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MetHN IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Palaidojo jau užmusztiį pre
zidentę, jo vietę užėmė nau
jas. Kaip rėdys krasztę nau
jas prezidentas, dar ne žinia, 
jis iki sziol ne turėjo progos 
iszreikszti savo mierių. Pe
reitu sanvaitę pas naują pre
zidentę nusidavė deputacija 
Amerikos prekėjų, kurie pra- 
szė prezidento, vietoj augsztų 
muitų, kurie kenkia Ameri
kos prekystai, remti Suv. 
Valstijų politikę ant sutari
mo, ant traktatų su kitais 
krasztais. Prezidentas isz-
reiszkė, jog ir jis prisilaiko 
tokios jau nuomonės, bet de
putacijai nė jokio pažadėji
mo ne davė. Visi buvę prie 
McKinleyo ministeriai dar 
pasilieka ant savo urėdų, bet 
gal vėliaus, jeigu ne visi, tai 
keli turės jiasitraukti.

Ateivių prieszai, pasinau
dodami isz atsitikimo, kad 
Czolgusžo tėvai yra atėję len
kai, reikalauja vėl, jeigu jau 
ne visiszko uždraudimo, tai 
bent dar didesnio apsunkini
mo atei vystės.

Prezidento McKinleyo už- 
muszėjas likosi sūdo nusprę
stas ant nužudymo su elek- 
trikos pagelba. Jį pergabe
no išz Buffalo į Auburn, kur 
jis bus nužudytas po 1$ d. 
spalinio. * T,

Laikraszcziai pranesza, buk 
Cantono policija susekė su-

czių, kurie buvo nutarę isz- 
ardyti kapa McKinleyo. To
kius mierius, jeigu turėjo 
kas, kad tik ne pilno proto 
žmonės. Juk ne gyvas kū
nas niekam jau nė gero nė 
pikto padaryti ne gali, kam- 
gi todėl ardyti ramybę palai
dotų. Juk isz to niekam ne 
butu nė nfažiausios naudos.

Ant Filipinų salų pasikė- 
lėliai vėl labiau subruzdo. 
Kods ant salos Luzon viskaa 
yra po senovei, bet ir ežia 
amerikonų įstatyti tūli urėd- 
ninkai likosi suaresztuoti, 
kadangi pasirodė, kad jie 
slapta rėmė pasikėlei ius, 
jiems praneszinėjo reikalin-

ta? kunįgaiksztis nori atlan
kyti ir kitus kremus, bet 
Vokietija ne nori paleisti.

Tuli Vokietiįos laikrasz- 
cziai tvirtina, buk ma^kolisz- 
kas caras atkako į Vokietiję 
tik su mieriu iszmelsti Vo
kietijos daleidimę pasilaikyti 
Mandžuriję. Paskalas tas 
turbut neteisingas, kadangi 
Maskolija jau nuo seniai lai
ko Mandžuriję ir Vokietijos 
kancleris seniai iszsitarė vie- 
szai, jog Vokietija ne turi 
Mandžurijoj teip svarbių rei
kalų, kad už juos reiktų pyk- 
tiesi su Maskolija. Taigi 
per tę iszsitarimę Vokietija
aiszkiai jau seniai parodė, 
jog ji nesiprieszįs užėmimui 
ir Įjasilaikymui Mandžurijos, 
jeigu Maskolija tę provinciję 
norės pasilaikyti. Turbut 
todėl caras susitiko aplinki
nėse Gedanijos su Vokietijos 
valdonu su visai kitokiais 
mieriais, bet su kokiais, to 
dar dabar nieks tikrai neži
no; laikraszcziai garsina vien 
savo spėjimus, bet ar tie apė
jimai teisingi, to jie jiats 
ne žino, kadangi laike pasi
kalbėjimo kaimyniszkų val
donų ir ministerių ne tik 
laikraszczių reĮ>orterių, bet 
nė jokių paszalinių žmonių 
ne prileido.

Maskolija griebiasi visokių 
būdų ant sudrutinimo savo 
pajiegų ant Didžiojo oceano. 
Matyt ji laukia pasiprieszini- 
mo ne vienos Anglijos, bet 
gal su ja susidėjusių Japoni
jos \ ir Suvienytų Valstijų 
Sziaurinės Amerikos. Ant 
kovos su Anglija Maskolijos 
pajiegų ir dabar užtenka, 
Angliję Maskolija gali pa
siekti su žemės kariauna In
di jose. Dabar Maskojija iš
reikalavo nuo Chinų, idant 
jie už 5 milijonus doliarų 
atiduotų Maskolijai visus sa
vo geresnius kariszkus lai
vus. Pinįgus tuos žada ne 
užmokėti, bet nutraukti nuo 
pripuolanczio atlyginimo už 
suvaldymę maisztų Chinuose. 
Chinų randas dar ant to ne 
sutinka, bet jeigu Maskolija 
užsimanys pigiai gaut chi- 
niszkus laivus, tai be abejo
nės juos ir gaus; privers chi-

gas žinias apie amerikonų pa- nU8 juos atiduoti, kaip pri-
sikrutinimus. Atsėjo sua- 
resiiuoti vėl ir tulus pasida
vusius filipinieczių vadovus, 
kadangi pasirodė, kad jie 
slapta rėmė pasikėlėlius. „

