonavęs) hz ve n 
tas Povilas sako: kad ir itz dan
gaus amolas atėjęs sakytų, kad 
czia geri rasztai, vaikuti! kol 
nuo bažnytėlės szv. nebus pave 
lyta, neskaitykit.” •

Asz jiu mislyjau, kad pralotė- 
lis pasakys, kad ir szv. Povilas 
liepė lietuviszkai neskaityt, ale 
tur būt apie tai užm rszo, ar gal 
ant kito sykio pasiczėdyjo: szia- 
me savo pamoks'e pralotas aisz-

Vokietija.
iBzkeliavus . maBkoliszkam 

carui isz Vokietijos, iszdilo 
kova terp vokiszkų ir masko- 
liszkų laikraszczių, kuriuose 
pirma ne truko abipusių nie
kinimų. Dabar vokiszki laik- 
raazcziai prilaukia! raszo apie 
Maskoliją, o maBkoliszki apie 
Vokietiją. Teip urna per
maina laikraszczių nuomonių 
n^ galėjo Įiati užgimti, bet 
tas galėjo atsitikti tik ant 
rando paliepimo. Tūli laik
raszcziai, kurie stengėsi sėti 
terp kaimynii nesutikimus, 
dabar ržszo apie susitvėruaį 
ryszį terp tvireziausių Euro
pos kietžemio vieszpatysczių, 
tai gi terp Maskolijos, Vokie
tijos ir Prancūzijos, prie ku
rio, žinoma, Vokietija patrau
kia ir bu ja susiriszusias Aus
triją ir Italiją^ Ar toks ry- 
ežys isztikro padarytas tikrai, kiai parodo, kad visoks mokslas 
nežinia, bet latviško matyt, 
kad laike atsilankymo caro 
Vokieti joj, kaimyniszkų krasz
tų valdonams pasisekė ką 
nore tokio nutarti, kas isz- 
blaazkė visus senus terp kai
mynų nesutikimus. Ir tas 
atsitikti turėjo su Prancūzi
jos pritarimu, kadangi caras 
tuojaus potam iazkeliavo į 
Prancūziją ir prancūzai labai 
karsztai jį priėmė.

Kadangi Anglija iki sziol 
tik per nesutikimus Europos 
kietžemių vieszpatyBczių ga
lėjo teip pakelti savo įtekmę 
ir galybę, tai kiekvienas su
siartinimas kietžemio ..tautų, 
praezalinimae terp jų nesuti
kimų labiausiai baugina An
glijos randą. Ir dabar An
glijos ministerius apėmė bai
mė, ar susitaikymas Vokieti
jos bu Maskolija, kurios ca
ras, nore ne daug kalba, bet 
garsiai iszsitarė, jog Maskoli
ja turi nesutikimus tik su 
Anglija, nepadarytas priesz 
Angliją. Gal bųt, kad tame 
Anglija ir nelabai klysta. 
Ant persitikrinimo apie tai, 
Anglijos randas dabar ren
giasi užpraszyti Vokietijos 
ciecorių atsilankyti į Angli
ją. Jeigu jis isztikro padarė 
su Maskolija kokią sutartį 
priesz Angliją, tai žinoma, 
užpraszymo ne priims.

ir moksliszki išradimai tai yra 
valniszkas iszmialas ir bedievystė, 
bet galima pripažyt, kad ir pats 
pralotas tankiai pildo tą belie- 
vysią, nes visgi ir jam tenka va- 
žinoti celžkelių ir skaityti viso
kias knygos, ak ir gelžkelj ir 
spaudą mokyti vyrai iszrado, tai 
rodos tokiam kunigui reikėtų nuo 
to viso szalintis, kaip nuo kokios 
pavietrės, bet ir jis su kitais pildo 
tą bedievystę.

Oi, kunigėli, kunigėli! Kur 
tavo tikra krikszczioniszka me'lė 
dėl tavo avelių, kur prisiriszimas 
prie tėvynės, kurioje tu skaniai 
minti, ant galo, kur tavo 
gėda?..

Pereitos subatos dieną ko
kia tai nežinoma ypata, ku
riai pasisekė pabėgti, szovė 
du kartu į Austrijos cieco- 
riaus pusbrolį.

Inz Daukszių.Kalv. pav.
Kovo mėn. tapo atkeltas į 

Daukšai u 8 per kamendorių jaunai 
kuo. G. Jaunuką savo meiliu 
apsiėjimu visus patraukė prie sa
vęs. Tai ne patiko klebono Vo
syliaus gaspadinei, ji pradėjo ne 
szluot ir ne kuryt “jaunoko” 
kambarį ir menkę mitalą duot. 
Toliau paliepė klebonui neleisti 
“jaunuką’ ant pamokslų, ką tas 
ir padarė. “Jaunuks”, netekęs 
kantrybės pasisakė parapijonams, 
tie tuoj t-urassė skundą apie kle
bono pasielgimą ir keliese nuvežė 
pas vyskupą. Klebonas teipgi 
nupysakėjo į Seinus. Vyskupas 
paklausė klebono, o ne parapijo- 
nų ir tuoj iszkėlė “jaunuką”. Sa
ko,iaasikelsiąs ir klebonas: “Kaip 
asz, sako, busiu, kad man niaiszo 
po puodus”. Mat kaip psrapijo- 
nys patyrė, kad menkai “jaunu
ką” maitina, tai tūli nuėjo į kle
boniją žiūrėt valgių.

Pietine Afrika.
Nore laikas Kitchenero 

paskirtas ant pasidavimo bū
rams paliktas jau seniai pra
slinko, bet apie jų pasidavi
mą nieko ne girdėt. Angli
jos randas tikėjo, kad baugi
nimo užteks, o būrų vadovai 
puls ant kelių priesz Angli
jos galybę. Su tuom vienok 
apsiriko. D>bar Anglijos 
randas, ant reikalavimo jam 
pritarianezių laikraszczių ren
giasi užduoti dar bjauresnius 
padavadyjimus, bet dar ne
žinia kokius, kadangi jau vis
ką jos karės vedėjai iszbandė; Turkiją priversti atsiliepti pagrįžimą isz užrubežio.

Dabar visų Europos krasz
tų randai rengia naujus pan- 
czitis priesz anarchistus ir ta
riasi terp savęs, kaip geriau
siai juos isznaikinti.

Nuo pereitos sanvaitės pėt- 
niezios Petrapilėj prasidėjo 
kratos ir aresztavimai žmo
nių, kuomi nore nužvelgtų 
neisztikimume valdžiai. To
kios jau kratos atliekamos 
dabar ir kituose didesniuose 
Maskolijos miestuose. Tą 
paprastai maskolirakoji poli
cija daro priesz kožną caro

Isz Gižų, K ai v. pa v.
Parvažiavęs įsa Siberiįos, kur 

užsidirbo kelis tuhstanczius rub
lių, ponelis Sttsys Saabuuevy- 
caius užsimanė Gilų laukuose 
durpas kasti: nupirko massinas, 
pasisamdė net iss Vilniaus 20 
darbininkų ir pradės darbą. Kas 
dirbs ant vimaus, girdi, gaus po 
75 kap. ant dienos, o kas eis į 
duobes dirbti, tam duosies po 1 
rub. ant dienos. Paskui ponelis 
netttprldė ptfiadėjiiuų, tai dMrbi- 

liovėsi dirbę, tik su pa- 
gelba ,Y4k«visskio nacselninko 
La ako pasisekė tuos “maisstinin- 
kus” pergalėti.

Vietinių darbininkų Szabune- 
vycaiua neėmė, jis davinėjo po 
50 kap., o reikalavo jie po 60 
kap.

Isz Naumiesczlo.
3 d. birželio Naumiestyje buvo 

suszaukimas kareivių, jau alitar- 
navuAj kari u menėj; szaukė val
džia neva dėl sužiūrėjimo, bet 
daugiaus norėdama žinot, ar 
kl tusys, jeigu butų karė, ar eitų 
ant paszaukimo. Tą dieną pri
buvo visi szaltysziai su szanktsis 
vyrais į Naumiestį. Ką padarys, 
valdžios tur labiaus klausyt, kaip 
D.evo.

Priesz tą sussaukimą, aut kelių 
prie stulpų ir gluosnių valdžios 
buvo iszlipinėtos popieros, gu 
diszkai raszytos su gąsdinimais 
tų, kurie nepribus ant minėto su- 
szaukimo į Naumiestį.

Atėjus minėtai d enai, seni ka
reiviai metė naminius darbus, 
hz ek tiek apsirėdę, szaltyszių ve
dami traukė link Naumiesczio. 
Bet sztai mato ant gud'szkų bal 
tų popierų užlipytos raudonos, 
geltonos, žaliosv ir baltos supa 
veik-lėliais lietuviszkos popieros. 
Kas per dyvas praeiviams? Kas 
per linksmybė! Eina, skaito ir 
linksminaei, dėk tvoja valdžiai, 
kad jau lietuviszkas popieras li
pina.

“Bepiga, sako viens, tokiam 
ciecoiiui ir tarnaut ir klausyt jo, 
kad jis tiek gero lietuviams pra
deda daryt. Asz pirma ant szito 
szaukimo teip nenorėdamas ėjau, 
liet dtbir su džiaugsmu einu, 
dėlto kad popieras gaunu pa
skaityt ir tokio gero karaliaus 
paliepimą iszpildyl”.

Teip besiruminnnt jau ir netoli 
Naumiesczio atėjo—žiuri ir ma
to isztolo, lyg du ožiai apie gluos
nį szokinėja ir, rodos,griaužia.—- 
“Tai ve", tarė viens: “ožiai 
gluosnį nugriausz ir nudžius, o 
toks ten dailus gluosnis”. Kada 
priėjo artyn, pa-irodė, kad du 
lemt»argiai barzdas prisiseilioję 
lietuviszką popierą skautą, trypia 
ir keikia.—(Tai tau, lietuvi, ge 
rasis caras, geroji valdžia!)

Ar tai da teip tamista paikas, 
kad teip mislyji, jog popierų Ii 
pyt nieks daugiau nemoka, kaip 
tik valdžia; ne, da yra ir dau- 
triaus tokių meisterių, kurie dėl 
tavęs gerą daro.

Tą dieną ’ visi valdžios szunės 
Naumiesczio pavieczio, buvo pa 
szventę tą dieną dėl prisižiurėji- 
mo senų kareivių ir užlaikymo 
tvarkos ba nuo tos netvarkos vi
sų valdžios tarnų pakinkiai mil
tus sijojo. Bet kada pajuto, kad 
pavieczio laukuos yra popierų pri
lipyti, prastuosius žemsargius iaz- 
vijo krsp«ztyt, skųst tas popieras, 
o tik didpilviai drebėdami atliko 
to suszaukimo reikalus. K ra p 
sztytojai ataiszaukimų, kurie bu
vo gerai klijų pritraukti, daug 
turėjo darbo kol nuskuto. Bet 
Paberžupių kaime radosi popiera 
prilipyta lauke stale kelio ant 
didelio akmens ir jos niekaip ne 
galėjo nė nuskust nė numazgok 
Ant rytojaus atvažiavo žandarai, 
norėjo įs dėt tą akmenį į vežimą, 
bet nepakėlė; tada su dideliu 
vargu jį apvertė, keikė lipintojus 
ir iszvažiavo.

Tai ką roęn užsipelnėm su lipi- 
nimu. Lipykim ne tik su kli
jais, bet ir su protu; jei nesu
gaus, gal geresniu Vardu szauks. 

Isz Padovinio, Kaly. pav.
Padovinio valszcziuje apskelbė 

komisoiius ministetio užlvii tintą 
paliepimą ant visos Ixnkų kara
lystės (taigi ir Suv. gub.) apir 
žmonių susirinkimus. Tas palie
pimas yra toks: jeigu susirinkus 
miniai žmouių, ypacz jaunuome
nės, policija palieptų iszsiskiratyt 
ir jos paliepimas nebūtų iszpildy
tas, tuomet busią visi suraižyti ir 
turtingiejie gausią užmokėt 200 
rnb. baudos, o neturtingięjie gau
sią kalėti 3 mėn.

Tamsesniejie žmonės pradėjo 
džiaugtis, jog dabartės jaunuo
menė negalėsi uiti rinktis į bu
lius, pentis ir užpuldinėt ant ne
kaltų žmonių, i

Bet valdžios mislyjama atsiekt 
tuomi kitą siekį. Mat valdžia bi
jo, kad su Jaiku iss tokių burių 
nepasidarytų kariumenė, teip 
kaip anais metais ją ėmė baimė, 
kad isz draugytcsių ugniai gesyt 
nepasidarytų kariumenė, už tai 
paliepė priiminėt tik valdžiai isz 
tikimas ypatas į tokias draugyr-

Isz Krosnos, Kaly. pav.
Į Krosną atkeliavo kacapai lie

tuviams kpiiių dirbt Prisirinkę 
nuo aplinkinių ūkininkų kailių 
ant darbo, kailius pardavė, o šlu
belę, kur buvo kailius susidėję, 
uždegė. Dabar jie teisinasi, buk 
ir kailiai sudegę.

Tai kokiu budu * kacapai lietu
viams kailius dirba! Argi jau ue 
galėtų lietuviai apsieiti be kact- 
pų kailiadirbių ir iszmokti 
tą darbą atlikti.

(Isz “Ūkininko”).

pats

Isz Vilniaus gub.
Miestelyje Radoszkovicuose tū

las spekuliantas buvo parengęs 
fabriką perdirbimui senų kailinių 
ant naujų. Supirkdavo jis viso
kius sudėvėtus kailinius, mokė
davo už juos po 20—-30 kapeikų, 
gabendavosi namon, iszmazgoda- 
vo juos, apkarpydavo dsiliai vil
nas, iszjuodindavo ir paskui kai
po naujus parduodavo net po 
pusantro ir po du rubliu už kailį. 
Spekuliac ja jam gerai nusisekė 
ir jis, pasinaudodamas isz to, ėmė 
skolinti pinigus, kur tik galėjo, 
ant užvedimo milžiniszko tam 
tikslui fabriko. Lengvatikių ra
do ne mažai ir daugumas skoli
no jam pinigus, ant kurių jis isz- 
davė vekselius. Surinkęs tokiu 
budu apie 10 tukstanezių rublių 
pametė savo dirbtuvę ir pabėgo į 
Ameriką. Piigavėjų mat niekur 
ne trūksta.

Kaime Gluszoniuose, netoli 
Radoszkovįcų, pasiuto visi szu
nės ir keturios karvės. Vienas 
vaikas tapo baisiai pašutusių 
szunų apdraskytas.

Bėgyje pirmos pusės liepos mė
nesio Vilniaus gubernijoj gaisrų 
buvo isz viso 35; isz to skaitliaus 
3 paėjo isz priežasties neats irgu- 
mo, 2 dėlei ne tvarkoj užlaikomų 
kaminų, 1 isz padegimo, 9 per
kūno uždegti ir 20 isz nežinomų 
priežasezių. Blėdies ugnies pa 
darytos aprokuoja ant 44220 rub. 
Daugiausiai nuo ugnies nukentė
jęs yra kaimas Kovaliai, Aszme- 
nės pavietyj, kur sudegė 21 gy
venamų namų ir 44 sziaip triobų. 
Blėdis isznesza 10600 rublių. Su
ma gi apsaugojimo nuo ugnies 
siekia vos 1600 rublių.

Ne ikėtų mirties ate'tikimų bu
vo 28; isz to 1 paėjo isz užmu- 
szyntės, 1 isz saužudystės ir 2 
rasti negyvi ant kelia

Arklių pavogta isz viso 20: 
Vilniaus pavietyj 1, Trakų pav. 
4, Lydos—4, Szvenczionių—5, 
D.snos—2 ir Vileikos—4.

Vilniaus ulyczios yra teip ap
leistos, kad tą net pati valdžia 
ant galo patėmyjo. Policijai ta
po lazduotas prisakymas peržiū
rėti visis ulyczias ir paliepti 
miesto vyriausybei jas kuovei- 
kiaus'ai pataisyti.

Isz Baltstogės.
Szįmet czion tapo atverta pra

dinė 2 kliasų mokslainė. Skaitlius 
vaikų norinezių įgyti nors pradinį 
elementariszką mokslą yra be ga 
lo didel s, tuomi tarpu mokslainių 
neužtenka nė ant treczios dalies at- 
siszaukiancaių. Maekolijos valdžia 
mat visai nesirūpina apie dvasisz- 
ką savo pavaldinių pakėlimą,netu- 
ri ji antftnė kasztų, kadangi vis 
ką turi atiduoti ant užlaikymo 
kariaunos, tytveikų policijos, žan
darmerijos ir kitokių augszcziau- 
sių ir žemiausių urėdninkų. Balt
stogė yra venų isz svarbiausių pra
monės Ir pirklyetos Lietuvos mie
stų; stoka techniszkų ir amatinin- 
kiszkų mokslsinių duodasi gana 
atjausti,tuo tarpu czia tokių nė vie-- 
no» nėra. Teisybė, keletą jau sy
kių buvo pakeltas klausymas įstei
gimo nors vienos czion a i techni-z- 
kos mok altinės, tik apie įvykdy
mą tokios iki sziol dar nepasirū
pinta.

MasStudentų sukilimas 
kolijoj.

Szįmet Petrapilėj, Maskvoj ir 
Charkove buvo didelis studentų 
sukilimas.

Asz turiu keletą apie tai tikrų 
žinių ir pasiremdamas ant jų pa
pasakosiu, kaip tai viskas aisi-

tiko. Nuo tenų senovės laikų 
jau nebegali niekaip studentai su
tikt su valdžia ir jos norais, bet 
1399 metuose valdžia įs uto: už
leido ant studentų kazokus su na- 
gaikomis ir da gi po to užleido 
naujas tiesas, pagal kurias kiek
vieną studentą atiduoda į kariu- 
menę ant kelerių metų, kaip tik 
pamato, kad j;s iszvien su kitais 
norėjo prieszintis valdžiai. . Isz 
to prasidėjo dar didesni piktu
mai ir vasario mėnesyj vienas atu- 
dentas, Karpavyczia,-godas, nu- 
szovė ministerį apszv etos Bo- 
goliepovą. Tą Ksrp&vyczią ati
davė po sudu; sūdąs turėjo būt 
3 kovos. Ant tos dienos studen
tai nutarė susieiti prie Kaztnskos 
cerkvės ant Nevsko prospekto ir 
parodyt visam svietui, kad jie 
reikalauja praszaliat Bogobepovo 
iszmislytas naujas kas link stu
dentų tiesas. Sūdo tą dieną ne 
buvo ir studentai susirinko per 
paezią 12 vai. 4 kovos. Ž nia 
apie tą studentų susirinkimą bu
vo paleista po visą Petrapilę: 
buvo i-zsiuntinėti laiszkai visiems 
studentams ir prijaueziantiems, 
buvo užmėtyti ir iszlipdyti aUi- 
szaukimai; vienu žodžių isz anks
to jau visa Petrapilė žinojo; visi 
su nekantrybe laukė tos dienos ir 
prijautė, kad atsitiks kas nors 
labai nepaprasto. 4 koves dau
gybė žmonių stovėjo prie Kaza- 
ui<u8 cerkvės; nė praeit nė pra
važiuot pro szalį ne buvo galima; 
pilna cerkvė žmonių prisigrūdo, 
aplink ant gatvių, stogų, langų 
daugiau negu 5000 žmonių žiu
rėjo kas czia bus. Kiemų vartai 
užrakinėti; visi suprato, kad ten 
pnkimszta policijos ir kazokų. 
Ant pliaciaus vis daugiau ir dau
giau žmonių; policmeisteris Klei- 
gelsas tik važinėja ir važinėja isz 
vieno pliaciaus galo į kitą. Sztai 
15 minuezių pirmos, visi ant 
pliaciaus studentai suriko “hu- 
rra”! ir terp jų atsirado raudona 
vėliava su paraszu baltoms rai
dėms: “za otmienu vremennych 
pravil”.