Ant salos Samar (ant Fili
pinų) pereitę sanvaitę ame
rikonus pasiekė didelis ne 
pasisekimas ir tai toks, kokio 
jau nuo seniai ne buvo. Ne
toli Balaugia, pietinėj dalyj

vertė atiduoti sau 
riję-

Mandžu- 
4

Persiszkoj jūrių kojoj už
gimė nesutikimai terp Angli
jos ir Turkijos. Ant suval
dymo pasikėlimo savo paval
dinių Arabijoj, Turkija^ at
siuntė žemės kariauna, bet 
Anglija pirma sutraukė į 
tuos krasztus savo kariszkus 
laivus ir atkakus turkams,

salos Samar, ant valganczitį 
pusryežius kareivių C. kom
panijos 9 pėksztininkų regi- 
mento netikėtai užpuolė fili- 
piniecziai. Užgimė smarkus 
muszis, kuriame amerikonai 
ligosi su visu sumuszti. Isz 
72 kompanijos kareivių tik 
24 iszsigelbėjo, bet ir terp tų 
pusė yra paszautų, kiti gi vi
si kareiviai likosi užmuszti. 
Ginklai ir amunicija pateko 
filipiniecziams. Teip dide
liu nepasisekimo per visą ko
vę su filipiniecziais ameriko
nai ne turėjo.

ne leido jiems iszlipti ant 
kranto. Laikrasztis “Bom- 
bay Gazette” tvirtina, buk 
Anglija neužilgio apgarsįs 
savo protektoratą ant viso 
Keykut apskriezio. Ap
skritys tas vienog priguli 
Turkijai. Ar ji atiduos An
glijai be kaiės sau prigulintį 
krasztę ir kę ant tokio užsi- 
manymo pasakys kitos tvir
tesnės vieszpatystės? Ar nie
kas tiems* Anglijos mieriams 
ne pasiprieszys ir ne užstos 
už Turkiją? Tas turės ne už- 
ilgio pasirodyti.

kareivių. Kę su jais darys, 
ne žinia; dabar be abejonės 
jau paimtų ne Išleis bėgti, 
kaip tai pirma darydavo. 
Kitchener po 15 d. rugsėjo 
pradėjo isz tikro pildyti savo 
pažade j i mę: jis nusprendė 
ant amžino iszvarymo isz Af
rikos 16 išimtų į nelaisvę 
būrų vyresniųjų.

Išikraszcziai pranesza, jog 
užgimė nesutikimai terp lor
do Kitchenero ir angliszko 
karės ministerio ir buk Kit
chener nori visai išsitraukti 
isz Afrikos. Tas, rodosi, ir 
paežiai Anglijai iszeitų' ant 
naudos, kadangi nieks gal 
kitas teip ne pažemino Angli
jos garbę kaipo civilizuoto 
kraszto kaip Kitchener pri- 
tinkaneziu nuožmiems karės 
vedimo budu. Kitchener rei
kalauja 25000 naujų karei
vių, bet karės ministeris ne 
gali jų duoti, kadangi ne tu 
ri isz kur juos imti. Buvo 
užmanęs sugrįžusiems isz Af
rikos liuosnoriams, kad Jie 
Išstotų atgal į kari u menę, bet 
neatsirado noriuezių, priver
stinai gi imti kareivių ant 
karės svetur Anglijos randas 
ne turi tiesos, gali gyvento
jus priverstinai szaukti po 
ginklu vien tęsyk, kada prie- 
szas ant Anglijos užpuola. 
Australijos kolionijos teipos- 
gi ne nori duoti ant karės 
Afrikoj daugiau kareivių, o 
antai kolionija Nauja Pietinė 
V a Ii j a uždraudė net anglisz- 
kiems agentams verbuoti 
libosnorius. Toliaus Kit
chener reikalauja, idant bu
tų išstatytos po karės laiko 
tiesoms visos pietinės Afri
kos angliszkos valdybos; i- 
dantjam randas duotų tiesę, 
pagal jo nužiurėjimę, karti 
kiekvieną burę paimtą su 
ginklu rankoj; toliaus: idant 
visos farmos stovinezių po 
ginklu būrų butų konfiskuo
tos ir parduotos. Tas labai ge
rai, tik klausymas, kas tokias 
farmas pirks ir už jas mokės 
pinįgus, kol karė ne pabaigta 
ir nežinia dar, kaip ji pasi
baigs? Jeigu anglijonams 
reiktų neszdintiesi laukan isz 
buvusių būrų republikų, o 
apie tai ne galima pasakyti, 
kad tas yra ne galimu, ant 
farmų sugrįžtų seni jų savi
ninkai, nauji pirkėjai turėtų 
neszdintiesi laukan ir už far
mas užmokėti pinįgai galėtų 
žūti. Kol karė .ne pasibai
gė, įsiveržęs į svetimą krasztę 
prieszas ne turi tiesos kon
fiskuoti nekrutanezių turtų 
kreszto gyventoju.

Būrų draugai Europoj vėl 
smarkiaus subruzdo, jie rei
kalauja įsikiszimo didžiųjų 
Europos vieszpatysczių į ne- 
žmoniszkai anglijonų vedamą 
karę pietinėj - Afrikoj Ar 
jų uorei iszaipildys, ne gali
ma įspėti. Daugelis laik- 
raszczių tvirtina, jog apie 
įsikiszimą isz tikro tariasi 
randai didžiųjų Europos 
vieszpatysczių. - Kiti kalba, 
buk Krueger ketina atsi- 
szaukti į naują Suv. Valstijų 
prezidentę su praszymu užta
rimo ir pagelbės. Kiek vie
nok tuose paskaluose yra tei
sybės, nežinia.

Laikraszcziai pranesza, jog 
gubernajerius Ife’vai salų, 
garsus Dole, pasitraukia nuo 
urėdo, kadangi jis u teitrau
kė neužkantę visų salų gy
ventojų, 

rlt -f 
Rytine Azija. J

Iszsiųstas į Vokietiję ant 
perpraszymo jos už užmuszi- 
mę vokiszko ambasadoriaus 
Chinų ciesoriaus brolis, ku- 
nįgaiksztis Czun, dar ne isz- 
keliavo isz Vokietijos- Szi-

Pietinė Afrika.
Apie pasidavimą būrų vis

gi nieko ne girdėt. Prie- 
szingai, jie dabar ne laukia 
pasislėpę anglijonų, bet pats 
užpuldinėja ant mažesnių 
anglijonų pajiegų. Pereitę 
sanvaitę būrai paėmė į ne
laisvę vienę czielę anglijonų 
pulkelį su amunicija ir gink
lais; būrams pateko ir dvi 
kanuoles. Isz viso į būrų 
rankas pateko suvirszum 600

Būrų vadovas Botha laikosi 
neprieinamame apskrityj, Jis 
turys 15000 kareivių ir norys 
įsiveržti į angliškas Nata- 
liaus valdybas. Kitchener 
vienok ramina, kad Botha 
ne galės tę padaryti, kadan
gi upė Tugela užtvino ir per 
Ję Botha ne galės persikelti į 
Natolių. Pereito panedėlio 
dienę Botha turėjo smarkų 
muszį su anglijonais, kuria
me anglijonai nužudė per 
szimtę savo kareivių.

Pietinė ir vidurinė 
Amerika.

Aut salos Hayti vėl užgimė 
revoliucija priesz valdžią da- 
barti n io prezidento ir kaip 
sako, revoliucijonieriai sziuo- 
mi kartu geriau pasirengę.

Nesutikimai terp Venezu- 
elės ir Columbijos dar ne isz- 
dilo, bet ir karė terp tų kai
mynų oficijaliszkai ne užgi
mė, nors Venezuelė remia 
Columbijos revoliucijonie- 
rius, jiems duoda prieglau
dą. Laikraszcziai buvo jau 
Išgarsinę, Jog užgimė isz 
tikro karė terp tų kaimynų, 
bet žinia pasirodė neteisinga. 
Gal būt, kad karė užgims, 
bet iki sziol dar oficijhliszkai 
jos nėra. Isz kitos republi- 
kos, Costa Kičo, iaztraukė 
teiposgi keli szimtai liuosno- 
rių į pagelbę Columbijos re- 
voliucijonieriams ir jie įsi
vertė į Panamos apskritį. 
Jeigu paskutinis paskalas 
butų teisingu, tai tas ne isz
eitų ant naudos nė vienai isz 
nesutinkanezių pusių, kadan
gi tas duotų progą Suvieny
toms Valstijoms Sziaurinės 
Amerikos užimti visą Pana-Į 
mos siaurumą, isz kur paskui, 
gal teipjau nesiskubintų pa
sitraukti kaip ir nuo salos 
Kubos. Katra pusė paezioj 
Cohimbijoj yra tvirtesnė, ne 
galima tikrai žinoti, kadangi 
isz ten ateina vien prieszta- 
raujanezios viena kitai žinios.

Spalių mėnesyj mieste 
Meksike atsibus visos Ame
rikos republikų kongresas, 
ant kurio visos republikos. 
iszėmus dviejų, išskyrė jau 
delegatus. Tvircziausia pie
tinės Amerikos republika 
Chili ilgai prieszinosi ir ne
norėjo dalyvauti kongrese, 
bet ant galo ir ji sutiko ir 
paskyrė jau delegatus.

Balkanų pussalis.
Prancuziszki laikraszcziai 

pranesza apie naujas kriksz- 
czionių skerdynes Armėnijoj. 
Skerdynės buvo miestuosę 
Mush, Zeitun ir Diarbekir. 
S u Įtarias iszsiuntė 10 batali* 
jonų kareivių į Mush, bet 
jie, vietoj saugoti krikszczio- 
n i s, pats plėszia namus ir 
skerdžia žmonis. Laike atsi
lankymo caro Prancūzijoj 
buvo apkalbėti prietikiai 
Turkijoj ir besitraukianezios 
ten krikszczionių skerdynės. 
Caras buk iszreiszkęs, kad 
Armėnija turinti priimt Mas
kolijos protekciją. Ant ap- 
stabdymo vienok skerdynių 
ne reiktų Maskolijos protek
cijos, užtektų iszliuosuoti isz 
po Turkijos valdžios,o Armė
nija pati mokėtų savą apgin
ti nuo svetimų užpuolikų ir 
be Maskolijos pagelbos.