Kleigelsas tik ranka pa
mojo; atsidarė kiemų vartai ir 
kaip bematant ant pliaciaus atsi
rado tūkstantis kazokų ir žanda
rų-

Sztai ką raszo vienas ten 
buvęs studentas: pradžioj pirmos 
studentas girių instituto pradėjo 
skaityti carui paraškytą studen
tų praszymą, kad praszalintų vi
sas asztrias ir neteisingas kas 
link studentų paskutiniuose me
tuose užtvirtintas tiesas. Tuo 
paežiu laiku kas žin kas suriko: 
“kazokai! kazokai!” Kazokų 
daugybė priszoko prie studentų 
minios,—kazokų vyresnysis su- 
szuko: “Imkit nagaikas!”
“Muszk juos”! Pats pirmutinis 
puolė į studentų tarpą kviesda
mas paskui savę kazokus. Pas
kui vyresnįjį puolė kazokų vak- 
mistras, desziniaja * ranka kapo
dama nagaika studentus, o kar'.a- 
ja grobstė juos už apykaklių 
(kalnierių) ir mėtė arkliams po 
kojų. Paskui savo vyresniuosius 
suvirto visi kazokai. Isz pra
džios visi buvo nutilę, tartum 
savo ausims ir akims ne tikėjo, 
kad plaka naga i komis visai 
ne kalius ir be jokio ginklo žmo
nes; paskui viena isz minios mp- 
teriszkė verkdama ir va todama 
krito ant žemės; visa minia, at
skirta nuo muszamujų studentų 
eilėmis kazokų, rėkė, klykė ir 
verkė, bet iszgrlbėt, padėt nega
lėjo.

Tik ūžė kazokų, uagaikos ir 
braszkėjo pol<cijantų pagaliai į 
studentų galvas....

PoVcmeisteris Kleigehas savo 
karietoj atsistojęs parpdamas 
szaukė: “Muszk, muszk juosi” 
Po valandos Kleigelsas pirsztu 
rodydama į cerkvę ; suriko: 
“Vziat pristupom!” Tuom tar
pu jau kazokai, žandarai ir poli
cija apsupo isz visų trijų pusių 
studentus ir tik nuo cerkvės dar 
re buvo užėję, pamažu pradėjo 
slinkti prie cerkvės. O cerkvėj 
tuom tarpu popo miszios buvo, 
patsai pakėlimas į czia prie durų 
cerkvės, kur paraižyta: “eik, 
vardan Dievo”, galutinai praliejo 
kraują nekaltų žmonių. Nagai-



Isz Amerikos.
Nori amoniu tiesas susiahrintl.
Nužudymas prezidento McKin 

leyo, kaip ir g. Įima buvo tikėtis- 
iszszaukė reakejy. Tūli kalviai 
įstatymų, t. v. legislaturos, atsi
liepia su užmanymais tusiaurinti 
tiesas laisvos spaudos, žodžio ir 
susirinkimų. Tuom mat jie tiki 
si jeigd jau ne v'siszkai iezna.ik.in- 
ti ežia, tai bent užbėgti tolesniam 
plėtojimuisi anarchizmo ir socia
lizmo. Virginijos valstija su- 
szaukė konvencijy, ant kurios isn- 
rinktas tapo komitetas sudarymui 
nekuriu permainų valstijos kon- 
st tucijoje. Žodžiai “laisvė žo
džio” turi būt iszhraukti isz pa
ragrafo: “Guarantee the liberiy 
of Ihe piess and freedom of 
-perch’. Kas norės laikyti vie
šu* kalbas, ant to pirma turės 
iszgauti valdžios daleidimy.

Ar valdžioms pasiseKs savo už- 
maczias susiaurinimo žmonių tie
sų įvykdinti, nore ant trumpo 
Liko, galima abejoti. Pasisten
gimai susiaurinti žmonių laisvę, 
su kuria jie nuo seniai ežia yra 
susigyvenę, gali tik paežiai v.l 
džiai ant nenaudos iszeiti. Per
sekiojimais gi nekaltų žmonių, 
kad ir anarchistų, kaip antai Chi 
cagos kalėjime uždaryti net de
vyni, drauge su Eiliniu Gold
man,—valdžios ne preszslins isz 
draugijos suokalbių ir pavienių 
pasikėsinimų ant valdonų gyvas 
ežių. Kas yra apsipažinęs su 
anarchistų mokslu, žino, kad 
anarchistai, o tuomi jau labiau 
socialistai kovoja ne su ypatoms, 
bet su įsivieszpatavusioms sziy 
dieninėms sanlygoms, su kapita- 
listiszka draugijos organizacija. 
Jeigu atsiranda suokalbiai ant 
nužudymo vieno ar kito vieszpa- 
ties, tai tame kaltė ne anaichis- 
t'szkų ar socialiet-szkų doktrinų, 
bet kaltė viso musų dabartinio 
draugijos surėdymo, paremto ant 
neteisybės ir isznaudojimo vienos 
žmonių luomo* per kity. Luomų 
nelygybė ir gyvenimo sanlygo# 
gimdo užmuszėjus. Be reikalo 
todėl tie persekiojimai vis.i ne 
prasikaltusių žmonių, be reikalo 
valdžius stengsis sm-iaurinti žmo
nių tiesas, atvirų ar slaptų savo 
prieszų neį-tengs praszalinti tol, 
kol ne bus panaiaintos priežistys 
gimdanezios terroriitus.

Most vėl suaresztaotas.
New York. Žinomas placziii 

anarchistas Johann Most, kurs 
buvo paleistas ant parankos 
isz kalėjimo, tapo antru atvėju 
scaresztuotas miestelyje Corona, 
L. I. Jis mat laikė ežia prakal- 
by susirinkusiai žmonių miniai, 
tuo tarpu įsiveržė į salę policija 
ir puolėsi ant Mosto. Susirinku- 
siejie norėjo nedaleisti pol ė jai 
prisigriebti pr.e kalbėtojo, bet po- 
lic-stai ėmė savo lazdoms skaldy
ti žmonių galvas, te p, kad dau
gumas kraujuose paplūdo.. Mo
stas tapo sugauti", drauge su 
juom ir svetainės savininkas 
Fricke.

Szelimai priesz anarchistus.
Spring Valley, III. Pereity 

nedėliy, nuo pat pietų iki vėlam 
vakarui, vietiniam parke advo
katai, politikieriai ir kunigai su- 
slinkusiai skaitliuje gal 5000 
žmonių miniai laikė perkunuo- 
janezias kalbas priešui anarchi
stus. Žmonės toms prakalboms 
tapo teip įsiundyti, kad prisiėjo 
pimaLzyti policijai idant sura
minti įnirtusiy miniy, kuri pasi
rengus jau buvo lyneziuoti visus 
nužiūrėtus anarchistus. Redak- 
cijy iezeinanezio ežia anarchistisz- 
ko laikraszczio “L’Aurore” serg
sti net 20 ginkluotų vyrų, ka
dangi įsiutę žmonės nori net visy 
redakcijos namy iszgriauti, o patį 
iszleistojy su redaktorium, kaipo- 
gi ir visus darbiuinkus lyneziuoti. 
Redaktorius vienok jau visai isz 
Spring Valley prariiultao.

' Chioagoje. Coliseume atsibuvo 
toks jau susiiidkimas su keiksmais 
anarchistų. Padavinėta prie to 
yvairius projektus kokiu badu ge
riausiai ty negeistiny - pikty pra
szalinti. Kalbėtojais buvo valsti- 
bs Illinois gubernatorius Yates 

ir senatorius Mason. Abudu jie 
reikalavo, idant legislaturos už
girių tiesas, pagal kurias galima 
butų myriu nubausti visus 
raszanczius ir kalbaa- 
ežius ky nors prieszai valdziy!

Philadelphia, Pa. Pereitos 
subatos vakare tytveikas (siun
dytų žmonių užpuolė ant namo 
žinomo ežia socijal sto Milerio, 
norėdami jį patį ir visy jo szei 
myny issgalabinti. Milleriui vos 
su vargu pasisekė pabėgti isz na
mų per užpakalines duris ir pa
reikalauti policijy į pagelby. 
Per visy naktį minia policistų tu
rėjo namy sergėti.

studentų galvas daužomi. Ka
zokams liepė pasitraukt ir pridė 
jo darbuotis vieni policijanial 
Nežinau, kada huvo gerinu. Pir
miau tik lig kraujo kirto kazokų 
nagakos, o dabar policijos lazdos 
mirtin mušė. Muszė per galvy, 
per veidy; pakritusius ant žemė* 
myniojo ir spardė. Vienam pa
virtusiam ant žemės studentui su 
perskelta galva ant kaklo užmy
nė. Tarp studentų buvo daugy
bė mergaiczių augaztesuius moks
lus emanczių. Daug jų jau gu 
Įėjo ant žemės, likusios ėmė bėgt 
į cerkvę. Mato studentai, kad 
jau galas > pneina, pradėjo Ipuž' 
nuo cerkvės gelžies k fotelius ir 
ginties: įnirto studentai ir ant 
valandos pavarė šalin policijan 
tus. Policijantai cerkvėj 
mirtn mušė nelaimingas 
mergaites kurios tikėjosi atrasti 
pagelhy prie altoriaus pas popus, 
ket popai ne lezėjo su kryžium 
rankose apstabdyti įsiutusių žmo
nių, o pas aiėpė už altoriaus. Po- 
Vbjantai cziupo mergaites už 
plaukų ir daužė į cerkvės muro 
sienas. Įpuolė ir studentai į 
cerkvę, vos pasisekė jiems išgel
bėt mergaites nuo mirties.

Daugelis sako, kad kazokui 
muszė studentus ne tik su na- 
gaikomis, bet ir szoblių maszno- 
mis ir plikomis szoblėmis kapo
jo-

Bet kas visų - biauriausia, ko 
da niekad ne buvo girdėta, neat
sitikdavo nė per didžiausius 
maisztus: kazokai buvo nugir
dyt-. Valdžia mat numanė, kad 
net kazokai blaivi nega ės žudyti 
ir užmtiszinėt nekaltus ir be jok o 
ginklo žmones.

Kiek tik sugavo iaz studentų ir 
szeip jau žmonių ant pliaciaus per 
mu-'ztynes,visus suėmė ir uždarė į 
kalėj my. Lz viso 4 kovos suim
ta 1080 žmonių: studentų apie 
220, mergaiczių mokslan einan- 
czių apie 260, o kiti teip jau vi
sokį žmonės. Nakczia dar suėmė 
keletu garsių profesorių, raszti 
ninku ir mokytų vyrų.

Pagal pėlic jos paduotas žinias 
rado ant vietos užmusztų 9, bet 
isztikrų jų buvę daugiau; ty pa
cziy dieny mirė 12 sužeistų; isz 
viso ba šiai sužeistų buvo 48, len
gvai—šimtas su virsz. Dabarti
niuose laikuose, tik didžiausiame 
muszyj karės laike tiek te esti 
užmusztų, sužeistų ir su'mtų.

Visas miestas buvo labai suju
dęs apie 2 vai. po to atsitikimo 
susiėjo apie ty viety aiti 50 tuk#- 
tanczių žmonių; nė policija, nė 
kazokai ne įstengė iezblaszkyt 

miniy, nors kazokai kelis syk 
uvo pradėję raiti virszum joti, 

sužeistų vėl buvo daug. Iki pat 
vakaro stovėj > minios, apsvar.-ty 
damos, kas ežia atsitiko. Viso- 
krautuvės buvo uždarytos.

Nors policija ir labai szveitė 
lipynes prie cerkvės, bet dar ir 
vakare buvo matyt kruvini tasz- 

- kai ant sienų ir grindų; sniegas 
ant pliaciaus rausvas paliko.

Visi studentai sutarė nevaiksz 
cziot ant lekcijų pakol tik nebus 

* iszklausyti jų leikalavimai. Bent 
dabar girdėt, kad suimtuosius 
paleido; ir nebedrįsta nė vieno 
atiduot į kariumenę. Naujasis 
ministeris Vannovskis, buvę* 
kari u menės ministru, žada daug 
permainų padaryt kas link stu 
dentų tiesų. Stengsią, žinoma, 
kaip nors nutildyti juoe; nes tie 
sumišimai valdžiai ne eina ant 
sveikatos. .Kiekvienas doras 
žmogus tokiam atsitikime prijau- 
czia studentams ir papeikia val- 
džiy. Petrapilėj Putilovo fabri 
kų darbininkai dagirdę, kad ka
zokai musza studentus, metė dar- 
by ir 6 tukstanezi d jų ėjo padėt 
studentams, bet valdžia pirmiau 
pajuto, kad Uip bus ir pastatė 
•plink kelis kareivių pulkus ir 
darbininkų neišleido-

Maskvoj teip pat labai, daug 
buvo suimtų ir ten doii-žmonės 
po jų pusėi. ,

Petrapilėj ty pacziy dieny 4 
kovos, 38 gareiausiejie gudų 
raštininkai, kurie buvo tuom lai. 
ku mieste, paraszė atri#zaukimy 
užtariantį už studentus ir papei
kiant nežmoniszkus valdžios dar
bus, ta pacaia diena atsiszauki- 
mas buvo nusiųstas į redakcijas 
visų laikrasscziu, kad atspaudin- 
tų, žinoma, cenzūra ne leido; už
tai slapta atspaudinių tų atsiszau 
kimų pasklido po visy Maskolijy 
šimtais tukstanezių.

, Keleivis.

Preke pin|gq.
Suskas rublis po..................... 52fc
Prūsiško# markės po.......... 24 jc

Prie kiekwteno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c. ant paeito kasz 
tų 1

Sala nugrimzdo.
Daugeliui yra žinomas pas - 

kojimas apie Atlantidos sausžemį 
nuskędusį neva Atlantiszkame 
oceane. Panaszus atsitikimas 
įvyko dabar ant ežero Superior: 
mat pereity sanvaitę paskydo ežia 
viena isz “Apo?tie” grupos sala, 
vadinama Steamboat Lland. Bu
vo tai uoluota nedidele, giria 
apaugusi salaitė ir žvėjams gerai 
pažįstama. Tik aztai po audrų, 
kokios ežia visy pereity sanvaitę 
siautė, laivininkai patėmyjo, kad 
vietoje, kur pirma buvo sala, da
bar isz vien telkszo ežero vanduo. 
Prisiirę iki tai vietai laivininkai 
persitikrino, kad s .los pavirsziu# 
randasi kelioliky mastų po van
deniu ir dabar ta vieta Livams 
yra gana pavojinga. Dabar pro
jektuojama yra pastatyti toje vie
toj žibintuvg.

Nudarė savo paezia.
Menoninee, Mich. Tūlas Det- 

lov, turi būt maskolius, kelety 
sykių grasinę* savo paežiai už- 
muszimu ir daugelį sykių sėdėjęs 
kalėjime už muszimy jos, u'arnį- 
ko ryty p dėjęs gilta* namon pa 
griebė peilį ir subidė savo moto
re! krutinę ir perpjovė gerklę. 
Padaręs lai nubėgo patsai į poli
cijy, praszydams apginimo nuo 
besivejanezios paskui jį minios 
žmonių, kurie patėmyję papildy- 
ty biauriy žmogžudystę norėjo ant 
tų pėdų niekszy lyneziuoti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Brockton, M a 88. Expreainis 

trūkis, bėgantis į Brockton, susi
mušė su atbėgusiu isz prieazin- 
gos pusės tivoriniu trukiu. 6 
paaažieriai tipo visiškai užmusz- 
ti ir 25 sunkiai sužeisti, iaz kur ų 
keli.; trumpy laiky numirė.

Detroit, Mich. Ant Pere 
Marųuette geležioke'io limjis 
maszinistts, norėdamas sulaikyti 
trūkį kad neužbėgių ant prie
sz lis stovinės o trūkio, urnai pri
veržė lokomotivoe ratus, per tai 
bėganti liuoeai paakutiniėjie va
gonai, smarkiai susidūrę su ap- 
stabdyta lokomotiva, subirėjo į 
užmotus. Trys žmonės likosi už- 
muszti ir vienas sunkiai sužeista*.

Grand Rapids, Mich. Ant 
Grand Ra pi d 8 ir Indiana gele
žinkelio linijos pasažierinis trū
kis susimuszė su bėganeziu isz 
priesziogos pusės tavoriniu tru 
kiu. . Keletas žmonių užmvszta 
ir daugelis sužeista.

Gaisrai.
Atchinuon, Kas. Isz nežino

mos priežasties užgimė ugnis ne 
toli nuo ežia gulineziam kaime 
Effinghim. Sudegė visas kai
mas. Blėdis ugnies padaryta sie
kia 500000 dobarų.

Springfield, III. Sudegė ežia 
didelis namas, kuriame buvo pa
rengta moteriszkų Uždirbimų pa
roda. Ugnies padaryta blėdis 
isznesza 10000 doharų.

Traverse City, Mich. Lz ne 
žinomos priežasties užgimė ežia 
ugnis vieezų susirinkimų name 
Kinsleyo ir į trumpy laįky liep
snos apėmė dar 6 greta stovin
ėsiąs namus ir krautuves. Blė- 
dies padaryta ant 12000 doharų.

Perkūnas iszdraske bažnyczla.
Essident, M d. Pereity neda

lę, vidurdienyj, kuomet ant dan
gaus jokio debesėlio ne buvo, 
urnai trenkė perkūnas į didelę 
vokieczių evangelikų bažnycziy, 
iszardydatųs jy iki pat pamatų. 
Fanatiszki katalikai skambina 
dabir į visas puses, buk tai ėsan- 
ti Dievo siųsta ant~atskalunų 
bausmė.

Apvogtos bankos.
NewRichmond, Wis- Nežino

mi vagiliai įsilaužę naktyj į czia- 
nykszcziy banky paszlavė visus 
rastus pinigus ir kitokius svar
bius dokumentus. Miestelyje 
randasi įvairiausių tautų žmonių 
pribuvusių jieszkoti ežia uždar
bio prie pradėsimo geležinkelio 
linijos.