Kad reikia ką nors daryti 
ant apstabdymo tų nesiliau- 
janezių Turkijoj skerdynių, 
tę pripažįsta visos didėsės 
Europos vieszpatystės ir da
bar tariasi terp savęs, kę rei
kia daryti. Žinoma, apsto b- 
dymas skerdynių yra pagyri
mo vertu darbu, tik ne reikia 
užmirszti, kad pasinaudoda
ma isz visokių progų, Masko
lija tik platina savo valdy
bas, griebia vienę po kitam

ateg-g— i r '
Jeigu butų priimtas pakėli
mas muitų ant Austrijos ta- 
vofrų, tai ji atmokėsianti už
darymu rubežių Vokietijos 
produktams ne tik atgabe
namiems į Austriją, bet ir 
siuneziamiems per Austriją 
ant Balkanų pussalio. Tas 
iszeitų vien ant Maskolijos 
naudos

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Savininkas daugelio darių ir 
nagelių ant priemiesezio Anto- 
koliaiu, B. Oginski, padovanojo 
Vilniaus moksliniam apskrieziui 
16|00 ketvirtainių sieksnių ženifs 
ir ^zmotjį pr e naneziui prie to 
Vilniaus priem e ežio girios ant 
peatatymo iriobų užmanytam 
viei iufis Žemdsrbys'.ės draugystės 
ai g-ztetiiiam iemdarbystės imt- 
tutui Vilniuje. Tas labai gerai, 
bei dovani tojui teikėjo gerai ap
saugoti savo duvanf ir ne daleis- 
ti ant jo dovanoto pliaciaus reng
ti nieko kito, nes kitaip platinto
jai masko'yrtėi ■ L etuvoj galėtų 
dovanotu ant platinimo mokslo 
plitcių apversti aut kokio nors 
tUMkolysiės lizdo, galėtų ant jo 
parengti cerkvę aiba ko.j mas- 
kalku kl iofcz oriu.

Rygo> apekriezio sūdąs nu
sprendė buvusį Vilniaus Visų 
Szventų katalikiszkor I ainyczios 
dudorių Graybovski ant ktėmimo 
tūlų t'esu ir ant atidavimo į a- 
reeatantų rotas ant vienų metų 
ui patarnavimus kunįgui Zyska- 
rui prie davinėjimo szliubų ir 
kriksztų nenorimiems būti sta- 
cziotikiais u jjotams. Prova gi 
paties kunįgo Zyskaro, ant pa
liepimo paties ciecoriaus, likosi 
panaikinta.

svetimus krasztus, o Masko
lijos valdymo būdas ne daug 
geresnis už valdymę Turkijos 
sultono.

Prasidėjo jiu mokslas Vilniaus 
prekystos mokykloj uiląikomoj 
Gu-arenko. Ant ateinanezių 
metų piiėmė 125 mokintinius. 
Mokykloj katahkiszko tikėjimo 
mokina kunįgas Novicki, lik ne 
žinia kokioj k ll>oj. Apari tikė
jimo, mokykloj mokina: istorijos 
pr«-k)stos, abvlno* ir prekystos 
geogn fijos, ptž n motavorų. pre
kėjų artmeiikoi ir buchhalteri 
jos, prekiszko* korespondencijos 
maskoliškoj, vokiszkoj ir pran
cūziškoj kalbose, maskoliškos 
kalbos ir literatūros, gamtos 
mokslų, abelnos aritmetikos ir 
geometrijos, vokiszkoa ir prancu- 
ziszkos kalbų. Ap irt szitų mok
slų mokina dar: kaligrafijos, pie
šimo, giedojimo ir muzikos.

Ant sekanciio laiko Vilniaus 
miesto rodos litosi ištrinkti: 
miesto galva arba bulm stru tas 
pats Bertholdt; miesto lohruž- 
vei/dos sąnariais: Ohominski, 
Gulinski ir Lapinski. Mit sto ro 
doe sekretorium liktai išrinktas 
urėduinkas Vilniaus žemiszko 
banko Tomkievicz.

Vilniuje neiszpasakytai privijo 
visokios veislės plėšikų; 
jie užpuldinėja ne tik ant praei
vių, bet ypacr, ant priemiesezių, 
ne aplenkia nė policijos. Nese
niai pulkas tokių plėszikų apsiau
tė ant ulyczios uriadninkę Šie
pei ko ir drauge su juom į-iveržė 
į jo namus. Vagiliai susėdo ap
link stalgi ir apreiškė, kad jie 
atfjn papjauti uiisduinkp, bet 
prieu tai užsimanė pasilinks
minti. Iszsi raukė butelius deg
tinės ir pradėjo gerti, uiiidnin- 
kas gėrė drauge. Urii dniukss 
vienok pirm visko padavė ženklp 
nepątėmytai pleszikų savo pa- 
cz ai, kad ji dumtų į Vilnių ir

Terp Austrijos ir Vokieti
jos užgimė nesutikimai už 
rengiamę Vokietijoj pakeli- 
mę muitų ant Austrijos pro
duktų. Tokiam muitų pa
kėlimui
vengrai. Vengrijos užrube- 
žinių dalykų ministeris pra- 
neszė Vokietijos randui, kad

ypacz - prieszinasi

pranešiu apie viską .policijai. 
Jai isatikro pasisekė iš vagilių 
apstotų namų iszeiti. Uriadnin- 
kas tuom tarpu linkaminoti su 
vagiliais,bet ant gęlo atsigabenta 
jų deg:iuė i-zsibaigė ir jie pr įdė
jo jau galąsti ge lius. Ant uria- 
dninko laimė*, į laiką* dar atkako 
su polic(-tais Vilniauskomisorius; 
dalia vagilių iššoko per langus, 
trys vienok pateko į policijantų 
nagus. Užpuolimai ant praeivių 
nnolatai pasitaiko ir tai ne tik 
naktims, bet net viduryj die

l d. rugsėjo, ant Szv. Jurgio 
ulyczio* Vilniuje, į laikrodžių par- 
davinycz'i Lementi raucho per i z- 
pjautas duris naktyj įsikia s ė 
vagiliai,pMsztsvė89 laikrodėlius ir 
daug visokių auksinių daiktų. Pi ie- 
szais minėtą pardavinyczįą vim
dą stovi policistss, o tą naktį, ka
da įsikraustė vagiliai, kambaryj 
azale pa rd s viny ežios nakvojo pats 
jos savininkas ir nė policistas, nė 
pats apvogtasis nieko ne matė ir 
ne girdėjo. ' x

7 d. rūgs’jo prasidėjo Vilniuje 
rudi ninės arki ų lenktynės. P ir 
my lenktyn ų dieną bivo penkeri 
bėgimai. Dovanos buvo po 700 
ir 500 rubl. Autą lenktynių 
dieną buvo teipes/i , enkeri bėgi
mai. Dovanos.buvo po: 500, 600 
ir 700 rubl.

Maskoliška iždo minisUrija 
|>er?i mtė miestui Vilniui per te
legrafą daleidimą atidaryti dar 
•>zį melą m i e-to prekystos moky
klą. Szįmet.bus atidarytos tik tiys 
kliasas: į pirmą kliasą priiminės 
vaikus nno 8—11 me-ų, į eekan- 
czias senesnius ant vieno imto. 
Mokintiniai, |>erėję i-z kilų pie- 
kjs os mokyklų, Vilniuje gali pa 
tilpti l>e egzaminų, mokinęs! gi 
gimnazij įse ir realiszkose' mo
kyklose tuiės išlaikyti egzaminą. 
Mokestis už mokinimas! prirengi 
mo k basoj |x> 60 rubl , o 4zi'o»e 
klia-ose po 100 rubl. ant metų, 
pibigus tuos mokinti' iai gah's 
iszmokėti į du sykiu, pusmecziiis.

Inz Vilniaus gub
I impauezios 1 gos nesi iauja 

V.bliaus gubernijoj. Per sanvai
tę nuo 20-27 dienai pjutės 1 m- 
psnezioms ligoms spsirgo mieste 
Vilniuje: szlakuotoma šiltinėms
1, pilvinėms 10, kraujinėms 7, 
rauplėms 1, difteritu 3, sibuišku 
maru 3, iu kerių 1 numirė.

Paviecziuose apsirgirtių buvo: 
kraujinėms: Aszmėnų pav., kai 
me Stoiko wszczi na apsirgo 9. 
Kolet-nikovszczinoj 7, kaime Sinii 
Gora 5, Zufinove 2, Bambaluose 
4. Žemaicziuose 23, Kuceniatoj 2, 
Koldtkuoee 12, Rovkovicuore 8, 
Studence 6, numirė 1; kaime Ba 
joruose topsirgo 4, Peiliikovt-z- 
cz'znoj 10. Domesziuo'.e 5, numi
rė 1, Šaitanuose apsirgo 1, Sobo 
Hunuose apsirgo 18, Urmian- 
ežiuose 17, numirė 3, D«il džiuo- 
sė apdrgo 5, Daulėnuose 12, nu
mirė 2. Disnot pav., kaime Ika- 
zuose ajisirgo 30, numirė 2. Vii 
n:aua pav., kaime Sutocziuose 
apsirgo 25. numirė 1. kaime II - 
joj apsirgo 2, numirė 1, Ko va
li uose apsirgo 8, numirė 2, Bijo 
tu »?e apsirgo 4, numirė 1, Kuni 
coj ape rgo 2, Starink< j 4, Cho 
dosuose 1, O vainikuose 12, Sle- 
szicoj 27, numirė 2, Skin doj ap
sirgo 15, S.>czevki>j 7, Smornove
2. Lydos pavietyj, kaime Povi- 
laneziuose apsirgo 14, numirė 
2.

S.biriuku maru miestelyj 
Smorgonėj apsirgo 2 skurų iš- 
dilbiuyczių darbininkai,matomai, 
nuo skurų nuo maro pastipusių 
■galvijų.