Cedar Rapids, Ja. Įsilaužę į 
vietinę Shellsburgo banky vagi
liai iazueszė rastus $2700. Nu
žiūrėtas tame darbe ketur as y pa 
tas policija suaresztavo.

Noskędo garlaivis.
Soult St. Mari e, Mioh. Ta- 

vorinis garlaivis “Hudson”, plau
kiantis isz Duluth į Boffalo per 
Superior ežery, nuskędo. Visi 
laivininkai, kurių buvo 24, pri
gėrė. Vertė tavorų ant garlai
vio siekė 300000 doliarų.

Sniegas.
Grakd Fork, N. D. Pirmy 

syk szįmet sniegas apdengė 
szisūrinės Dakotos laukus. Oras 
visiszkai atsaalo, o dar daugumas 
avų nuo laukų ne nuvalyta. Fer

meriai ne labai isz to džiaugiasi, 
kadangi prasitęsus toliam tokiam 
orui, turės daug blėdies paneszti.

Ypatingas getrai kas.
Long I*land City, N. Y. Su 

sztraikavo 300 mokintinių pradi 
nių mokslainių, reikalaudami vie
nos aanvaitės “vakaoijų” isz prie
žasties užmusaimo prezidento Mc- 
Kiuley’o.

EzplloeUa.
Sheldon, III. Fabrike elek

tros pagaminimui expliodavo ka
tilas, prie ko du darbiniakii tapo 
ant vietos užmuszti, o trys sun 
kiai sužeisti.

Audra.
Pereity sanvaitę ant ežero Hu- 

ron siautė didelė audra, kuri su
daužė 9 žvėjų laivus. Daugiau 
šiai jų sudaužė netoli mieito P, rt 
Huron, Michigano valstijoj. 18Z 

Lietuviszku dirvų.
Isz PhlladelphijoH, Pa.
Pradėjus rinkti aukas ant su- 

szęlpimo mu-ų nelaimingų brolių, 
maskoli zkos valdžios ieziių-tų 
į szaltus Siberijo* tjrus arb* kal
kinamų kalėjimuose, Philadelphi- 
jos lietuviai, ai j tūpdami ty musų 
bro ių vargy ir nelaimes, jų su- 
szelpimui paskyrė isz draugyaezių 
iždų po ke'ely doliarų; prie to 
prisidėjo ir aukos keletos p .vie
nių ypatų. Re ikant komitety 
rinkimui tokių aukų ant ?uszelpi- 
mo ksnkintinių, philadelphie- 
cziai savo balsus ir iszreikšžtis 
nuomones pasiuntė ant pagarsini
mo “Vienybei”, bet Vienybė# re
dakcija jų b ikiu atmetė, te<sin- 
damosi tuom, kad t e btlrai atėję 
per vėlai Tokiu nepagarsinimu 
kad ir vėlai paduotų b ilsų phila- 

Idelphiecziai jautėsi nusknamtais 
ėsant ir be jų pritarimo išrinkty 
komitety paskaitė ne legaliizku. 
Poaki 1 tas ant kankintinių auka# 
nutarė nesiskubinti siųsti naujai 
aprinktam komitetui, bet palauk
ti 16 to S „si v. L. A. seimo, ir 
tam, dėl szventoe ramybės, pa
duoti ty dalyky ant apsvarstymo 
ir nusprendimu. Teisybė, 16-fas 
seimas philadelphreczių įneazimy 
priėmė ir atidarė kankintiniųfon- 
dy, paskirdams tam reikalui 150 
isz Susiv. iždo, bet kadangi d va 
siszkiejie tėveliai, ant kurių 
Philadelphijos lietuviai pirmto 
teip labai pasitikėjo, ant seimo 
pashodė pilni intrigų, tad jie 
ėmė visti ant jų kreiva akia žiū
rėti, ir paskirtų savo aukų ne-u- 
manė dabar kam siųsti. Rod ai 
vasario mėnesyje saių metų “Tė 
vynė” pakuteno philade phieczių 
paszonee, kad teip ilgai tiejiesavo 
pažadėtų aukų ne prisiuncz'a, bet 
I hiladelphiecziai nudavė visai to 
ne girdį. Berods aut sz. Antano 
draugystės susirinkimo buvo pa
kelta# klausymas, ar siųsti “Tė
vynei" aukas ar ne; nutarta vie
nok tylėti ausis suglaudus, ka
dangi tuo tarpu paežiai Dr-tei e 
i-y pinigai reikalingi. 15 d. szio 
mėnesio st. Antano draugystė 
laikė susiriukimy, ant kurio an
tru atvėju buvo pakeltas klausy
mas, ky daryti s*i kankintiniams 
paskirtais pinigais. Draugystės 
pirmsėdi* iszsitorė, kad jis nieko 
apie kankintinius ir aukas neži 
nys, »ekretorius gi pridūrė, kad 
tuomi tegul rūpinasi “Motinėlės 
Dr tė” ir “T. M. Draugystė”, ka
dangi, girdi, jos ant to ir yra su
organizuotos. Jis velyjo paskir
tus kankintinių suszelpimui pini
gus pavesti tūlam užrubežyje be- 
simokinaneziam klierikui, isz ku
kulio, girdi, bus geras kunigas,— 
daug geresnis už musų Amerikon 
kunigus. (Isz kur p. Sekretorius 
žino, kad ana bus daug geresnis 
už kitus kunigus? Antras daly
kas, musų seminaristai nereika
lauja paazelpoe nuo visuomenės, 
jie gauna užtektinai paszelpoe isz 
namų, nuo giminių ir nuo paežių 
kunigų. Red.) Galiaus vienas isz 
synarių atsiliepė, kad aukauti 
jau buvę ir ant Paryžiaus paro
dos, aukų buvę ne mažai surink 
ta, o kur tie pinigai ėsy, kad jo
kios apie tai rokuudoa ne matyti; 
gal, girdi, iszrinktas Parodos 
Komitetas savo kiazeniuje tuos 
pinigus pasilikęs, taigi ir su kan
kintinių aukoms gali teip Jau at
sitikti. (Jeigu jau toki balsai 
kįla, tai Parodos Komitetui Ame
rikoj iaztikro vertėtų kuovei- 
kiausiai apgarsinti atskaity isz 
v i# ų iaz leidimų; ilgas neišdavi
mas rukundų isz visuomenės au- 
aukautų pinigų gimdo neužsitikė- 
jimy. Red.) Daugumas vienok 
atsiliepė, kad jeigu jau klieri
kams aukauti sudėtus pinigus, tai 
geriau ėsy niekam neduoti. Tuo 
mi ir užsibaigė rodos. Isz tikro, 
tiems, kurie vos tik buvo pradėję 
įgyti supratimy apie musų tau- 
tiszkus reikalus, panaszus iaz at
bulos pusės aiškinimai dalykų 
turi vėl užgesinti tėvyniszkus 
jausmus, ir antru syk pabudinti 
juos bus dar sunkiaus-

J. Butkus. -1

Isz darbo lauko.
5 PmsBURG, Pa. Straikuo 

janti darbininkai baltosios blekės 
fabrikuose rengiasi apleisti orga- 
nizacijy Amalgamated A s*’n, ka
dangi jie nėra užganėdinti 
padarytoms deryboms tos 
organizacijos prezidento Shaffero 
su fabrikų savininkais. Daugu
mas straikuojanezių sugrįžo jau 
prie darbo. Viri fabrikai, prigu- 
hntiejte American Sheel Steel 
Kompanijai pradėjo dirbti, iazaki- 
riant tik fabrikus Drezdene ir 
Southere, Ohio vai t joj, ir Woo- 
do fabriky McKeesport, Pa. Pa
starasis vienok teipgi ueuždgio 
taps paleistas daiban. Teipgi 
pradėjo dirbti visi fabrikai Ame
rican Tin Plate kompanijos, apart 
fabrikų Middleton, Jnd., Atlanta, 
Ind. fabrikų Cumberlando mieste 
Ji hnston ir Great Western- Jo- 
liet, III. Viri fabrikai National 
Tube komp., iszskiriant Riverside 
Works, ties Wheeling, ir Boston 
W<rks — McKeesport, Pa.; ga
ilaus viri fabrikai American Ste< 1 
Hoop kompanijos.

5 Madisonville Ky. Aplinki
nėse angliakastynėre užgimė kal
nakasių satraikae. Ant sztraikierių 
vietos kompanijos priėmė skabaus 
ir apstatė kaatynes ginkluotais 
žmonėmis saugoti jas nuo šatrai- 
kuojanczių užpuolimo. Sztrai- 
kieriai vienok teip jau apsiginkla
vo ir užpuolę sargus isavaikė, no
rėdami paskui visus ikabsus isz- 
Vaikyti. Kompanijos, apginimui 
savo turto, pariasaukė į pagelby 
milicijy.

5 McKeesport, Pa. Daibinin- 
kai blekės fabrikų po ilgam aztrai- 
kui nutarė grįžti prie darbo, nie 
ko gero neiszlaimėję. Sztrrikierisi 
Woods fabrikų, pr klausancsių 
prie American Sheet Steel kompa
nijos, nutarė padaryti ty pat ir se
kantį panedėlį pradės dirbti Fabri 
kai National Galvanizino Wo'ks 
teipgi bus veik paleisti į darby, 
kaip greit tik bus pi įstatyta į juos 
ne i atdirbto* medegos.

New Orleans, La. Czio 
nai ėusztraikavo apie 2000 darbi
ninkų, dirbanezių prie krovimo 
tavorų ant laivų ir iszkrovimo to
kių iaz kitur atgabentų. Prie 
jų prisidėjo dar 800 iezvažiotojų, 
teip kad skaitlius sztraikierių sie
kia į 2800 žmonių. Kompanijos 
norėjo sztraikieiius užvaduoti 
saabsait, ir apgynimui jų paszau- 
kė policijy, bet sztraikieriai įsten
gė iszvaikyti teip skabaus, kaip ir 
pacziy policijy; szių paskutinių 
kelety baisiai sumuszta.

Joliet, III. Šatrai kas ežia - 
nykszczių darbininkų, dirbanezių 
Illinois Steel Co. fabrikuose pa
sibaigė. Darbininkai ne tik kad 
nieko nelaimėjo, bet ir jų unija, 
kaipo szaka organizacijos “Amal
gamated Aasociation”, tapo pa- 
ardyta.

PnT8BURG, Pa. Sztraikas 
darbininkų, dirbanezių czianyksz- 
czioee American Tin PIate Co. 
dirbtuvėse tęsiasi toliau#. Per
dėti ni s dirbtuvių S. R. Philips pa
sakė darbininkams, kad kompa
nija jokiu bodu nesusitaikina ant 
darbininkų reikalavimų.

5 Lawrenceburg, Ind. Ant 
Big Four geležinkelio susimuszė 
du bėganti isz priesziugų pusių 
trukiai. įsa užmusztų radosi tik 
vienas peczkurys ir penki pasa- 
žieriai sužeisti.

So. Bethlehem, Pa. Czia- 
nykszcziose plieno dirbtuvėse, ku
rios iki sziam laikui stovėjo užda
rytos,neužilgio vėl prasidės darbai 
Darby gaus į 300 darbininkų.

H Norfolk, Va. Tūla didž- 
turczių kompanija rengiasi pasta
tyti ežia darbavietes dilbimui lai
vų. Sako, kad tai bus viena irz 
didžiausių Amerikoj daibtviėczių.

Wa8H1ngton, Ind. Czia 
užg mė sztraikas darbininkų dir 
banezių prie Balto & Ohio gele
žinkelio linijos.

1 Boston, Mas#. Czianyk- 
8 z ežių t-zinkorių unija nutarė Te
ku 1 auti nuo kareziamų savininkų 8 
adynų darbo laiko, priešingai tu
rėję* įvykti sztraikas.

South Chicago, III. ižtno- 
ma Illinois Steel kompanija ren
giasi pastatyti czu neužilgio 
naujy fahriky, ant ko jau yra pa
skuti 10 milijonų dobarų.

Minonk, III. Aplinkinės 
kastynės ne dirbs, o per tai daug 
žmon;ų yra czia be daibo.

John-on Crrr, Ten. Šalto
se aplinkinėse bus atidarytos nau
jos angiių kastynės.

Isz Jersey City, N. J.
Lietuvių bus czia apie 300. Vi

si turi geru* darbus; uždarbis vi- 
dutiniszkai po $2—2-50. Yra 
czia trys pagelbinės lietuviszkos 
draugystės ir Kuopa Tėvynės 
My ėtojų Dr-tės, bet už tai kito 
kių vos viena gyvuoja, o trys jau 
bene numirė. Mat czįanyksz- 
cziams lietuviams rodpsi, kad už
dirbami po $2—2 50 ant dienos 
ne gali prigulėti į dvi draugysti, 
o kiti nė į vieny neįstengia užsi 
mokėti, pėdės su pėde negali su 
durti, nes viri uždirbti pinigai pa
tenka karezemnidkams, kitų gi 
pinigai tenka bobelėms. Už tai 
toki ne ekę darbo arba susiigę 
neturi pinigų nė už b ardy užsi 
mokėti, o num rus, reikia ant pa 
laidojimo kolekty padaryt1.

Sluitsnczių laikraszczius ir 
knygas yra labai mažai. Skailan- 
czius kiti laiko už szliuptarnius 
ir bedievius, savę vėdinanti die- 
vuocziaisį tokių stubas bijosi įeiti, 
kiti lekia į Elizabeth’y ir skun 
džiasi kunigui (ky tas kenkia? 
Tegul sau skundžia, jeigu mėgsta 
skųsti — o kunigas,jeigu mėgsta 
denuncijacijų klausyti. Iszmin- 
tinga# žmogus denuncijantus lau
kan iss m eitų ir skundai isznyktų, 
ant ueiszmintmgų nėra ky pagy
ti. Rd.) o patys savę pastato ge
rais katalikais. Isztikro vienok 
terp tų besigirianezių katalikyste 
dauginus ai yra girtuoklių ir pa
leistuvių. Jeigu užkalbini katry 
isz jų skaityti laikraszczius ir kny
gas, tai atsako, kad iš to naudos 
nėra, galima vien “dusziy” pra
žudyt, į pek'y amžinai patekt 
Už tai žudyti “dusziy” per gir- 
tuokl avimus ir kitokius negra
žius darbus, tai nesibijo. Jie ti
ki į visokius nebūtus stebuklus, 
ypacz gi į vaidyjimyn.

Pradžioj azito mėneno pasimi
rė vieno žmogelio duktė ir paskui 
kituose pradėjo vaidintiesi. Su
sirinko bobos: viena poteriavo, 
kitos žegnojo kampus, tikėdamos 
tuom dvasiy iszvyti; o viena dry- 
sesnė paklausė net, ko “nobažna 
dukrelė reikalauja ir kur yra”, 
bet atsakymy negavo. Pasirodė, 
kad dvasių gaudytojos buvo pu
sėtinai pasilakusios, u tokioms, 
kaip visi žino, greieziau visokį 
daigtai pusirbo. Tikra gi prie 
kasti# vaid nimori buvo žiurkės 
szėpoj.

Per savo tamsumy, musų mie
sto lietuviai už nuodėmę laiko ir 
leidimy vaikų į publiszkas mo
kyklas, bijo mat, kad tie neuž
krėstų jų nekaltų duszelių szėto- 
niszka dva-ia. Per lai vaikeliai 
per dienas valkiojasi ant ulyczių 
ir žinoma nieko gero neiszmok- 
sta. Daugumas nemoka jau savo 
prigimto# kalbos, jeigu katras ir 
kalba, tai žodžius teip iszkraipo, 
kad tokios kalbos už lietuviszky 
negalima laikyti. Sztai kitur 
lietuviai dėjo aukas ant naudos 
kankintinių, maskoliškų valdžių 
isz tėvynės isztremptų, musisr- 
kiems apie tai nė užsiminti nega 
įima. Ar gi tai ne gėda musų 
iszgamoms.

Neišgama.

Isz Brooklyn, N. Y.
Czianykszcziai lietuv'szki kriau- 

cziai, iszlaimėję per sziraiky 
trumpesnį darbo laiky ir didesnį 
uždarbį mislyja isz to pasinaudo
ti ir parengti vakarinę mokslai- 
nę, kad prasimokinti geriau an 
gliszkos kalbos, kadangi szioje 
szalyj gyvenant nemokaneziam 
angliszkai sznekėti kartais pri
sieina daug nepriimnumų nukęsti. 
Ant neseniai laikyto kriauczių 
unijos susirinkimo parengimas 
mokslainės nuodugniau tapo ap 
šnekėtas, ir ne vienas iaz kalbė
tojų nurodė apie reikalingumy ne 
vien lik angliszkos sznekos mo
kintis, bet kad* mokriainėj butų 
iszguldnmas ir platesnis elemen- 
ta r i sakas mokslas, kurio daugu
mui mus trūksta. Neužmirszta 
prie tos progos ir merginų. Jas 
teipgi raginta griebtis prie kny
gų, teip kad apsivedus butu savo 
vyrui ne patelks, bet drauge, 
įsa tikro, jeigu kriaušiai norėtų 
szį ty prarimokinti, jie galėtų 
daugiaus ky nuveikti ir ant tau
tiškos dirvos, negu dirbantiejie 
prie sunkesnių darbų darbinin
kai; kriauezius per dieny ne tiek 
pailsta, per tai liuosose nuo d«r- 
bo valandos# galėtų ir patsai ge
riau apsiszviesti ir kitus pamo
kinti.

Kriauczių unija tuo tarpu lai
kosi gerai, tik keletas kontraktie- 
rių kelia ermyderį ir tūli isz jų 
užsimanė unijy paardyti. Tūlas 
Juozas Ūselis net į sudy apskun
dė unijy, liet žmogus nieko ne 
laimėjo ir dabar ne gauna į savo 
szapy darb ninkų; jeigu ne per 
aipraazys unijos, gal prisieis žmo
gynui ir vizai subankrutyti.

Brooklynietis.