Iu augszcziau privestų skaitli
nių matyt, kad limpanczios ligos, 
ypacz gi kraujinė, smarkiausiai 
tiauezu Aumėnų pavie’yj, k tuo
se paviecziuose epidemiszkos li
gos pradeda tnažiutie.-i, o antai 
Trakų pavietyj tokios ligos jau 
v'sai isznyko.

Isz Aszmenų, Vilniau? gb.
4 d. rugsėjo likoei ežia mir imi 

pauautas turtingas žydas, namų 
savininkas Levin. Paszovė jį 
teiposgi žydas, dantų gydytoja* 
He man. Heiman patyk jo, ka-

Kaimieczlai gina savo 
žemę.

Vilniaus gubernijoj, Visznevo 
valszczinje, užgimė dideli nesut - 
kimai terp uvininko dvaro Visz
nevo Chreptavyczi ius ir aplinki
nių kiimų ūkininkų. Mat po 
iszliuosavimui nuo baudžiavom 
minėtų kaimų ūkininkai gavo nuo 
dvarponio azmotslį ganyklos. 
Dabartinis gi dvaro savininka*- 
užsitnanė ne tik ganyklą, bet dar. 
geresnes ūkininkų dirvas atimti; 
dvarponiui padėjo vielinės vai 
diios. Atkako pavieczio virui- 
ninkas su pulku policijantų, bet 
jiems ne pasisekė ūkininkus per
tikrinti: jie ne tu ne paklausė 
pavieczio virsziuinko, bet dar j<* 
policistas gerai apdtužė. Ant 
suvaldymo “bunto" sutraukė ežia 
200 kazokų ir czielas aeluriasTo 
ta* pėkszcz:ų kareivių. Bet ii 
tų ginkluotų pono Cbreptavy 
cziaus pagelb ninku ūkininkai ne 
nusigando. Butų gal užginię- 
kruvmas muszis, bet dar į Liką 
atkako gubern storius ir sziaip 
teip sutaikė. Jis nusprendė, 
kad purė ganyklos pasiliktų jj^i- 
ninkam*, o kita pusė turėtu būt 
atiduota dvarponiu*. 60 ūkinin
kų, už prsipiieszmimą valdi otns, 
muaresztivo. Iš jų 53, palaikę 
dvi tanvaiii kalėjime, paleido^ 7 
gi ukiiiiukusj kuriuos laiko už 
vadovus pi s prieszinimo, laiko 
dar ir dabar kalinyj.

Isz Lietuviszko Minsko.
Kadangi maskoliška randu 

įveda Lietuvoj žemiszkus naczel 
nikus, tai visi seni ieme&ni sūdai 
liekasi panaikinti. Sandaros su 
dai jau visai ne priima žmonių 
skundų, o žemiškų Dsczelnikų, 
kurie sūdys pirma prigulėjusias 
sandaros sudams provas, dar nė 
ra. Taigi dabtr tūli Lietuvos 
krasztai aUirado visai be žemes
nių sudų. In to dabar ir naudo
jasi visokį pakamp niai advoka
tai, j'e pjudo žmones stumia į 
provas neva į augštesnius sudus, 
bet, žinoma, žmonių įmokėtus 
neva ant sūdo kaštų pinįgus 
kemsza į savo kiszenių.

Žydai isz miestelių Minsko gu
bernijos apleidž:a senas apsigyve
nimo vieta* ir kraustosi arba į di 
dėsnius miestus arba į Ameriką.

Minsk*o gubernijoj, Borisovo 
aplinkinėse užgimė girių gaurai. 
Ugnies iki sziol ne pasisekė už
gesinti.

Mieste Minske paroda jau ati
daryta, daiktai aut jos paskirti 
j iu suvesti į tvarką. Lankytojų 
parodos yra <ne mažai ir tai ne 
vien iš Lietuvos bet ir isz k tų 
Ma-kolijos krasztų, ypacz daug 
mvtczių suvažiavo i< Mažrusiji s.

Isz Vlsztyczio, Suvalkų 
gub-

Pereitą sanvailę atsilankė ežia 
besilankantis kitoj ežero pusėj, 
karuli-akose giriose R^mintuo'se, 
Vokietijos ciecorius W Ihelmas. 
Laikė jis kalbą į miestelio gyvento
jus, kur.ų turtus išnaikino bsisue 
gaisras ir terp kitko savo kalboj 
i zkėlė į padanges carą Mi
kalojų, kurio vurdu padegėliams 
paskyrė 5000- rub. Vokietijos cie
corius liepė Visztyczio gyvento 
jams mylėti carą,kurs buk teip my 
Ii savo pavaldinius,kad jiems vien 
gero geidžia. Argi jau Maskolijoj 
nėra kam girti caro gerumą, jei
gu ant įkalbėjimo to Visztyczio 
padegėliams,jis samdo net kaimy
niško kašto valdonąTKą verta ca
ro malonė isz tikro, tą genaus už 
Vokietijos ciecoiių žino Vieztyczio 
gyventojai, ksdangi jie tą malonę 
jauezia an savo sprando.