Isz Toluca, III.
Apsigyvenusių czia lietuvių 

skaitosi į kele'y desiimczių. D r- 
b* jie vi ai }>eveik anglis kasty nė 
se, kur darbai tuomi tarpu eina 
viiutiniszkai. Jeigu kas isz pir 
miau gyvenusių Tolucoj sugrįžtų 
dabar atgal į ty mie telį, atrastų 
didelę atmainy mu«ų tautieczių 
gyvenime. Kuomet seniau czia- 
nykszcziai lietuviai visy savo liuo- 
sy nuo darb» laiky pra'eisdavo 
prie baro ir kazyravimo karezia- 
mose, pesztynėse ir badymairi 
peiliais, o paskui ant provų pa- 
skvayerius, lazduodami ant to vi
sus savo sunkiai uždirbtus pinį- 
gu*; kuomet laikraszczioi ir kny
gos nerasdavo menkiausios pas 
juos vietelė*, o užsiminusiam ap;e 
apszvietos reikalus prakilnesniam 
tautiecziui skrisdavo isz vi-»ų pu 
šių asmenys į galvy, — sziydien 
viskas kitaip virto. Abelnas mat 
lie'uvių judėjimas povaliai pa
traukė ir czianykszczius musų 
brolius į savo eiles. Dabsr jie 
savo pasilinksminimy randi jau 
ne vien prie kazyrų ir alaus, bet ir 
skaityme laikraszczių ir knj’gų.iš 
ko ėmė įgauti didesnį supratimy 
apie savo tautos reikalus ir nor ai 
aukauja ant jų savo naszlės pini
gėlį. Perstojus mažiau lankyti 
kareziamas, išnyko isz jų tarpo 
vaidai ir provos pas tkvayerius 
Ne be to, kad neals rastų dar czia 
viemr- itas isz senos pesztukų 
gvardijos, bet su laiku, tikimės, 
ir jie pamatys savo klaidas ir pa
sitaisys. Įs’szaknyjusio pikto u 
mu laiku juk ne galima išrauti. 
Lz lietuviškų biznierių randami 
cz<a du saliun'ninkri, dvi grose 
rių krautuvės ir viena mėsinyczia. 
Vieny groaernę užsidėjo dar tik 2 
mėnesiu atgal tūlas suožeida lie
tuvy#, žmogus daug apšvieetesnis 
už ankseziau užaidėjusį gro:ernę 
savo tautietį.tik nežinia, krip jam 
seksis; mat senesnisgroserninkas,t 
ne m rėdą m 8 sau koukurenty turė
ti, bando jam visokiais budai# 
kenkti. Tas yra ne gražu. Ne
reikia kasti duobę kitam, kad į jy 
paežiam ne įpulti.

P. Vaicziulaitis.

Isz Pittston, Pa.
Lietuvos nr. 35 tūlas p. M. S. 

patalpino žiniy iez Pittstono, Pa. 
kad vietinis kleboną*, kn. M. 
Szedvidie, paardė vaikų draugy
stę, o sudėtas tos draugystės tur
tas teko paežiam klebonui. Tas 
yra tikra teisybė. Klebonas, ažuot 
lazduoti rokundy iš sudėtų pas 
jį pinigų pakrikdytos draugystės, 
15 d. rugsėjo, atlikę* visas bažny- 
t nes ceremonijas, pat-akė, kad jis 
tjrįs ky tokio pranešti Bl a i vy
st ė# Draugys’ei. Susirinkus dr-tės 
synariams, musų klebonas ėmė 
pasakoti, kad jis mylįs blaivystę 
ir retm-iys jy, bet viena bėda, kad 
szioje draugystėje, girdi, atsiran
da ir negeri synariai, kurie nėšy 
atlikę velykinės išpažinties. To
linus jis liepė apsisaugoti, kad su
dėti draugystės pinigai ne dingtų 
pas kasteriu. Kodėl kunigas to 
bijosi, ne galima suprasti, kadan
gi musų kasierius yra teisingas 
žmogus ir stovi po atsakaoezia 
kaucija, taigi apie dingimy pas jį 
draugystės pinigų nėra baimės. 
Bet czia yra kas kitas; mat kuni
gėlis nori, kad draugystė atimtų 
pinigus nuo senojo kasieriaus ir 
sudėtų juos pas jį. Bet sunku tas 
bu* jam padalyti, kadangi Blai 
vystės draugystė susideda ne vien 
isz mulkių, bet randasi joje ir 
prakilnesni tautiecziai, kurie 
įstengs apsaugoti draugystę nuo 
kunigėlio globos.

Pittstonieti*.■ i

Isz Newark, N. Y.
Pereity pavasarį prieš Susivie- 

nyjimo Liet. 16-ty seimy, po vi
sas beveik lietuviszkas kolionijas 
važinėjo žinomas visiems Shenan- 
doah’io lietuv.ų pjudytojo*, kn. 
Milukas, atlikimui dvejopos misi
jos: savo intrigoms ardyti Susiv. 
Liet, ir rinkti pinigus aut iszlei- 
dimo vysk. Valancziaus rautų. 
Atsibastė jis tada ir į Nevark’y ir, 
rodos, esionai rado placziausiy 
dirvy atlikimui savo pasiuntiny, 
stos. Apsistojęs pas S. Pranį jis 
urnai suszaukė susiriukimy iš i-z- 
tikimiausių mu csianykszczių lie
tuvių ir išrinko kolektoriui rin« 
kimui pinigų ant iszleidimo mi
nėtų v. Valancziaus raštų. Nors 
pinigų veik surinko į kelety de- 
šimezių dolerių, bet aukautojai 
iki sziol dar nematė nė pakvita
vimo sudėtų aukų, nė pasirody
mo prižadėtų rasztų. Kas toks 
paleido gandy, buk sudėti pinigė
liai emigruosę į Szveicarijy.

(Susivienyjimo seimo reikaluo
se kn. Miluko rolę, pagal jo įsa- 
kymy, atliko patsai Pranis: be jo
kio kuopos susirinkimo irdaleidi- 
mo jis paskyrė nuo Nearark’o S. 
L. A. kuopos delegatais Miluko

bieziulius: Stagary ir Radzevi- 
czių iš Shenandoah. Tas nepa
rodo didelės doriškos vertės po
no Pranio.)

Newark’o lietuviszk# koopera
tyviška draugystė už likusius pi
nigu* at darė knczemy. Gal su 
karezema seksi# geriau.— T. M. 
D. kuopa rengiasi loszti teatry 
“Ponas ir Mužikai”, nuo ko pel- 
ny, jeigu koks bus, nutarė paau
kauti ant tautos reikalų.

Tautietis.

Isz WMters, Mich,
Darbii pas mus eina vidutiniš

kai ir uždai b ai ne menkiau^; 
darby gali czi» gauti kas tik nori. 
Lietuvių czi# vii ii nėra, tik asz 
vienas esmi įsimaišęs tarp sve- 
timtauezių. Pere ty sanvaitę bu
vo vienok atvaži <vę# czia vienas 
t#.utiet:s, kuris isz kalbos pasiro
dė esys karatu kn. Miluko szali- 
ninku ir dideliu dievuoeziu.— 
Kaip, girdi, tu broleli gali czia 
gyventi, kur nėra nė lietuviszkos 
bažnytėlės nė kunigėlio, —dusze- 
lę kaip be matti prapuldysi !— 
Nusijuokiau, atsiminę#, kaip dvy
likę metų atgal už pakuty turėjau 
kunigėliui azieny į daržinę suvežti 
ir kaip paskui, atvykęs į Ameri- 
ky, vilkdavau visus savo uždirb
tus centelius kunigėl ui ant Die
vo garbės ir ant iszganymo savo 
duszelės. Bet vėliaus pamatęs, 
kaip mm-ų kunigėliai rūpinasi 
apie savo avelių duszeles, pjudy
dami žmones vienus ant kitų, ap
skelbdami doresnius už savę be
dieviais ir atskalūnais, pasitrau
kiau tol i aus nuo jų rūpestingo* 
globos ir džiaugiuosiu, ramiai sau 
gyvendamas nors ir tarp svetim- 
tauezių. Kas sanvaitė gaunu 
tris lietuviškus laikraszczius ir 
isz jų žinau apie visy musų brolių, 
judėjimy teip czia Amerikoje, 
kaip ir senoje tėvynėj Lietuvoj.

Joną# Banislsuckus.

Reikaluose szelpimo ei- 
nanezios mokslan lie- 
tuviszkos jaunuome

nes.
Mes synariai 33 kuopos T. M. 

D. Torrington, Conn., ant laiky
to 15 d. š'o mėnesio kuopos 
susirinkimo apsvarstė m ė klausy- 
my reikaluose susze'pimo einan 
ežios į augsztesnius mokslus l e 
tuviszkos jaunuomenės. ' Kadan
gi szis užmanymas yra labai svar
bus ir įvykdinima# jo galėtų at
nešti didelę naudy lietuvystei, 
musų kuopos synariai vienbilsiai 
nutarė ty užmanymy visoms pa- 
jiegoms remti. Kas at*eina ko
miteto rinkimui aukų, me* mano
me, kad nėra reikalo tam tikslui 
rinkti atskiry komitety ar pavie
nius aukų rinkėjus, tuomi labiau 
kad ant pavienių ypatų niekados 
negalima pilnai užsitikėti. 
Mums rodosi, kad tuomi reikalu 
geriausiai pritiktų užsiimti pa
ežiai Tėvynės Mylėtojų Draugys
tei ir Daukanto Mantai. Juk ir 
be to T. M. Draugystės įstatuose 
yra paženklinta šelpti einaneziy 
į augsztesnius mokslus musų jau
nuomenę, tegul-gi tas iš į*tatų 
pereina ant praktikos.

Malonėtame,kad ir kitos T. M. 
D. kuopos urnai ty reikaly ap
svarstytų ir paduotų savo nuta
rimu# per la'kraszeziu#, teip kad 
ne gaiszinant laiko galima butų 
iszrinkti t#m tikry komitety ir 
pradėti darby.

Vardan Kuopos
A. Stoczku#, sekr.

Isz Mace, Idaho,
Pas mus jau ir žiema prasidėjo. 

Apie 1 d. rugpjuczio pasirodė 
sniegas ir oras gana atazalo. Dar
by czia daugiausiai galima rasti 
sidabro kastynėae, bet uždarbiai, 
palyginant su pragyvenimo kasz- 
tais, yra menki. Uždirbame po 
$3 50 prie 10-#dyn:nio dienos 
darbo. Naktinis šiftas skaitosi 
9 adynas, o subatoms dirba vieny 
valandy trumpiau. Valgiai ir ki
tokį reikalingi gyvenimui daiktai 
be galo brangus; už boardy pa
prastai reikia mokėt $35—$36 
ant mėnesio, kartais ir dar bran
giau. Gyvenancziu czia lietuvių 
visai maža. J. Blonskis.

Isz Pana, III.
Lietuvių gyvena czionai ne 

daug, apie 8 szeimynos ir kokia 
15 pavienių. Gyvena jie visi su
tikime, be barnių ir be provų pas 
skvajerius. Itz skaitenezių lietu
viškus laikraszczius yra vos keti, 
kurie skaito daagiausiai “Lietu
vy” ir ‘‘Vienybę Lietuvnįkų’.’ 
Poroj stubų maeziau dar *r “Sau
lę”. Darbai eina visai silp
nai; dirba po 3 dienas ant 
sanvaitės, nore darby gauna kiek
vienas, kas tik į czia atkeliauja.

P. Karpus.



“Tėvynei”.
(Prisiusi*).

“Tėvynė” nr. 33 savo Patėmy 
jimuose iszbira manę, “Lietuvos” 
redaktorių ir iazlei-tojęuž patalpi- 
nimę neva melagingos korespon
dencijos. Ginti “Lietuvos” re
daktorių ne, mano dalykas, tę at
liks, jeigu norės, pati ledakcija, 
bet ant užpuldinėjimų ant manę* 
priverstas esmi nors pora žodžiu 
atsiliepti. “Tėvynė” užmetinėja 
man, buk asz maiszausi į Susi v. 
reikalus visii prie jo nepnguiė 
damas, iszvadindama manępr e 
tos prog< 8 Philadelphijos ariau- 
ežiuku ar kitokio amato meiste
riu, ir kaipo toks, anot “Tėvy
nės” rsz, žinoma, negaliu turėti 
nuovokos apie S siv. dalykus, 
kadangi tai ne mino esęs •liū
tis. (Nepiisau ant tokių, kaip 
“Tėvynei” rodcs:, paaie tinimo 
žodžių, kadingi szioks ar toks 
rankpelnio amatas ir darbas ant 
pelnymosi sau kasdien nės duo 
ncH žmogų ne pažemina, žemins 
jį tik blogi darbai, kokių ne ma 
žai galima ne vienam musų dva 
siszkim vadovui pr mesti). Už
tikrinu “Tėvynės” meisterius, 
kad asz esmi pilnu Susiv. sąna
riu, užsimokėjusių plnę metinę 
mokestį iki 1902 m. ir, kaipo 
toks, turiu pilnę tiesę atsiliepti 
vieszvose tos musų organizai ijoe 
reikaluose. Turiu tiesę tvirtint , 
kad pjudymas vienų Susiv. 8ęna- 
rių pries-z kitus ir ardymas vieny 
bėe—yra biaurin dirbu, kid tal
pinimas siundinanczių rasztų Su
siv. organe—yra negražu, kad 
panaudojimas, arba tiesiog pa 
vertimas į savo asabiszkų reikalų 
įnagį organizacijos organo, isa 
eidžiamo visuomenės kaszta s— 

yra sunkiu prasižengimu priesz 
.visuomenę. Jeigu “Tėvynė” isz- 
rado kę nors melag ngo paraszy 
ta mano korespondencijoj, kodėl 
gi tų melagysczių ne parodo, 
bet vien tik szaukia, kid asz es 
mi melagis, ir gana; jug už me 
lagingus rasztus galima pajiosz- 
koti teisybes ir per sudę. Tik 
ežia mat yra kas kitas: “Tėvy 
nės” poneliams ne patiko nupei
kiantis jų darbus raszlebs, todėl 
jie, neturėdami kuomi kitu iszsi- 
teLinti? apszaukė korespondentę 
ir radakerję, kuri j > koresponden- 
ciję patalpino savo laitrasztyje, 
melagiai. Al. Jocis.

Nuodai ir augmenys.
Vijoki nuodai kenkia visiems 

gyviems daigtams, ne vien augsz- 
tesnio skyriaus, žvėr.ems ir žmo
nėms, bet ir žemesniems gyvū
nams; nuodai kenkia ir augme
nims, kadangi ir tie prigul prie 
gyvų daigtų, t k žinoma, nevisi 
nuodai kenkia lygiu- Tirinėjt- 
mus su grybais jau seniai darė 
moksi nczivs Ranlin, bet jis jų ne 
užbaigė. Dabar prancuziszki 
mokslincziai Coupin ir Devanl 
atliko platesnius t rinėjimus ant 
persitikrinimo, kiek reikia nuo 
dų, kad jų nuodn/gumas užkenk
tų augmenims. Coupin ant ban- 
davonių paėmė jaunas kvieczių 
varpas. Tokios varpos, įdėtos į 
distiliuotę vandenį, paprastai lei
džia ilgas szaknia, kur os gali isz- 
tysti iki pėdes. Vandenyj, 
kuriame bus .-utarpintas atsakau 
tis nuodų daugumas, szaknys tos 
arba visai apmiršta, arba augi
mas jų apsistoja, tampa sulaiky
tas. Vcdingiausi augmenims 
nuodai yra rierinis varis: jo vie
na azimtomiljoninė dalis, sutir
pinta vandenyj, kenkia kvie- 
cziams, sielinio sidabro ant to 
reikia jau vienos dvimiljoninės 
dalies, sietinio aukso vienos 40 
tūkstantinės dal e-», o chliorinių 
kalkių vienos 260 dalies. Taigi 
isz visų minerališkų nuodų nuo
dingiausias augmenims yra sferi
nis varis, o daugiausiai ant užnuo- 
dinimo augmenų reikia chliorinių 
kalkių. Grybui ant nunuoiymo 
vienų medegų reikia daugiau ne
gu augmenims augsztesmo sky
riaus, kaip antai kviecziams, ki 
tų gi reikia mažiau; taigi grybai 
vienų nuodingų medegų paken- 
czia daugiau už kvieczius, kitų gi 
mažiau.

Žinoma, ežia paminėti skysti
mai su sutarpintais juose tokio 
daugumo, kaip augszcziau pami
nėta, nuodais, ne užmuš* visai 
kvieczių azaknų, bet jų daugumę 
sulaiko, taigi jiems kenkia; jeigu 
gi pridėti į vandenį, kuriame au
ginami yra kviecziai, nors trupu
tį tokių nuodų daugiau, tai jie 
užmuszę jau visai jų szaknis, už- 
musza visai gyvybę augmeniee, 
paskui nors isaimtume isz tokio 
užnuodinto vandens, jau ne atsi
gauna ir augti ne gal.

Taigi mat nuodai kenkia ne 
vien žmonėms, žvėriems, pauksz- 
esiams, arba žavime (žinote juk 
kad žuvis, nors jos turi szaltę 

krauję, galima užnuodinti; ant 
pslengvinimo žvejonės ir Lietu
voj ne aanžiniszki žvejai kaip ka 
da užnuodinę vandenį ir jame 
esanczias žuvis), bet ir žaliuojan
tiems augmenims; ant kaip ko
kių nuodų augmenys pasirodo 
net jauslesniais už gyvus sutvėri
mus.

Isz visur.
o Anot žinių isz Rymo, popie

žius žndps neuždgio isz'eisti nau- 
ję encyklikę, kuiioje visi anar
chistai bu-ę amžinai isz keikti. 
Leoms XIII S-ęs labai nusimi ięs 
isz priežasties užmuszimo Suv. 
Valstijų prezidento, todėl dabar 
jis visokiais budais veiksęs, kad 
t^ niujajadyn'szkę haisunę — a- 
narchizmę, kaip nors nuo žemės 
pavirsziaus nuszluoti. Savo nau
jai rengiamoj encyklikoj jis szati
ki jis visas krikszcžioniszKas vieš
patystes susivienyti ir bendroms 
spėkoms užduoti mirtinę smūgį 
besiplatinancziam piktu'1, taigi a- 
narchijai.— Ne naujiena. Jug 
po nudurimu Austrijos ciesorienės 
Elžbietos buvo kilęs toks pat 
užmanymas isznaikioti anarchis
tus, ir tūlų Europos vie.-zpatys- 
czių reprezentantai buvo jau susi- 
važiavę Italijoje ant apsznekėji- 
mo, kokius ant to ginklus pa
naudoti. Iszgalėa vienok to su
sivažiavimo buvo vieni juokai. 
Tegul rūpestingieji e valdonai 
atsisako nuo savo prerogat vų. 
tegul suteikia žmonėms tiesę vai 
dytis pats savę, tę syk ne reikės 
nė popiežiui raszyti eucyklikas 
priesz anarchistus, nė valdonų pa
kinkliams drebuti.

| A'eksandrijoj, Egipte, 'įvyko 
sumiszimai, kurie ne apsiėjo be 
kraujo praliejimų. Mat tarp gy 
venanezių cz>a krikszczionių kilo 
koki ten vaidai.) kuriuos įaimaiscė 
pol cistas, norėdama padaryti 
tvarkę. Įnirtę krikszczionys už 
puolė policit-tę ir užmušė. Į 
trumpę laikę susibėgo ginkluot 
žmonės, apie 10 tukstanezių, ir 
bėgiodami ulyczioms pradėjo 
szaukti: “Krikatczionya užmuszė 
mahometonę, — muezkite kr ksz- 
czionis!” Senesniejie ir daugiaus 
patyrę miesto gyventojai t-pėjo 
pasislėpti namuose, bet tie, k u 
nems paaitdkė ant ulyczios pasi 
tikti su įnirtusiais mahometonais 
prisiėjo daug nukentėti. Polici
ja teipgi už juos ne užstojo. 
Maisztę apmalsz'no pribuvus1 isz 
užmie^ezio angliszka kariaum. 
Keletę krikszczionių užmuszta ir 
daugelį sužeista.

| Charkove atiduo'a kariu
kam Hudui ant nubaudimo vi na 
banda plčazikų, hu-idedantcz ę 
isz mie-czionių yvairių pietini* 
Ma-kolijos mienįtų. Mat jie bė- 
zyje tik vieno infipejio iazpUazč 
septymucgi yalazcziuow vabz 
cz:ų iždus prie ko uimuszė asz- 
tuun 8 žmonis, —- neskaitant vi- 
muszėjystėa jvykdintoa Novo- 
Ivanovsko vahzcziuje, kur jie 
iszgalahyjo deszimtį žmonių. 
Apart tų plčsztkų apskųsti yra 
dar m:e cziony*: Kir lenko, ui 
už-Rpimę su v ogių turtų ir pri
laikymu pas savę plėszikų, Pa 
liinsky ir Kuczerenko—už neda- 
oeizi i>ę jų valdžiai.

|| Lvove, Galicijoj, tapo nu«u 
dytss ant 8 mėnesių kalėjimo ar 
menų-katalikiszkoe kapitulos ka 
naunykas, kun. Mardorysiev>cz 
kurs, būdamas per ke'etę metų 
armeniszkos bmkos direktorium, 
daugybę szelmy-czių pridarė ir 
paszlavė ne menkę sumę pinįgų. 
Kn. Mardorysievicz, atvedėjęs 
pas kirtę jam biusraę. mielina ap
leisti sayo szalį ir persikelti į A- 
merikę. Labui mat mums ežia 
toki szaszlavot reikalingi.

|| Galicijoj prasi niatiuo kiaulių 
liga, ypatingos parkos, per kę val
džia uždarė visus kianlių jomar- 
kus. Miestelyje Otinia, kur sa- 
nitariszka komisija prisakė mies- 
czionims iszszaudyti visas užri- 
krėtusias parkoms berages, be 
mažo ne įvyko atviros musztynės 
terp žmonių ir policijos. Vienas 
isz sanitariškos komisijos sęnarių 
tapo baisiai sumuęztas.

| Lvove, Galicijoj, 
raštuotas tapo žinomas
gerai ’ emigrantų agentas, 
italas Silvio Nodari, kute 
per keletę metų be-idarbuo- 
damas ir begabendamas žmones 
daugiausiai į Brapiliję, tukstan- 
czius jų varguose paskandino. 
Jo pagalbininku buvo tūlas Bie- 
delnik, kurį teipgi buvo suarasz 
tavę, tik tam pasisekė ištrukti 
isz policijos nagų ir tokiu budu 
išsisaugoti nuo užsipelnytos 
bausmės. _

sua-

|| Kaime Monkosy, Kozenicų 
pavietyj, Radomo gub. plėšikai 
įsilaužė į namę ūkininko Borows- 
kio, ir kad išgau'i nuo jo pinį 
gus, pradėjo baisiai kankinti, de
ginti kojas, o negalėdami nieko 
išgauti užmušė jį, jo moterį. 
13 metų sūnų ir 18 metų duate- 
rį biisiai suže:dė. Iš visos szei- 
m y uos iszlikc sveki tik du aunu, 
kurie miegojo daržinėj ir nieko 
negirdėjo kasd>rosi grįczioj.

S Iszoiuantis Brusselyj, Belgi
joj, lai k rasa tis “Menturiai Diplo- 
matiųue” tviit na, kad neužilgio 
taps sušaukt <s Berne,Szveicarijoj 
terptautiškas kongresas ant ap
svarstymo, kokiu budu ir kokius 
įnagius panaudoti ant isznaiKini* 
mo anarebi-tų.

U Angli-zkas torpedinis laivas, 
plaukiojantis po Vokiškąsias 
marei, užbėgo ant povandeninių 
uolų ir susidaužė. Ant laivo ra
dosi isz viso 79 ypitoi, kurių tik 
12 tapo iszgelbėti, likusiejie gi 
67 žmonės prigėrė.

|| Rusiška valdžia paleido ant 
liuosybės 27 studentus, dalyva
vusius paskutiniuo-e darbininkų 
sukilimuo-e Odesoje, kurie už 
bausmę buvo paskirstyti po įvai 
rius maskoliškos kariaunos pul
kus.

D Keliinties per upę Kulpa, 
netoli miestelio Osily, Kroatijoj, 
prakiuro laivas ir teip urnai nu
skendo, kad važiuojantiems jokit s 
pagelbės ne spėta paduoti. Ant 
laivo radosi 23 žmonės ir jie visi

! Netoli miesto Caerphilly, 
Vai Ii joj, kastynėse Llabradoch 
įvyko baisi gazų expliozij«. Pul
dama žemė užmušė daugelį dir- 
banezių darhiuiukų. Iki šiol 
atkasta tik aštuonis livonus ir 
aštuonis Ait is ištraukta dar gy
vus.

|| Angį jos medvilnių fabrikuose 
dirba išviso 232821 moterys ir 
147245 vyrai. Taigi toje pramonės 
d«lyj moterys |K> valei stumia 
laukan vyriškius,

D Pišžierinis trūkis, bėgdamas 
iš Rumunijos į Vindobonę, nuszo- 
ko nuo rėlių ir nuosupilos n įsiver
tė žemyn. 9 ypitoe tapo užmuš 
tos ir a-ztuonios sunkiai sužeistos

H Poltavos gubernijoj javus ant 
laukų ir sodus apnyko kirminai 
—drugių perai, ir baigia naikintu 
Tų kirm'nų t:ek priviso, kid vie 
toms negalima per juos perlipti.

| Neapoliuj, Italijoj, pasimirė 
vienas isz gerau-iių italiszkų ar 
t’stų, 75 metų senas maliorius 
Dominykas Moralli.

Vietines Žinios.
— Prie Madison ui. nr. 278 

-282, pere'to kevergo naktį audė 
gė didelis, ant 4 lubų namas; 
blėdies ugnies padarytos rokuoja 
į 200 000 doliatių. Ugnis užgi 
tnė apatinėj namo dalyj, kurrin- 
dasi czeverykų sankrova, ir teip 
smarkiai hm plėtė ant viso namo.' 
kad subėgusieiie ugnageiiai jokiu 
budu ne|stengė užgesyti. Kadan
gi tai buvo paeziame vidurnak 
tyj. tii žmonės j nebuvo visi sumi 
gę, ir isz liepenojanczio namo vo< 
vienmarškiniai spėjo pabėgti.

— Seredoj, apie 3 vai. ryto 
trys vagiliai įsilaužė į karezemę 
Mykolo King, ant kampo 35 tos 
ir Archer avė. ir nežiūrint ant t*>, 
kad karczem'j radosi dar patui 
gaspadorius ir 6 svecziai, vagiliai 
pagrobė apie 100 dol. ir keletę 
sudėtų stalcziuj auksinių la kro 
dėlių ir pabėgo. Pleszikų ne su 
sekta.

— Įsilaužę vagiliai į namę Dro 
Lee Shaw, 707 Jackson blv., iš
vogė drabužius ir apie 8500 pini 
gaiš. Nors kaimynai matė tai, 
bet nesuspėta vagilių sugriebti.

— Rudenyj pereitų metų Chi 
cagos anglių šnkrovose supilt* 
buvo 666260 tono? anglių, šį
met ežia randasi tik 451833 to
nos, tai gi ant 214424 tonų ma
žiau. Kadangi negalima tikėtis, 
kad ateinanezię žiemę szalcziai 
butų ežia mažesni už pereitos žie
mos šslczius, tai galime laukti, 
kad prekė anglių žymiai pakils.

— Utarnįko rytę sudegė ežia 
dirbtuvės Marine Iron Works, e- 
unczloe prie Mendell ui. ir Ar 
mitage avė. Nežiūrint ant pa
sistengimų ugnagesių supleškėjo 
prie to ir keletas aplinkinių na
mų. Trys ugnagesiai tapo prie 
gesinimo sunkiai sužeisti. Blė
dies padaryta ant 250000 dolia- 
rų.

— Ne-eniai tulr vagiliai, įsi
laužę į aukioriaus B. J. Hageman 
kautuvę, išvogė visokių brangių 
daiktų vertės ant 6000 doliarų. 
Sugauta* dabar vienas isz daly- 
vautojų toje vagy»toje prisipaži
no, kad visus tę syk suvogtus 
da ktus jis su savo sėbra’8 užkasę 
žemėse. Policija ėmė kasti nu
rodytoj gintoj, ir teisybė, surado 
visus Hsgemano daiktus, kuriuos 
ir sugręžinti savininkui. Bal
nas Hageman buvo jau nusiban- 
krutyjęi.

— Vienoj iš didžiausių 
Chicagos krautuvių firmos A. M. 
Roth hild & Co. pereito ketver- 
go vakare įvyko bei d gazo ex- 
pliozija, kuri išgriovė v sę szo- 
ninį murę prie State ulyczios. 
Expl>oziji buvo teip smarki, 
kad net toliau stovinti nuo namo 
žmonės buvo perblokšti ant že
mės. Sužeistų vienok ne atdra- 
d •. Blėdies expliozijos padary
tos aprokuoja ant 8250000.

— Aldermanss Forcman žada 
p įduoti mušto rodai įneezimę, i- 
dant toji priverstų stritkarių kom
panijas numažinti prekes važiavi
mo tiems, kurie dėlei stokos sėdy 
irų priversti yra stati važiuoti. 
Tokiu budu kompanijos priverstos 
butų parūpinti ant kiekvienos Ii 
nijos didesnį kaių skaitlių ir per 
tai palengvintų žmonėmssurineši- 
mę.

— Laikyti iki šiam laikui Chi 
cagos kalėjime uždaryti anarchi-tai 
skaitliuje 9, ant kurių buvo puolęs 
nužiūrėjimas, buk jie drauge su 
Czolgoszu prigulėję į suokalbį ant 
prezidento gyvasties.tapo panedė- 
lyj iszleisti ant liuot-ybns, kadangi 
jokių patvirtinanezių jų prarižen- 
gimę d a vadų nesurasta. Draugai 
nekaltai kalėjime kankintų parūpi
no jau fondę ant provos su miesto 
vyriausyta už teip nežmoniškę 
pts elgin ę su švo ukėsais.

— 16 metų amžiaus Henry 
Bohne, dirbantis Armouro taukų 
f br ke Stok-Yarduoe, įpuolė į 
verdantį taukų katilę. Bairiai 
s|>degiiitę:nugabeno jį į ligonbu- 
tį, bet vargiai beiszgys.

— Stogų dengėjai Ambroce 
Ibill, gyvenantis 229 W. Lake 
ui., dengi mt stogę pre 55 E. 
22 ui. netekęs lygsvarumo nu 
nupuolė žemio ir ant vietos už- 
simuszė.

— Sziose dienose taps perkra
tytu kun- Krawczuno priešai 
“Lietuvos” iszleistoję ir redakto- 
r ų penktasis skundas ant 810.000 
už sugadin'imę jam biznio. Pro- 
va bus pas audžia Baker, Oi cuit 
Court’e, ir galbūt ji vėl užims 
vi-ę t-a n vai t ę laiko pakol aidas 
iszklausys yisų liudinįkų liudyji 
mus apie kun. Krawczjuo “ena- 
tas”.

— Kas žino Cbicagoje kur ir 
ant kokios ulyczios gyvena Juo 
z»pis Dembskis tegul duoda 
••Lietuves” redakcijai žiuię, yra 
j nu labai avaibus reikalas.

Draugysczin Reikalai
Metinis ApvaikasczicytmaH ir lu- 

vynlojimas Vėliavų.
Chicago. 8im*no Daukanto Dr-t* tu

rės spv*i klėstoji m j savo metines įšven
tė* ir įsavintoji m* nauju Uutiukos Ir 
amerikonisskos vėliavų nedelioj, 20 d. 
Rugsėjo, Freiheit Turner saleje, 9417 8. 
Halsted 8L Apvafksscsiojima* prasi
dės 3:30 vsl. po pistu. Visos Draugys
tes, i manosios dalyvuma susirinks ant 
33csios ui. į ssvp sales ir iss esia prasidės 
msrssavimas su musika, kaip ir kitais 
metais, į apvsiksscsiojimo sale. Ant 
sales bus prakalbos, deklemscijos, -dai
nos, musiks, <■ ant galo Draugystes ba
ltus. Todėl visus lietuvius ir lietuvai
tes kvieesia ant ssius (iškilme* kuosksl- 
tlingiausiai susirinkti. Inienga vyrui 
su motere 25c. Ypatingai kvieesiame 
Draugystes,kurios ims spvaUtsscsiojime 
dalyvuma, idant butu malonios būti sa
vo vietose ant laiko. Sanariai Dr-tes 8. 
Daukanto, kurie nebus ant apvaikssesio- 
jleao, taps nubausti pagal konstitucija.

S. Abromsvlcsia, pres., #48 33rd 8t.
A. Bijanskas, sskr., 8327 Auburn av.

Chicago. D r-te Liuosybes turės savo 
metini balių nedelioj, 2® Gruodžio, pas
kutinis nedelia ssiu metu, Freiheit Tur
ner Saleje, 3417 8. Halsted ui. Todėl 
meldžia visu kitu draugysesiu bei kuo
pų kad nerengtu virai minetoj dienoj 
balių ir vieni kitiems nekenktumem. 
(Z—JT) Presid. J. Petronius.

Chicago. Sanariai Teisybes Mylėto
ju Dr-tes teiksis susirinkti nedelioj, 29 
Rugsėjo, 2 valsnda po pietų į Liaudan- 
skio eale,8301 S. Morgan ui., reikale ap- 
vaiksseziojimo Si mano Daukanto 
metines szventes. Kiekvienas tur turėti 
baltas pirsstinaites ir Dr-tes ženklą: ne
turintis totegQl kreipiasi prie Dr-tes 
rantiniko. Už nebuvimą ant apvaikn- 
esiojimo užmokės bausme kaip nutarta.

J. K. Chmisllauskas, sekr. 
880 33-rdst.

Kudirkos Giesmininku Balius.
Atsibus. { 12. Spalių 1901, svetain«j« 

Oakley Hali. po. Nr. 1H2 Oakley Avė., 
ant West Side, Chicago. Pertraukose no
kiu Kudirkos Gieam. choras padainuos 
keletę dainų. Balius prasidės 7:30 vaka
re. įžanga vyrui su motere 25c. Užpraf 
izoine visus atsilankyti.

. > ‘ Kudirkos Giesm. Drstė.

Chicago.—Vieszas darbininkiszkas su
sirinkimas bus laikomas subatoje 28d. 
rugsejo.8 vai. vakare ant salės P.M.Mel- 
dažio, kerte Hoyne avė ir 25ta gat. Viai 
darbininkai nuoazirdžisi užpraszomi yra 
atsilankyti. Su guodone,

Komitetas.
Scranton, Pa. Lietuviu Jaunuomene 

turės dideli balių seredoj, 9 spaliu Mu- 
sic saleje, 213 Lackavanna avė. Prasi
dės 7 vsl. vakare. įžengs vyrams pa- 
vieniemi aršu mergina 81.00. Valgiai 
ir gerymai dykai. ■ Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieesia kuoskaitlingiausei 
susirinkti.

Komitetas.
Vsterbury, Conn. 10 Rugsėjo czianyk- 

sztisNeprignlmingasKliubas turėjo savo 
susirinkimą ir nutarė ant toliaus laikyti 
kas san vai te po du susirinkimu, tai yra 
nedelioms Ir ketvergats, ant pasiskaity
mo knygų ir laikraazcsiu. Todėl dabar 
kviecziame visus lietuvius susirinkti kas 
nedels ir ketverges Į Kliubo ruimą, kur 
kiekvienas gaus sau pasiskaityti ka pa
norės.

Liet. Neprig. Kilubas.

ETHNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandlą.

Pajieszkojimat.
Pajieszkau savo pusbrolio, AndrlauiPur- 
vinio, Suvalkų gb., Kalvarijos pv., Kro- 
kelaukio gm. kaimo Vęrebeju. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žlne ant adreso: 

Juozas Tuinyla,
1 James Plans, Waterbury, Conn.

Pajieszkau savo pusbroliu: Vinco, Juo 
zo, Adomo Ir Povilo Mikatauskiu iss kai
mo Blelenu Rudaminos gm„ Kalvarijos 
pav. Suvalkų gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žlne ant adreso:

Gabrys Pečiulis,
284 Atheni sL, 8o. Boston, Mase.

Pajieszkau savo moters, Julijonos A- 
domaitienes, kuri 17 d. Rugsėjo apleido 
mane ir įsivažiavo nežinau kur. Kas ja 
kur užtemytu teiksis maloningai duoti 
man žinia. Jonas Adomaitis,

(4—9) . Marųuette, Iii.
Pajieszkau savo draugo, Antano Po- 

niszkio, Suvalkų gub., kaimo Vidugiriu, 
gyveno Philadelphijoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Jos. Jurkyaitis, Chemical Works, 
(4— 9) * North Woburn, Maas.

. Į

4 nalianal ant pardavimo. Visi 
gerose vietose su gerai išdirbtais biz
niais, viens su gerir.partneriu. Dasižino
ki t pas: Peler Gulbis.

&lt.Blue Island avė., 
(27—0) • Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo du platus 
ant 4 familiju namai su lotais, kampiny
je name talpinai! gerai laliunai duodan
tis gera pelną. Atsiszaukite pas:

Jan Dorkowski,
901 W. 5 th 8t. M t Carmel, Pa.

(»-•)

Gelbėkit nelaiminga.
Asz Steponas Szeputis, paeinantis isz 

Kauno gub., Raseinių pav., Szitelio pa- 
rap., kaimo Rudeliu ošiu apimtas reu
matizmo ir gydausi ligonbutyje, bet 
daktarai liepia man gryžti į Lietuva, 
nes ošia negalima ties iszgydyti.o neturiu 
pinigu ant kelio. Todėl atsiszaukiuį 
visus savo brolius ir seseris lietuvius 
kad pagelbetumet mane nelaiminga 
prisiusdami nors po kslis centus, o gal 
susirinksiu sau ant koliones ir keliausiu 
į Lietuva. Jeigu kurie paaukausite ke
letą centu, teiksite* tas aukas pnsiusti 
ant szitokio adreso:

Stefan Szeputis,
R. 26, St Klizabeth Hoapital,

Danville, III.

Pasilinksminimo bailus.
Subatoj. 28 Rugsėjo darome pasilinks

minimo balių, ant kurio dideleje saleje 
grajys gera muzika, prie kurios bus 
galima smagiai paszokti ir gra
žiai pasilinksminti. Todėl visus 
aplinkinius ir pažystamu* kviecziame 
atsilankyti. Su guodone.