Isz Vitebsko.
Vitebsko miesto rodą perkra-

dą Levino namuose, apart paties 
gaspadoriaus, nieko daugiau ne 
buvo, prisiartino prie lango ir 
pabarszkino. Levin skaitė tą 
syk prie stalo kokią ten žydišką 
knįgą; j s, nieko pikto nejausda
mas, atidarė langą. Htiman to 
tik ir laukė: jis iš-i raukė isz 
kiazenuus revolverį ir paleido 
Levi n ui tiesiog į galvą du szu- 
v.u. Szovėjas paskui prapuolė 
i-z Ašmėnų ir ne žinia, kur din 
go; mirtinai pašautą Levmą iš
gabeno į Vilnių. K- kia prieias- 

|tis to užpuolimo, nežinia.

Isz Prūsų Lietuvos.
Niiaibankrutiiiiinai I* n k ų. fabrikų 
ir kitokių įtaisų, nesi] • <js dai Vo- 
k et j<»j,B Hikrulinimai.i nepasiekė 
ir Prūsų Lietuvą. Neseniai nūs b m- 
krutino didžiausias Prūsų Lietu 
voj medžių prekėjas Bernai ei n, 
o dabar laikraszcziai pranesza apie 
nusibankrutinimą Klaipėdos laivę 
dirbtuvių Kroli & Eulent.

Karaliaucziuje, kelnorėse res
tauracijos “Schvarzer AHer”,nuo 
neatsargumo tepliodavo spirito 
baczkos. Restauracijos savinin
kas, vienas kelneris ir vena mo- 
teriszkė likoei pavojingai apkulti 
ir apdeginti. Reikėjo juos tuo- 
jaus jiergabenti į ligonbutį.

Kaukėmiuvse, Žydaic/.io dar.’e, 
rado kūną 60 metų dirbniuko 
lietuvio Amoeznus. K irias b >vo 
su peili is su b dytts. Ž negau
džių iki šiol ne su<ekė, nors žin
da rui uuž uri kelis, bet dar nie
ko ne suareszUvo.

Petkun <8 trenkė į tv.rtus dva
ro Glaubitų ir juoi su visu sude
gino.

Ti žės apskriezio sūdąs nu
sprendė ant nužudymo užar 8r/ją 
Dro Heiden eicho, tapicierių For- 
nierį.

Netoli Tepliuvos, dvare Lan- 
g^ndorf, bernas Kervms pilsido 
į savo paezią keturis szuviu*. 
Szruotai sužeiJė m iteriszkę gana 
sunkiai, bet ne mirtinai. Pada
ręs tą, Kervins pabėgo ir dvtro 
girioj pats nusišovė. Kūną jo 
rado į treczią dieną girios drau
stinė j.

Isz Kauno.
Kaune cus'lvėrė Kliubse isz są

narių inteligentiškų profesijų. Jei
gu Kliubo sanariai užsim.stik gir- 
tuokliavima*8ir kasytoms,kaip tai 
ir dabtr apszviesti kaunieeziai da- — 
ro, ue bus niekam naudos iš susi
tverusio kliubo.

Kauno gubernijoj daktarai rado 
du lietuviu užsikrėtusiu raupais. 
Užkrėstus,kad jie ne užkrė-tų svei
kų, išvežė iš gimtinio kraszto ir 
patalpino spec jaliszkoj, pereng
toj raupuotiems gydinyczioj Pe- 
Urburgo gubernijoj

Dsbtr la imio gubai n j *j vėl 
tinkinus pasitaiko arkLvagystos. 
Pavogtus arklius retai pasiseka 
atgauti, matomai vagiliai moku 
juos gerai paslėpti isz »yk,o pastų: 
gabena į Prusus ant pardavimo.

Naktyj,7 d. rug-ėjo, s n t Janavo 
ulyczion siautė gana dideHsgai-ras 
Pirmiausiai užgimė ugnis Kat
ro namuose ir greit ii išs pl tino 
ant kaimyniškų. Sudegė dveji 
mūriniai namai ir keli mediuia*. 
Nuo ko tikrai užgimė gaisras, ne ■? 
žinia; žmonės mena, ktd nuo pa
degimo, betiki sziol padegėjų ne 
susekė. w

Isz Liepojaus.
Liepojuj ne-euiti siautė didel s 

gaisri s. Ugnis iszna kino d dė
lės, pastatytas porte, murinės a-' 
vižų krautuves Miche'sonc, ku
rioje sudegė ir daug su p Itų avi
žų. Ant apstabdymo ugnies, 
nedaleidimo jos prie kitų porte 
ėsanezių krautuvių, ugnasargiai 
darbavosi per ištisą dieną. Blė
dį ugnies padarytą skaito ant 
2O00O0 rublių.