Kabelis ir Stalilionis, 
1193 8. Oakley avė., Chicago, III.

Miestų gyventojai 
rods gyvena ne vienuose viešuose namuose, 
bet daugelyj atskirų namų, . kas labiau pa
lengvina susirinkimą daugybe? žmonių ant 
mažo ploto, kokios vieši namai patalpinti jau 
ne galėtų. Ant sudrutinimo miestų prie 
tautos apsigyvenimo rubežių, aplink juos yra 
apkasai ir kitokios tvirtyųės, saugojančios 
miesto gyventojus nuo netikėtų neramių, 
geidžiančių svetimo lobio kaimynų užpuoli
mų.- Paimti miestą jau daug sunkiau negu 
paimti kokį indijonišką viešą namą. Miestai 
vienok turi ir daugiau nedraugų, kadangi 
juose daug daugiau lobio surinkta negu pa
vieniuose viešuose namuose, apgyventuose 
tautų, stovinčių ant žemesnio civilizacijos 
laipsnio.

Ne tik apie rengimą pastogės ir atsigy
nimo vietoš rūpinasi čielos tautos kaip ir pa
vieni žmonės, bet jie rūpinasi lygiai ir apie 
parėdus, apie padailinimą savo kūno. Čia ne 
reikia vienok maišyti parėdų su drabu
žiais uždengiančiais kūną, kadangi parėdas 
ir drabužis ne reiškia tą patį. Žmogus pir
ma pradėjo rupintiesi apie papuošimą, apie 
Įiarėdymą kurio, negu apie pakavojimą jo 
nuogumo. Necivilizuoti žmonės tik tada pra
deda rupintiesi apie apsirėdymą. kada jau
čia šaltį, apie parėdus ir papuošimą kūno rū
pinasi ir tąsyk, kada šalčio nėra. Parėdas 
todėl ir drabužis ne reiškia tą patį, kadangi 
ne visada pasirėdęs nešioja drabužį uždengi
mui kūno nuogumo. Apsivynioję į šiltus 
kailius, jeigu išeina ant lauko ant žvejonės, 
šiaurinių kraštų eskimosai, sugrįžę į šiltą 
snieginį savo butelį išsirėdo ir sėdi nuogi.

Tėmyjant ant budo rėdymosi visokių 
tautų, reiktų manyti, kad priežastys pagim
džiusios reikalą drabužių buvo gėdingumas, 
noras uždengti lytiškus organus. Priežastis 
vienok ta ne vienaitinė privedusi prie drabu
žių nuožmius musų pratėvius; apart gėdin
gumo buvo ir kitokios priežastys, sutverusios 
drabužius. Prie tokių priežasčių reikia pri- 
skaityti pirmiausiai reikalą uždengti kūną 
nuo deginančių saulės spindulių ir nuo ly
taus. Ant lytaus labai jausli žmogaus oda. 
ne pakenčia jo net neišlepinti australiečiai. 
Ant apsisaugojimo nuo nepakenčiamų lytaus 
lašų australiečių moterys uždengia kūną me
džių žieve arba pintinėms nupintoms iš žolės. 
Gyventojai salų Naujos Britanijos, dirbdami 
ant lauko, eidami per laukus, kur nėra pa
vėsio, arba išplaukę ant jūrių žvejoti, užden
gia kūną pundeliais suraišiotais iš medžių 
lapų.

Moterys jauslesnės ant oro permainų už 
vyriškius, todėl jos taukiaus rengia visokio 
pavidalo uždangalus savo kūno negu vyriš
kiai. Moterys gyventojų Karoliniškų salų, 
Naujos G vi neoš, Filipinų salų nešioja jų pa
čių nupintus iš medžių lapų arba žolės už
dangalus. kuriais uždengia savo kūną nuo 
lytaus.

Visokiose ligose nuožmios tautos vartoja 
ypač šiltą apsirėdymą. Tokiu budu gėdin
gumas, stengimaisi užsidengti nuo kaitinan
čių saulės spindulių, nuo šalčio ir drėgnumo, 
reikalas sėdėjimo ir gulėjimo sutvėrė drabu
žius. Hottentotai ir kitos nuožmios tautos pie
tinės Afrikos ne sėda tiesiog ant žemės, bet 
pasitiesia skūrą kokio žvėries. Moterys, dėl 
savo prigimtų ypatybių ir paskyrimo tau
kiaus reikalauja visokio apsicėdymo negu 
vyriškiai, jas atlanko visokios jų prilipsian
čios ligos, kuriose reikia šiltai užsilaikyti, ką 
žino jau ir nuožmios tautos.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejitniszki, moksliuki ir d raugi j Įsakai- 
politiški. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu.............................  AOc.

Kaip fcyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkš aprassymas apie y vai r i ui 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 80 paveikslėliu, 129 pusla
piai. .'......................................  Bftc.

Ar vyskupas Valancziua (Voionczaui- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystee? Para
ižyta Kn. Dembakio. Iszleiita kaizlait 
Susivlenyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................................10c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pija Ir kn. Kraucziuno prova su įeik- 
rakzcsiu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato, sisskaus d ruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucsiu- 
no, “Lietuvos” išleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8s. Jurgio lie- 
tuvhzkos bažnyczios. Popieros apda- 
iais...............................................$2.00.

Audimo kietais spdsrais, aukai- 
uisis titulais............................. .  .$2.00.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumę. suUi- 
t>* Szernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki paukssezių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais................. 4Oc

Smertla. Daktaro pasakojimas. P* 
ruse Ssventmigis. Kas nori duižinoli 
kokia yra smertis Ir kaip ji iszrodo: vy
riška ar moteriška, juoda ar balta? bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka ašie knygele, o apie visa jos pavidala 
dasižinoe. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja Ir labai aiškiai 
apraaze jos pavidale. Knygute kasstuoja 
tik........................................................lOc.

Istorija epe Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te..........................................................lOc.

Pas Įkalboj ImM apie Dangų Ir žeme. 
Verte iaz svetimu Icalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
rasso kokiu bodu žeme eina apie eaale, 
kode! mee nerandame žemes kramto, 
kokiu budu daiusi užtemimai Mules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu viea 
neeuprante. Perskaityk ja, o ta viską 
daaižinoei..........................................20 C.

Balas visas knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos’ redakcijoj.

Vyriikii giminei iu 
iiurztu nupintu iš l*pu.

Tokiu budu uždengimas kūno nuogumo 
raiščiais, gėdingumo juostoms ne yra tai vie
naitinė priežastis privedusi žmones prie su
pratimo reikalo drabužių, bet tik tankiau
siai pasitaikanti forma nuožmių tautų apsi- 
rėdymo, vartojamo ne tiek ant uždengimo kū
no, kiek ant parėdymo, padailinimo. Raiš
čiai, juostos yra tai, teip sakant, drabužis ir 
parėdas karštų kraštų tautų, kurios, turėda
mos užtektinai šilumos savo tėvynėj, ne rei
kalauja dar dangstyti kūną ant apsaugojimo 
jo nuo šalčio. Toliaus nuo tropikų, šaltes
ni uose kraštuose žmonės priversti jau varto
ti drabužius uždengiančius visą kūną, ka
dangi čia šilumos jau ne visada užtenka; to
kius drabužius vartoja ir visos civilizuotos 
žemės tautos.

Drabužiai civilizuotuose kraštuose yra ne 
tik fiziškas reikalas, bet ir reikalas viešas; ru- 
pinimu drabužių ir jiems medegos užsiima 
atsakanti amatininkai ir pramoninkai. Rei
kalas drabužių sutvėrė pas civilizuotas tautas 
plačią pramonę, kuri maitina milijonus žmo
nių. Drabužius žmonės vartoja ne vieno
kius, ne iš vienokių medegų, bet jie pritai
kyti prie turtingumo ir luomos juos nešio
jančių.

Medegos, iš kokių siuva drabužius, riša- 
si su ekonomiškoms sanlygoms, kokiose yra 
juos nešiojančios tautos. Kaip maistą, teip 
ir medegą savo drabužiams žmogus ima lygiai

; nuo augmenų, kaip ir nuo žvėrių. PIaušsi 
iš po žievės vieno gatunko šilkmedžio eina S 
ant mezgimo drabužių gyventojams salų Di- | 
džiojo oceano. Panašų audimą dirba iš pląu- - 
šų vieno figų medžio tūlos Indijų ir viduri
nės Afrikos tautom Medžiojančios ir baudas 1 
ganančios tautos ant drabužių vartoja kailius | 
sumedžiotų arba namieje papjautų žvėrių, 
kuriuos per išdirbimą padaro minkštesniais.
Tankiausiai audimus iš medžių žievės plau- | 
šų mezga; teip daro antai gyventojai salų 
Didžiojo oceano. Mezgimas todėl yra tai 
pirmutinė forma audimo, mezgimo žmonės 
pirmiaus išmoko negu audimo, audimas to
dėl yra tai pagerintas mezgimo būdas. Aus
ti moka jau šiądien ne tik civilizuotos, bet ir 
tūlos už nuožmias laikomos tautos, kaip an
tai: gyventojai Karoliniškų salų, tūlos ma
la jiškos tautos, abisiniečiai ir tūlos negriškos 
tautos vidurinės Afrikos.

Teip atskiras žmogus, kaip ir čielos tau
tos stengiasi ne tik uždengti drabužiais savo J 
kūną, idant jį apsaugoti nuo šalčio ir drėg
numo, bet parėdais dar nori savę papuošti, 
padaryti gražesniu. Teip daro lygiai stovin
ti ant žemiausio civilizacijos laipsnio, kaip ir 
pasikėlę ant augščiausio jos virbalo, tik, ži-- | 
noma, ne pas visus supratimas gražumo yra ' 1 
tas pats Jeigu visi turėtų vienokį gražumo 
supratimą, tai visi rėdytųsi vienaip; tuom 
tarpu terp parodų visokių tautų yra didelis 
yvairumas, tas paeina nuo ne vienokio gra- i 
žumo supratimo: kas mums rodosi gražus,tą, 
pa veikslam indi jonas, puošiantis savo galvą 
visokių paukščių plunksnomis, laiko už bjau
rų, o vėl kas indijonui patinka, tas mums 
gali visai ne patikti. Ir pas civilizuotas tau-** 
tas ne vienoks yra supratimas gražumo. Ly® t 
giai civilizuoti žmonės, kaip ir nuožmi daug T 
darbo ir tankiai kentėjimo turi pakęsti ant 
jiadarymo savęs gražesniais pagal savo supra
timą. Gyventojas tūlų salų Didžiojo oceano 
daug turi nukęsti, kol koksai specijalistas jo 
kūną išbado ir išpjausto ant jo visokius pa
veikslus, kurie, užleisti atsakančioms par- 
voras, ant visada pasilieka. Tą būdą vadina 
tatuavimu. Mums tie paveikslai ant kūno 
išrodo bjaurus, bet juos nešiojantiems jia 
puikus. Argi mažai nukenčia civilizuotų 
tautų moterys, kol per varžymąsi įgauna per
smaugtą kaip širšė liemenį?

Visoki papuošimai, kokius visokios tau
tos nešioja, ne yra vien ant padailinimo, ne 
paskirti vien ant to, kad tokiais daiktais pa
sipuošęs gražiaus išrodytų. Papuošimai, 
kokius vartoja stovinčios ant visokero- 
po kultūriško laipsnio musų žemės tautos 
priimti ne su mieriu padailinti savo išveizdį, 
bet vieni ant gazdinimo priešų,, kiti ant pa
traukimo prilaukiu sau. Daugelis visokių tau
tų vartojamų pasipuošimų tokiais pastojo tik 
vėliaus,iš pradžių jie buvo priimti su praktiš
kesniais mieriais, kaipo įnagiai prisidedanti 
prie palaikymo sveikatos. Papuošimai, ko
kius vartoja visokios nuožmios tautos, koki 
iš tikro ne gali būt vadinti papuošimais, ka
dangi jie visai ne padailina juos nešiojantį, 
be abejonės likosi priimti kaipo daiktas rei
kalingas, kaipo reikalingas ant užlaikymo 
sveikatos ir kaipo daiktas dailės, papuošiantis, 
'kaipo reikalingas ant išplatinimo savitarpi- 
hių tautų susinešimų, kaipo tavoras, kaipo 
tikėj i miškas ženklas arba kaipo talizmanas, 
apsaugojantis nešiotoją nuo nelaimių.

Žmogus ne iš syk pradeda dėvėti viso
kius papuošimus, bet iš syk dailina tiesiog 
savo kūną, savo odą: ant kūno visokioms 
parvoms daro visokius ženklus, aštriais akme
nims išpjausto ant jo visokio pavidalo randus, 
arba tatuiruoja savo kūną, taigi kokiu aš
triu įnagiu išbado ant kūno visokius paveiks
lus, kaip antai augmenų ir visokių gyvūnų. 
Išmozojimas veido visokioms parvoms, labiau
siai raudona, vartojamas paprastai ištrau
kiant į karę arba laike visokių tautiškų ir ti- 
kėjimiškų iškilmių; tą ypač prieš kares daro 
todėl, kad kariautojai išrodytų baisus, kad 
jų viso pavidalo bijotų priešai, tą tautos var
toja kaipo papuošimą; tuom tarpu išpjausty
ti ant kūno randai, arba tatuiravimas yra ne 
tik papuošimu ypatos, bet yra teiposgi gimi
nės ženklu, k$ipi paspartu palengvinančiu 
suradimą paėjimo tokius ženklus nešiojančios 
ypatos; toki išpjaustyti randai ir išbadyti, 
tatuiruoti paveikslai yra teiposgi tikėjimiš- 
kais ženklais teipjau, kaip antai rąžančiai ir 
škaplieriai yra katalikų ženklu. Užlaiky
mas plaukų ir būdas jų sušukavimo turi tei
posgi ne mažą ženklinimą tautų gyvenime, ir 
tam tūlos tautos' ne mažai laiko pašvenčia. 
Ypač tautos turinčios garbiniuotus plaukus, 
kap antai Afrikos negrai arba papuasai, at
sižymi terp visų kitų tautų visokeropais gal
vos papuošimais. Ne tik plaukai, bet gali
ma sakyti, kad nė viena kūno dalis ne pasi
lieka be šiokių tokių papuošimų. Nosį per
duria per jos užbaigos kremzlę; kitos tautos 
tą patį daro su veidu, lupoms; ausis, kaipo 
geriausiai tinkančias nešiojimui papuošimų, 
pervarsto visokioms rinkėms ir kitokio pavi
dalo papuošimais padarytais iš visokių me
degų; ausis ne palieka be padailinimų ir 
moterys civilizuotų tautų; rankos, kojos tei
posgi ne pasilieka be padailinimų, be žiedų, 
o tūlos tautos, kaip antai abisiniečiai,net ant 
vyriškų lytiškų organų nešioja, bent kol ne 
apsiveda, atsakančius žiedus, o merginos ant 
lytiškų organų turi nekaltybės juostą saugo- 
jaučią nuo nužudymo nekaltybės. Šitie nė
ra tai iš tikro papuošimu, bet turi praktišką 
prasmę, yra kai pi kontroliuojanti prietaisa 
palengvinanti tėvams dabojimą doros savo 
vaikų. Nepasilieka be atsakančių papuoši
mų ir dantys: vienos tautos juos atsakančiai 
nusmailina, kitos parvuoja, o dar kitos tie
siog išmuša porą dantų, nes tokia ten mada.

Dabar jau metalinės graznos visokių 
tautų papuošimuose stumia graznas iš kito
kių medegų, pirma vienok graznos rišosi 
ankštai su ekonomišku tautų gyvenimu. Pas 
nuožmias tautas kiekviena lytis pati rengia 
graznas iš tokių medegų, kokios turi susiri
šimą su jų užsiėmimu: vyrai dirba graznas iš 
sumedžiotų žvėriškų medegų, moterys gi 
puošia savę graznoms padirbtoms iš augmenų, 
rūpinti kuriuos ant maisto šeimynai yra mo 
terų priderystė.

(Toliana bus.)



LIETUVA

Knygų Katalogas.
Knygos 8wetimoH spaudos.

Anekdotai isasitarimal ir patarle* isz gyveni
mo senovės Grekonu bei Rvmionu “ “ 10c

Apie kalbu pradžia ir tikros rodo* delapaisaugo 
Jimo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurio* yra seniausios ant 
svieto žaibo*, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
Uetuvi*aka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengtasi Ja 
iszaaikintl; ant galo paduoda rodą* kalk 
nuo jo apsisaugoti.............................. 10o

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybe*. Czia 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeliai parodo žmogau* 'pil
vą kokio* isz girtybe* pastoja ligoa 
tepaduoda rodą* kaip n uoto iszslgydru 30c.

1 'HMMls&a, Romnnai, Novelio*. 
Mylhai.

ižiaus galas Ponsko Piloto, kurt būro su
dils Vieš a pa ties teraus............................

urna Vilią, naujausia ir gražiausi* pasaka, 
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ....

■asu vienoje knygelėje..........................   15c
>ie J->n* TvardaucK* garsu burtinyka 

ir lodarbus sykiu suspraszvmai* apie bur
tu*. . ; . , . 2&c

valtis, apysaka tzioa gadyne*. Yra tat 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negtrdojo. •• • t.

o*-* ji šakoto Jai. apveak* H. Seuklevl 
esiau*............................................................ 35
pu k»« ap-aszvmai apie nedori be žydu ir 
pikta.auginimu vaiku ........................... 50

ubutyna. * pyška Įsa laiko torpsasriaakoa karo* 
Indijonu Amurikoa.............. ............. SJoo

£*uiki Istorija apa Kantria Alana,kari par S ma- 
tn* *alk*xcziodama po surleta. daugyba
badu te wargu kantrei isskastojo........ 8Oc

Pamokslai įsiminite* te Teisybe* tesguldiu-U
Gslatoczlu teisu amžių. Cite yra patilpj 13B 
araiiujuokibgu Ir išmintingu parokalcaiu 
kas nori tureli giežiu juokingu te pamoki 
naneziu skelti m □ tegul nusiperka šaknin
gais. o gardžiai pasijuoks, žmonas* turas k| 
papuškotl ir ant ktekwtenteuiklaaslmo mo- 
fas duotl laznlnUnas aiškymf...........5Oc

Ft*nkwadls Gremžta rašymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raaiytie gromatas In:pažystamus, priete- 
lius, giminias, mylimaisias te myllmuo-

Į)aktarai »Medical Diskam oali jus iszouduin
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Abeeeta ir teip mok Intu ve dėl valku, sutai

syta A—e* ir J. S*. Yra tai geriausias leman- 
torius. nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinanozlu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai.... .............  20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............10c
AM>i*zk*i-ltetuvl*zk*s žodynėlis, sutaisytas 

kn. P. Saurusaiczio. turi apie 35U) žo
džiu : angllszkt žodžiai IszguldineU lieta- 
viszkai........................................... — •

Birutes dainos “ “ ,Oc
Buda* gydymo. Daktariszka knyga................ 40c
Dainų skrynele ,, 20c
Dailyde arba patarme* stalioriam*. surinkto* 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikiu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedls mo
kinantiems ir mokantiems staUoriszk* 
iarbį........................................................**

Etaologiszkos smulkmenos, Dro J Baaana- 
vyosiau* Mok*li*zki lietuviu praeitos 
tyrinėjimai, su viena mapa...................25o

Bgle žalosiu karaliene ir iazgrlovimas Kau
no pilie* V383m., du puikus dramai para
ižyti Aleksandro G užuosto . 25c

Genu Dede. Graži pasak* i*z *ztandienlnio 
Lietuviu padėjimo . . . • •

gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakymu anie pargabenimu 
Dr-tes Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va

dinamus. versta, ant lietuviszko Kn. 
PetroSaurusaiczlo. Kas nori turėti dva
sišku nauju paaiskatimu tegul nusiper-

Jeje ant messlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Mus*.......

storija greitos Magelonoe .,
storija septynių Mokytoju • “
f uolu pas Koniusie*ski*. arba kankinimas 

CnMetu po vaidila maskoliaus .
luoklngas pasakojimas apie BzaltabuHlu* 

ir du graius straipsniai isz nkinikystas
*a* teisybe tai šerne la*. puikios apysausis* 

iss lietuviu gyvenimoisz lietuviu gyvenimo 15c
(nukaso Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Cunigas, puikus apraszyma* isz gyvenimo

bei u vi u.............................  50c
Cn A Bu boa Prozaiszki Raustai. Szioje kny

goje talpa 13 gražiu pasakų, pataszytu 
kn. Burbos, buvusio kleboną fletuvitz- 
koe parapijos Plymouth. Pa., kurio* tai 
yra szitoklos: -Tirmlazklu Audrius", 

■ Szviesute”, • Drąsybe ir užminti* žmo-

vartos", "Sesuo", "Ui Ievyne* meile", 
"Burtininkas isz Cuoagvano Austrijos". 
"Sodžiaus elgeta", "Wdnio iszpaiistis", 
"Smertiaant nosies"........ . .............,..........80c

Keksztu Simas ukiszka apysaka Ssl yra
nima* pr>e ukininkyste*........... ."..J......... 10c

Maskoliai 1013 metuose arba Jurgis M įlos
ią vskis......................................... j........ 40c

Medėjo pasakojimas Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* asla ap
našo atsitikimus vieno Medajo su visokiais 
žvėrimis po svetimus kraastus svieto. Yra 

''tai akyvas ir pamokinantis apsakymu su 
trimis abrosellais 10c

UJVCUiiUAS amsaasvorese* -------
tius itiiynuejimn* «ura*zyUka.................

Išrankiai nrento* Inkvizicljo*. vartoti VI ir 
VII szimtiueczjuose dėl praplatinimo sa- 
taliku tikėjimo At žeme*. Parasze Mac 
Donald Labai akyva knygute.......... 10c 

ba ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembski*. Szi kni
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szventos Biblijos, kuria* perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia Ja žmonėms skaityt ........... ...<5®

isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszku Lietuvo* Iszty nuėjimas, 
naudinga mokniiazka knygele............ 1<*

istorija Europos su mapoms 5°°
Istorija gražio* Katrukos “ " 10°
Istorija is*taiko Franeuzu vaino* ataitiku-

(los Afrikoje . . • • .soo
litorija arba apsakyme* apie Lietusros praei-

ga. Parasze Zanavykas. . <oo
Iszganimas vargdienio. Knigv.e pamoki

nanti kaip pagerint l*vo gyvenimą Zoc
latakme Soeijallstiszku aanlygu ant visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbiniu- 
kams kaip pagerint šwo buwi............ 15c

Ka darvtie, kad būtume sveiki ir ilgai gy- 
tnnitam ,....,..,..«****••**•***•••••••• ‘O**

Kankles. lietuviszko* dainos sn natomis, 
sutaisytos ant4 balsu dėl vvru *alis 1.

Kankles, lietuviszko* dainos 4 balsams vy- 
riszkiem* sutaikytos: parūpino Dr. V.
Kudirka. II dali*....................................  Wo

Keli Žodžiaiapie Auginimą, paraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, nor.ntiem* iszaugintl savo vai
ku* ant sveiku, doru ir naudingu dęaugi-

žiu kriksaczionystes.....................................30c
Mythal. Pasakos te Legendos Žemaicziu, su

rinkto* Ed. Veckenstodt o, verte J. Szliu- 
pa* M. D. D. I. Yra tai akyviausio* te 
juoklngiausio* senoviškos pasako* apie 
visokius stebuklus ir prajovus anie dar- 

. bus geru te piktu dievu, apie Laumes, 
Laime*. Raganius, Vilkalokus ir tt., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szia- 
dlen dar nekuriu tiki. Kas vienf isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tau: Preke.........................................  50c

Nedorybe Rymo Cieooriaus, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėta* daiktas ir gero* rodos musu mo
terėlėm* „ 5c

Aetuviszkos Pasakos, nedega lietuvlszkai my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Basanavlcziaus.

-Cala telpa 14 seniausiu Itetaviszku mitalo 
glazku pasakų, kaipo tau: Dievas ir velnias; 
Perkunasir velnias. Žmogus ir velnias: Apie 
raganas ir raganius: Apie Deive*. Laima ir 
Laumes: Apie Dali; ApleGiltine; Apie Svai
ny irszalti: Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žaležius ir smakus; Apie vilktakius arba 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdetosnuo seniausiu laiku In kure* dar 
ir sziadien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe........................................31.50c

czia* ypata* P»xvelltlnlni»i( pavlncaeteo- 
ne*) ant Nauju M«tu, dienoj* w»rduwiu, 
annlmo te kitao** ttešbluo** ataltiki- 
....................................................................®Oc

Kobinsons* Kruzlu*. morališka te žingteli 
apysaka pa*z»**ta Jaunumes*!.....M5c

Senu Gadynių istnyke Grot Sutvėrimai. Fugai 
Butchinson*. sutaisė Suras*. Ji *prs**o 
seniausia gadynių Įvairiai sutvėrimu* gyve
nusiu* am tome* dar prie** žmogau* ant jo* 
atsiradimą. Sztandten tu sutvėrimu kunu* 
žmona* Kasdami giliu* siu italu*, kausiu* ar 
imdami isz žeme* angli*. randa giliai palai
dotu* žemeje. Tulu *utvėrimu atrado ozlte 
ius, nesugadintus, kurni*, užklotu* eile ke
liolikos sieksiliu storio Žeme*. Tie struti 
žemeje kūnai yra šiamdlen Užstatyti ivai 
riuoro nuzejuose. i*« kuriu žmone* mokta**! 
pažinti, kaip *en* yra musu žem*. klek daug 
milijonu melu reikalavo pakol aat mirusio 
žverte* kūno užaugo Jo* *11* keliolika* sieks
niu storio. Mok*iinexl*i I** to *eml* bran
giausia moksle susipažinimo, kaip te kokiu 
bud* gyvi sutvėrimai keltesi is* žem-isiu 
in sugsztesnes veisles, ir pagal stonams ir 
senam*žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kubus randa, gali be *p*trifiliao sprens- 
ti. kaip reniU Ir žmogus aat musu žeme* ai 
sirsdo. Knyga turi 370 puslapiu stambaus 
druko, act graž.os popieros te apie 150 pa
veiksiu ir vairiu tena gadynių isinykuslusu^ 
trerin’u. Preke......................... 81-00

Tlkyb* ar mokslas? Tyrinėjimai tlkejlmlszkl 
moksllsskl ir d ra ugijlssk* r politiški. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu ................ 5Oc-

Trumpa Geografija. Butais* Meri*. Trumpai Ir 
•u p rantam* i apraszo wiso 5 dalis swieto. Su 
74 paw*lk»lelteis: mapu. žmoni*, gytea ta te 
medžiu. Tinkaml*use geografija |n pradine 
mokslai Uf.................. *......................U5c

Vanduo aat žemes, po žeme te vlrssuje žemes 
Rusiszkai parasze Rubakln's. Vertę Drugys. 
Issleido T. M. Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, sprasso visas rudens 
permainas tr veikmes: kaip lis peraikeicil* 
in garo, kyla in viršau te tonai tveri* debe-

Jūs nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

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

Ju electro-chemisska-s gydymu yra 
geriausiu ant visos paMules. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
Jus u liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu: ,a’ reiszkia jog ju
mis nieko ne kuztuoja už gyduoles ir 
gydyme jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai

Kaip igytle pinigus ir turtą ’
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai . . • •
Kristijonas Duonelaitis .. »

10c 
10c 
lOo
10c

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos tmoalu. 10c

Kataliku Bažnyczta ir mokslas pagal Zahn'a 
verte kn. A. Milukas........................... .■ 15c

40cKristijono Donelaiczio Rasztai.....................
Kapai Didžiu Kunlghikszcztu irKarallu Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parasze N. Yra 
tai istoriszka* iszsznipiuejimasapie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunigaiksz- 
cziu ir Karalių.... . ............... —....... iOn

Kritaoliai saviesos bei abrozai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu teina tikejimlszkus dogmatus.... 50c

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lOo 

Kelio* iatoriazkos dainos. Gražio* ir svarbios a- 
pie Lietuvo* praeitis, jo* lietuviszkus kn 
nigaikszozius. Kražių skerdyne ir tt..lOo

Keistutis, tragedija 5 aktuoeedel teatru...........20c
Keletas žodžiu apie Bymo popiežiaus neklai

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

ralezio. Aiszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo areuztuoti. klek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nusūdyta ir tt................ 15c

Kuningas. puikus apraszyma* isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. ... - ... 50c

Lengvu būdas paežiam per u ves pramos
ite raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lletnviszkoa dainos isz visur surinktos, 
apie keturi suimtai dainų “ * 32.00

Y dėta viszka* Al bustas. Laida I. Istoriško* ir 
szelp jau. Lietuvos rieto*. Parengtas ir Už
leistas kn. Miluko su pagelbt prenumerato
rių. Telpa czia gražu* paveikslai su trum
pais apraszymals žymiausiu Lietuvos vietų, 
itadtabim* ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auarros Vertu su stebuklingu paveik- 
slu Stakles Szvencziausios Vilniuje: Oriu- 
vettdMndaugia rūmo Na u miestelyj: Griu- 

M* pilies; Griuvėsiai Krevopilies.
Lisak^rNauji Trakai; Griuvėsiai Medini 
ka pitiw; Ueigandiškis; Griuvėsiai Gede 
mino pilie* Vilniuje: Perkūno szventinyczia 
Kaune ^Kėdainiai. Mlr. Vyeokie Litevskie: 
Kretingai Kražiai; Rakiazkio bažnyczta, 
Kapezoimano Daukanto. Birutoe koplyczia, 
Palanga. Buomu tie* k lai pėda, MI sijosite 
uis tie* Garždais. Nemunu tie* Vilkija, U- 
kg lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia tau u 
M Kauno gnb.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu Lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
te tt. Apraszymu paveikslu dviejose kalbo- 
ee—lietuviszkoj ir angliszkoL Preke....BOc 

uletnvos Tėvynės Damos, paraazytos kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 30c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinis! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalb* 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui I()c

Litvini i Polacy. Lenkiazkoje kalboje, išrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenksis laikytis ar nuo ju

,10c

Knygos sawos s|*auuos. 
4,kyvĮ Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu amo 

nes nuolatos iluri.bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliai*. Naudingiau** knygele ant 
svieto dasiiinojimui isz ko darosi lai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kasy:s 

debesiai ir ant ko jie laikosi...,.... HOe
Aritmetika. Kniga irzsimokinimui rakandu.

Preke.........................................................kj.”c
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 

apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be 
pagelboe daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygute privalo rastis kiekvv- 
nuose namuose." nes kas j| su atyda perskai
tys.pataikys apsisaugoti nuo tukstancziu vi
sokiu liga, pataikys užlaikyti euelybeje m wo 
sveikata, pailginti sawo amsi ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo vaikelius.
Preke.............................................  35c

X.pie turtu iszdirblma Parasze Bebram; verte 
S. M. Veikalas gvildenanti* poliliszs|jt eko
nomija. Kokiais keliais isaidirb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepta ant 
draugijos gyvenimo. ....;................35c

Ar vyskupas Valanczius (Valanczauskas) nebu
vo vilingu, lietuvystes? Paraižyta kn. Demb
lio. Isuleista kuštate Susivienyjimo Liet. 
Laisv. Am. 37 puslapiai...................... 15c.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktu* 
Pagal prof. Nusbaumf. Sutaisė Srtosi Cbi
cago, TU. 1801. Puslapiu 147.Mokslas kokiu badu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip 
Jie vystosi pradėjus nuo mažu vabalėliai 
daejo iki paukszcziajvieriu ir paties žmogau* 
Su paveiksleis.......................................... -4Oo.

Geografija arba *em»s apraszymu. Pagal Gei- 
kie, Naikovskl ir kitu*, sutaisė Szerns*. Yra 
tai naudingiausia isz visu suiygsziol Įstoju
siu lietuviszko knygų. Atšakiai D suprao-

Czia nukritę didehua darbus veikia: snte- 
KU K-.riais uždengi* oielus kaimus te laido
ja ravo pusnyse žmonis ir gyvulius, taukai' 
tirpdams nuo saules keicziasi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravu*. upes ir upeliu* 
ir kavojssi po žeme, kur vėl veikia H paU 
darbf kaip te ant vlnaaus žemes......... lOc

Žmogus Nepliuszkis Verta te* švedlssk* No
ris Gros, apyškele: kaip turtingo preketo 
sūnūs apalveue su varginga mergina ir tai* 
nuogiau gyveno už kitus, su turtlngcms ap
sivedusiu!. Šilta apysakėlė užima kiekvie
na huną vaikina sr mergina ir mokina smo 
giszkos dorybes................................... 4O«.

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetines, .vakarine*, prie 
■pa*lednet. komunijo* mišis. miszparu ir 
deugybe kitu: miežiu maldo* su abrozeliai*: 
mišparai giedami lietuwtezki ir lotlniazkl 
daug lotynišku giesmių giedamu prie lazata 
tymo SS. Sakrameuto, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yrs • litanijos, psalme* S*. Marijo* 
P. ir Karaliau* Doaido; aktai, ražancnai. 
stacijos, karuuka keliolika šiurentu giesm.u 
irti Y r* tai naujausia ir gražiausia knygele 
is* *isu lietu«isz*u maldaknygių, daili, bal 
ta, slidi poplera: stambu*, auzkus druka* 
Miera 3UZ4H coliai, britu knygeliu apdarei 
ir preke* yra sekauezioa.

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu Užgydytais |>er pa
garsėjusius. specijalistus. Jie nžtikrina 
iszgydy^na kiekviename dalyke.

Egzarfunąvima yra daromi pa
gal našiausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktaro! klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
orosoopa, H a r m ocytome- 
tero, S p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
to iž Stethecropo Pho- 
nond o s c r o p e tiri ne jimo,
iszcziupinejimo, iszbrMzkinimo ir isz-' 
klausymo idant ant syk atrosti- liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie lig* mtlapume (mitaluose) per tiri- 
nejim* su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
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 \ an Buren ui. 
C3T Inejimas per 1)6 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijnlistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nuailpnejimA 
ir visui dalykui prie to prisidedeneziufi 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* ptmekmee jaunystes neiszmintin- 
gumo penižagimosenesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užniti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnti ir kitu tam panMziu symplomu. 
Tokiemaiigoniama rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, (eigų per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada norą gydytas 
l>er kita daktarą ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
"State M< dical Dispeusary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
80 melu atgal. Szilie specijalistai gali 
užgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir nžtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavouiu nuo žmonių kurie likosi i išgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes azlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingu dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su galviniu 
daktaru Stale Medical Dispensary. N e 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus. jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

YARICOCELE^Hr“
Nusilpninanti rezultatai szitos* ligos 

yra per gerai žinomi, idant inslgilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systetna ir pasibaigia ant vi- 
slszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szilo baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusislebesil jog jie iszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
tus! a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta: kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir joa atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumul.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
t3T Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispensaryj yn paprasta, turi raaayt 
apraszydami sįįjo liga ir jeigu jie atras 
jog namlejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

No 1. Mažu Ankso Altorius, prutals drū
tais apdarai*, auksintai* kruxtals.be »p 
kalimo......................... ............ ......... 50,

Dr. Leonard Landės,
LMtMioi&zkaz Daktaras.

134 K 24 Ui., NewYork.
Garsingas gydytojas wyrišikų ir mo 

tarisikų ligų. Mękinosi uniwenilete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 

i Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoja mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moka
te Lebanon. Ballevue, Port Oraduale 
Hoapita! College ir 1.1.

Uažtikrina IvZsgyiiy 1111*
wiaų alaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimj vidurių, 
galvoknepomialį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynim^, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviazkų ligų 
reikia naudot eiektrikinias prietaizaz.

iaz kokiu žeme sluogsniu suaideda. kur Ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, dru* 
kos ir kitu gervbiu: kiek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
deny*: surn*. pruski, saldus, ar kartu*, ko
ki juose gyvūnai gyveua te tt Žeme apra
šyta dalimi*, iszakaitytoe iriso* viešpatys
te*, karaiyate*. kunigaiksatyate*. reepubli- 
ko* te tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paproczial. už
siėmimai. pramone*. Uždirbtai ir tiesos, ko
ki miestai. *u kiek gyventoju, fabrike, pra 
meniu; kur koki orai: szalczlai ar karš 
t.'tai. lietu* ar giedros; kur koke Ugi* dieno* 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i*s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tL Knyga didele 6»° .oliu 
480 puslapiu, ant geros standžios popieroe

tai* apdarai*, auksintai* krautais, ap
kaustytom* briaunoms pasidabruotomis 
blate teini*, su kabute .. ............

11U ir k*. • ••* . • • • * • • • •• • • • • •• •• • • ••• * •y’į'r
T* pati, apdaryta audimu kietuose apda

ruose, auksinėmis literomis atspausti para 
saal ant nukaros ir srono. Preke . 82 50 

Istorija Cbicago* Lietavtu, ju parapijų irkn.
Kraneziuno proza su laikraszoziu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,t8Wm. 586 puslapiu 
didelo formato, aiszkaus drėko. Fotografijos 
yra abieju pustu advokatu, kn. Kraneziuno, 
“ Lietu vos" Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cbicagos S Jurgio lietuvtesko* bažnyczios 
Popieroe apdarais................................SU OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais
U to leis.........................a...................... 92 50

iszgydysiu į kelez diena*, teipogi li
gas pilvo, uždegims žarnų, iszdiiuvi- 
mj pieno, skaudėjimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimf pajiegų ir tt. Isz- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Čnroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir zlspemaz ligas užlaikau slaptybė
je

Dr. Leonąrd Landės,
134 E.24th Ht-.Cor.Lezinffton Av.

Offiso valandos: | g^aro

Uipraazydami gydyklai prižiurkite 91.00 
t^~Jeigu sergi, lai parazzyk kiek turi 

metų, kiek swori ir apranyk aawo ligf, o 
azz priaiuaiu gydyklai kuriomis izuigy- 
dyzi

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtua kitokiu daiktu galite iszairinkti ir parai* 
traukti, jeigu turite musu lietuviazka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Succ. tu Kelpech, Norvlko A Co.
74 Centre 81, Chlcąo, II

lekado* negu 
kasstuteaf

• z*liatl*.........................................................
Laisvo* Valandos Kilę*. Parasze Vincas 

Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra suria- 
kta 23 mažesnes eile* garbana musu poe
to, jauname amžiuje in kapu* nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bzloae Jo eilese kiek
viena* skaitytoja* ra* įau nusiraminimu 
irdvasiszkf naudf................................

Laima ir Planeta*. Knygele, tinkanti Jau 
nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* isz Jo* gali nuburtl apie savo laimj 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar j| vaikinas myli ir tt.....................

Ltetaviszka* Sztnpiny*. 11 Laida. Konradas
Vallenroda*.......e..................................... 10c

Ltetevlszkl Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czlo. Kliasiszkai tau t Užkas perejodda* 
Parengė Jr. Jonas.............................  40o

ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 
Szernas. Chtoagolll. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su pavelkslelels..........................................2Oc

Istorija Suvienytu W»l»UJu Sziaurine* Ameri
kos. Apraszo kaip Kohumbaa atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmone* pirmiau*!.1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karevo ir kokiuos*: metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki Ir klek kuria gero padare aztal 
žemei. O ant pat galo talpinaal KonititaoMa 
Suvienyta Walatiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenaneaiam. Idant 
suprastu koke* jis ežia tiesa* tari, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale. Turi p^sta^ta

Drutnooe, graliuose apdaruose 
įlenksi Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parasze 

pagal leekiszku* istoriku* Žemkalnis. Isz- 
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yrn 
tai aprašymas Lietuvos *n Lenkija susivie
nyjimo ir jo pasekme*. Czia atšakiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip Jie pasielgė su
.letuvoe kunlgalkszcziais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitais. Isz szlo* knygele* skaityto-

No. 8^ Mažas Aukso Altorių*, moroko 
• kuro* minksztais apdarais, apvalai* 
kampai*, auksinti Kruztal. paruzai* 

te kurtetka......................................tl.i

F.PBradchulis
Attorney ud Cosnselor it Lai.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalie A Waahington ata.

CH1CAGO, ILL.
Tetephooe Main 3042.

Wieniutelia lietuwys advokatas, baigęs 
rnoksl) jurtsprudenciloeosion Amerikoj. 
Weda provraa kaip eiwiliazkaa teip ir 
kriminaližzkaz tvisuoee suduota
Reti. 188 W. 18th Cor. Union 8t.

Telephone Ganai 788.

81-85

Dr-as A. I. BAGETO,

Ltetuviszki raštai ir rasztiniakai. rasalia- 
viszka peržvalga LietuVo* Mylėtojo, ju 
gyven‘ma* ir darbai. C*la surašyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k» 
nors gero parasze lietuviszkoje kalboje, 
kaipo lai: Dr Basanavlezius, Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio,

Lietuviu pratęstai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po vaidila persu Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi ca puslapiu* 
ir 4 didele* mapas. parodanczlas vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu protėviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu prieš* Kris
tau* gimimu.................................. ...5Oc

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksli**-

No. 4 Mažas Aukso Altorius, fraacurlsz- 
kos gluodnlos skareles apdarais ap*a 
leis kampais, auksinta kwtetka,kryžle* te 
kroaztai.......................................... 81.50

8839 Commercial tve. So. Chicigo, III.
Gydo visokias ligas b* įkyri*** ir viską užlai

ko tvirtoj* paslaptyje. Už tai Betartai,' karte 
tiktai reikalauja daktariaskoa pM*lboa, tegul 
kreipiasi pa* hv« tautos daktarą, sa kunuqm 
savo prigimtoj* kalboje gali saszaeketi te gaVU 
visa rodą.'

Liatavlai, aortatiajie gauti pagalba per gra
natas, Isz kita miestu, tegel pllaalaprasso savo

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi yeneriszku ligų, dėlto jog yra baisiauEia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stem* yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkla per: Egcsema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sansriu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejlma gerkles, atsiradime gazelių, 
puolimą plauku Ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. J®i£u turi szito- 
kius, arba tam panasziu* symptomus, tai pasirodavyk su specijalistai* tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums to pta- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu. ’

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicsgo; Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapt urbdamas jokios nau
dos. Netikėta laime Įiadave mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su

betino gydymo, sugražino man ž vai kata. 
Tegul Dievas pulsimi na jus, j ubu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinoii Į
Ccunty of Cook j 8" 8"

Asą, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “štate Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Vau Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State M e-

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Puiruzyta ir prisiegdintu priefiz 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 
ryto tiktai.

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

NAUJA LIETUVJSZKA^APTIEKA,

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

■j-XteteT_X A T puikiu dovanu! ToDYKAI
iszd uodam- rassvt* «uux< u. irrSOzrrtr: pagal ištyrinta te gerom* toki laikrodėli visados 
rali lyginti pr.e Ž40 vbrtus *cks« LIIISODUK' Visiems pulki* laikrodėlisį myletojatas mes duo- 
sime bėgyje «0 diena puikius presentus: I. rnni šuc rrtT rmi su didele ęralvulre Ir glnta- 
rlniu oibaku. verias 3150. 1 grynu sšic vore cioaaareiiA. vertes Tbe.; 1 ntkelięe aazažCKAa* 

35e; 1 dailu a.k.lnte>ta Dickzš imto.v.nu su Cameo kabute. 31 30; 1 puikia uukrin.oapmrov — ____ ____**_*_ *      J. i_.*.«.i* o. Jlnln 81 OO ■ 1 nn 1V iri ta*TV Y A i ■ Mi n t*

ua Dulk* LAKŠTINI PTILI d»Ut’w« tn* ’mIb per n*rTf*. •iretfbtraT* »aro ka'Zt&U
Jeigu^pirkAl ant syk Y1ĖMA LAIKRODĖLI SU’ visOlf DOYAMOMS DYKAI.
talkrodail ar moteri.sk* J.lga moteriška tad vyriasao Diek-r* tea* lu«»lio ma* paaiunsim* mo 
u-risika lOoollu auksinuota Lonre-tte teeoiug-ll Rast v k š»*d*n,‘ pakol isspard.Timss ■••<*»* 
baiže* Adreaaok: ATLAB JtWKLBV COMPANV, 16 Metropolitan Block. CHtOAOO. ILL

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad azz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi viaoki gardžiausi gėry m ai, 
geriausi cigarai, szaicziauaias ir skaniau
sias alui Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szvlesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvsževe tee kitu 
miestu, gali pas mane gauti geri a ūse 
nakvine. Su guodone,

Petru Saiakye, 
3321 Auburn Avė. CHYCAGO.

Seniausia Lietuviuką Banku.
Siunczia pinigus į visss dalis svieto. 

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

8. Mark,
212 First 8t.. Eliaabeth, N. J

kn. Burbo* ir kitu...................................... 40c
Lietuvo* Kenkle*, turinczlo* 72 naujai del

nu.... . .................     !5c
Lietuvo* Istorija, paraižyta Slmano Daukan

to. Dvi didele* knygos, kožna po 31.50c 
arba abi už.?.............................................. 33 00

L.etnvoa Gupadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurio* galima Užmokti 
Brai virti valgiu* ir ataakancziai vesti 

fine........................... 20c
Lietuvyste* praeiti*, dabartis te ateiti*. Isto- 

riezkai *ocijoliogi»zku pieaziny*........ 25c
Lietuviai po mukoltu jungu. Pnruze Dr. 

Ptaeziny* apie prie*pandų ir pereekioji- 
mu* lietavlu i»z szalle* matkoliszko* 
valdžion................  i®0

Mukolijoe politika *u Europa ir kataHklazka 
bežavczln I»zrodymu kaip mukollal per
sekioja. kankina te naikina lietuviu* ir ju 
bažnyeziu................................... -10o

Musu mužikėli* Užduotas ant naudo* Lietuvos 
Uklnykam*. Czia randui trumpu apsaky
ta Lietuvos tautiszku kilimu. Pd tam ro
dos uklnykam* prie gero vedimo ukinyky*-

ga«i*,ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
n no pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 130 pusla
piai ....!.........................................  35c

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op-
presslon ntsaeen Lithuanle supiesza kun. V. 
Dembskia............................................... -«elOc

Kaip geriausiai laidoti uumirall? Pieszlny* Dro 
L. Weblam. Isz angllazko iszguld* kun. V. 

Dembsku..............................................15c
Kraštu Skerdyne.Apraszo ana baisa atsitikima 

kad* 1883 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
ezio* miestelyje Kražių, musze, snaude ir pjo
vė nekaltu* amonis, iszgnove altorius Ir už- 
peczeujo bažnyczta. Atšakiausiaiapraszo 
ta visa alsi tikim*...............................15c

Ldetuvlszka* Lementorius sn notagials, kate
kizmai* te mistranturu......................15c

Mokslą* apie Žem* ir kitus svietus. Ju būvy te 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kn* 
jrra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra

No- O. Maža* Aukso Al tortas, balto* osllu- 
hobio* apdarai, teskilusio* kwtetkoa,aa 
kaallna kabute, aukaiatl krazztal.. .81.50

Nedega musu tautisikai wai«tlnyky»tai. Saloje 
kainoje aprauso tetsas Ilgas, Ju vardas ko
kiais jas vadina Kmtaiecsiai ir Snvalkle- 
osiai. kokeis vaistais prasti žmones jas

noDauksnto ano pat kūdikyste* iki Jo sm*r- 
Uee: kaip augo, kur mokinosi, ka weike ir 
tt. Prie ta ir Jo fotografija patalpinta. 80o 

Nealpnessyk. Komedija grajyjama teatruose lOo

Yra tai paikiause tragedija grajyjama 
r*o*e.pirma syk iaiwenta aat Itetumiaa-

Olg* Llubatovyeziuto, validolis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gretas Ir užimanti* apsa
kymas Įsi gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
mergina Oiga Llebatovycztute, prtgnladama 
tn nihilistu draugystę daug sykiu apgavo 
raškai dinovnlkus ir gaudoma gudriai įsa-

ta* ir kita* retai matomo* žvaigždes. Su 8fi 
astronomltzku abroseliu, turinti 225 pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurio* 
tikrai žmogus gali apsiszviestl....... 75c 

Dru tuose, gražiuos* apdaruos*............91.00
Vflndaugls Lietuvos Karalių* Istoriško pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenklszkal pa
rasto Julius Slovacki, iNtnvizzkal verte 
Vincas Keptas (Dras Kudirkai- Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. S5o 

Naujausi* Lletuviszkas Sapnlnykas, surinkta* 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Peretsakal 
Bįlptlszka sapnlnyka,—su 310 alszklu abro- 

‘ nelia,—su apraszymu planeta ir paslapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo inspejimui 
ateito*.—Geriausel tozguldo visokiu* 
sapnu* .... .....................  5Oc
Apdarytas............ .   85c

Pavergei* ir kaip gyvena Kynal (Chlaai). 
dvi labai akyvo* pasakaite* .............10c

Paskutine* mlszioa. (I*z lenkiaako). Pasaka 
l»z atsitikimo minyszku klio*ztortuj*....lOc

gražio* pasakėlė* 10c
’luaksnos abroreliai. Szessio* nanjos.labal - 

graiios pasakos , , , 80c

P*wasario Balsai. naujausio datas knygele, 
turinti 48 peikia* daineles ir Libreto 4

Padėjimas Lietaarin tento* Basu 
toj (soeljalifizkos piesuyui*)

Patarle* ir dalie*....... --------------

’amokslal Grafitu Žmonių.. parašyti kn.
Totoriaus (Tatare*!. Yra gralio* ir la
bai pamokinanczios pasako* M „ *0r 

’armazonas arba baisumas Dievo rūstybes. Pa
rasze Szventmikis Apsakymai įsa tikru atsi
tikimu isz Listuvo* Betuviszku parapi 
......................................................................... Wc

•avetkslal. Parasze Žemaite. Graii pasaka

No. 7- Mažas Aukso Altoriai baitoaoalle- 
Įleido* apdarai. kwietko* aat vieno sso- 
no įsikloto* ildabra ir perle, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, aukslaU krosą-

18.00

dzov netvlenokio*. beweik kiek wie- 
noe knygrele* Iruvietku inzuaai*Kizi4- 
oiM wtn kitokia-

“GRIAUSMAS”,
Naujas mėnesinis lai kraitis.

Rautuos ant metu 50c. Apgarsinimai 
jame 1c. už 2 žodžiu Kas prisius uvo 
adresą, gaus viena jo numeri ant pažiu-

GYDYKIS NAMIE!
Jatc* ••! ksakisatass kokia Ilga, tai jaasl 

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kar kitur, nes jie užtikrina visiuka iszgy
dyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4 .OO ant menesio.

4r esi nerviszka*, nustojęs vilties ir vyriš
kumo, nusilpnejes, nuvargę* rytmecziaia, ne
rangus, greitai paistanti*, ged ings*, nusiminęs, 
neužsitikinri*, neepakaina*, suerzinanti*, bau
gu*? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, širdie* plakimą, paraudonavu
sias. indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
siu* paakius, pnnkuczius, plemlas ar pratruki- 
mus ant kūno, netnoralitskus sapnus, negam
tiškus dieniniu* ir naktiniu* nubegitnus, aaal- 
tsaBali* kūno, skausmu* nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsle* ar inkstu liga, varicocele, gieet, 
rink turą, syfiibzk* kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiška, nerviška, skuros, arba 
kroniška liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikiu* per nakty nusistoję ka* šlapume?
Jeigu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 

nuoszakny ir visiška išgydymą už $4-00 ant 
menesio, jeigu posirody* jog jusu liga yra iš
gydoma. Ju* pajausit pagerejhna iš pirmo* 
dienos, eisit £eryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
širdie*. Visokiu periškada* linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. jokiu gro- 
matn negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slaptyj. iagonins per gromatas gydo su di- 
džiaaaia pasekme. Atsilankymas ners reika
linga*. ’ Jokio parašo nuo ko. ant gromatu ir 
gyduolių nėr*. Gyduole* prisiunezi* niekam 
nežinant. Bastydamas indek marke ant pil
nas klausimu lįsi o*. .

J. G. BARONAS, iMletatąjM.
1002 bo. 2nd 8t, Phlladelphia, P».

rUsrssM. JT4MM Drljil.

VlROPOTENS CO.
Room I, 3506 Indiana ftv. Ghluigo, UI.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tjkietai aut balių ar loterijų nž oi- ; 

giause preke. An iudrukuoju.
1000 tiKietu ui 91.25
500 »» 80c
200 » 50c
100 M . 35c

Puikios popieroe grom.Mu raižymui tu
zinas 10c., o eu kopertais 15c. Kai paa 
mane ulairauys “Lietuva” gaus tuiina 
szi u po peru dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lletu- 
viszka Biblija ui 94.00. Uisimokantis-gi 
prenumerata už “Lietuva” už visa meta 
gaus minėta Biblija už 93.50. Pinigus 
virzz 50 e. siuskite per Money orderi. 
Mažesnes sumas galima siusti kaip kas 
nori.

J. BARONAS, 
1002 8. 2nd.et.. Phlln<ielphi»,Pfc

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

lankys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raMilie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinczevouem. Už 91.00 ap- 
laikys 5 tusinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip;
;W. Kudaranckas, 

Box 234, Lamice, lass.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 B. Halsted St.

t£00

THEO PR0ULX
ADUOKATAS IR KONSOLIS.

JONAS MOŽEIKA.
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 015-910
17-89 E. W&sliiDgton st, Chlcuo, III.

Thelefon: Central. 3519.
Užsiimame civilisskoms ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozelka gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

R S

SudrutlniniM plauku.
Tiarai vienatine gydykla ant užželdlni- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir p ra* salina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutee 91.00. Biuncsiam Pacztu ir j; 
svety maa saalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos r»er leis skus, 
adresuokite: The J.M. BRlftžDZA 00.,

Rta W. Box 104, Brooklyn, N. Y.

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad czia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviuką Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekose, nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matjrdamss tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieka, po ur. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti savo tautiecziams, jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užžnpkesti. tikra pagelba ir gera rodą, kokia tiktai 
galėtu jiems suteikti daktaras, paszventes daug metu daktarystes mokslui.

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

Jeigu kas norėtu turėti* kita daktaro, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti: **Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviszkos Trajankos” ir'visokiu gyduolių ir^žoliu, kokiu tik krajavose aptie
kose gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvaaiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu, pavlnczevonių, popie- 
ru gr;>matom* su gražioms pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiura- 
szytnui reikalingu daigtu, teipgi.cigaru ir visko kas tik^visoae 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. Olszevskio apgarsinima).

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

Daktaras ir aptiekorius A. L. GRAICZUNAS.

GUODOTINI TAUT ECZI I!
Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A. L. Graiczuno aptiekoje

po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

----- SfSfc DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. ----
į__ jTodėl, kuriems yra paranku,įgalite 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 pats. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie 
tu va” ir paduoti į “Lietuva” reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane. Su guodone,

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

D™ Stanislaw

1« 'ant dantų at- 
be skaudėjimu ir 

metodą. ~

pakaro. Birentoms 
a pietų.
Lak*—Ashland kara ir 
litai ir rtuaiaakai.

> daiiciliiN 
ai auganczlus. 
telea nuo....*5,00 
eile dant...915.00 
......................98.00

Vifiokiot < 
liekamos 
pagal oai

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

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

809 S. Ashlind At®. 
kerte 18-tos 11.

Gryno aukso kai 
.. ,50c Virszui. ir apati 
91.00 Garnituras dant

OFI8A8 ATIDARYTAS:!
( dienom nuo 9 ryto iki 3 p< 

Nuo Bridgaporto Imkit* Halated Ir O'Neil Kara. Nuo Town of 
transfaragor Halstad ui. Kalbam* lankiai

LIETUW1U DAKTARAS

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8u» iki 12to< ryto.

Telefonas: Ganai 78. 
Telefonu galima i32 kiekurienoe 

aptiekoe.

Aleksudravlczia ir Szvankus
...DRUKORIAI...

, 3215 S. Morgan St. Chicago, 111.
Turi paikiai inrengta* drukorinkas mašina* ir pertai 

visokiu* drukorišku* darbus atliek* dailiai ir greitai, o

I
 ypatingai draugystėm* konstitucijas, tikietus, programų*, knygas raštininkam* ir tt. 
Maišo, ir Biasczia pinigą a !■ visa* dali* avteto per btaks, expre*a, 
arba paėstai kaip ka* nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyge*.
muumui

kruxtals.be
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