P»b ligoj pereito mėnesio Lie
pi j ij koksai vyriškis szovė į ži
nomą padūkėlį, žandarų virsti- * 
ninką Vonsiackį, kurisai, būda
mas pirma Senapilėj, daugybę 
viši nekaltų lietuvių sukimszo 
į kalėjimus ir smarkiausiai perse
kiojo nors nekalcziausius lietu
viškus rasztus, žinoma, vilai jų 
pi asmės nesuprasdamas. Liepo
juj jis varė toliaus savo šunišką įs 
darbą. Paleisti į jį šūviai vie
nok ne pataikė, bet užtai ir sso- 
vėjo ne pasisekė suimti.

tinėja dabar klausymą parengimo 
mieste prekystes mokyklos. Su 
praszymu daleidimo jau nutarta 
atsiliepti į iždo ministeriją, kaip 
tik bus apdirbti įstata*. Ant už
laikymo mokyklos v etiniai pre
kijai ir pramonininkai mokės at- 
lakanczius mokeaczius. Iki šiol 
Lietuvoj niekur ne buvo prekys 
tos mokyklos, dab ir gi jos ant 
syk 1 kosi parengtos: Vilniuje 
dvi (viena priv .tiazka), Kaune, 
Baltstogėj, Min&k«*, o dabir ren 
gia Vitebske.

| niekada 1

Nauji iszradimai
D-ras Roževin, maskolius, 

drauge su D-ru VVilliam Covl isz 
Nw Yorkojšrado.kad oxygenas.

riausiu ant i Jotu ^priesznuediiu) 
nuo užeinuodyjimų yvairiau.iais 
nuodais. Berlyno Fiz'škos Dia
gnoze Institute daro dabar jie 
visokins bandymus ant morphina, 
str chnioa ir arseniku užnuodvtu

n—... -ai ; u • kaczių, jūrių kiauliukių.
Geriau vėlai kaip pakinės ikisz.ol pasirodė kuoge>



Isz Amerikos
Isz Alaskos.

Port Towsend, Wash. Atk - 
ko czia isz Ua| e Nome garlaivis 
“O egon”/r j raneszė apie baisų 
vargę, koks laukia ind jonus ir 
auk,o jie»zkotoju8 to^e aplinkinė 
se. Į Cape Nome atkako apie 
3JO nlijonų, kurie, paidavę jų 
sumedžiotų žvėrių kail us, gauti s 
pinįgus j ngėrė ir ant žiemos ne 
turi už ką nusinirati reikalingų 
daiktų. Cape Nome aplmki iėse 
yra daug vargstanczių aukso 
jieszkotojų^- Rando gal lai vys 
“Be; r ’ atgabeno į Nome 18 auk
so jieszkolojų, kuriuos rado isz- 

-badėjurius pne Kotzibue jūrių 
kojos. Jie nuo kelių menesių 
mito vien isz medžionės ir.;ivejo- 
nėš. - Atkako į Cape Noin’e 1898 
m., bet aukso ne rado.

^Užnumitno vaisius savo sode.
Green Bav, Wis. Gyvenan

tis m toli szito miesto farmerys 
Albrecht, ant atkerszyjimo vagi
liams, kurie tankiai passkindavo 
vais ų jo sode bo jokio užmokes- 
nio, tyczia apibarstė kekes vyn- 
vuogių puodais Paryžiaus žalna. 
Ant laimės tę farmerio daibę pa- 
tėmyjo pirma, ne »u kas isz jo už- 
nuodmtų vynvuogių >p’jo pasi
naudoti ir pianeizė pi licijai. Už 
užnuodimę savo sodo vaisių far
merys Ailnecht likosi suare»z 
tuntas.

Gaisral.
New Haven, C<.nn. Sudegė 

czia didelės Weidemanno ir Sūnų 
alaus leidinyczios. Bl dį ugnies 
padarytą ska to ant 100000 d«»l., 
uia-e įuruota gi viskis buvo tik 
ant pusės to.

Norfolk, Nebr. Pareitą pane- 
delį sudegė czia dide is ser^anezių' 
protiezkom-i ligoms ligonbutis. 
Ugnis su tokiu smarkumu apėmė 
vbę namę, kad iki pribuvo ugnį 
gesiai, visas jau buvo liepsnose. 
Isz 500 ligonių-3 pasiliko lieps
nose, kiti isz.-i^elbėjo. Blėdies ug 
nies padarytos, neskaitant žmonų} 
g va-ezių, rokuojam i arti 300000 
do iarų.

Pipe-ton, Minn. Gulintis ne
toli nuo czia kaimas Edgerton vi 
sai iszdegė. Lz ko užgimė ugnis, 
dar neiszlirta.

Miegojo S metus.
Miestelyj Amadore, sztete 

Kansas, pasimirė lenko Baltiški > 
8 metų sūnūs, kuris per visus 8 
melus, nuo užgimimo, nė >ykį 
ne pabudo pats, vien motina du 
syk ant dienos prikeldavo ir įpil 
davo į burną po truputį maisto. 
Paskui vaikas vėl įpuldavo į mie
gą. Sudžiūvo jis teip, kad jo 
ranka ne buvo storesnė už pirsztę 
suaugusio žmogaus. Dabar jie 
nuo sudžiūvimo užmigo jau ant 
visados.

Audros.
Omaha, Nebr. 27 d. rugsėjo 

ties szituom mie tu ir jo aplinki
nėse siautė amaru audra, lytui ir 
ledai. Nuo lytaus tul >-e nriesto 
d>Lse užgimė tvanai, o ledai i-z 
daužė daug langų.

Ashland, Wis. 27 d. rugsėjo 
szito-e aplinkinėse siautėjsmsrii 
perkūnija ir vėtra, laike kurios 
puolė ir Ied ii, kurie nej maža- 
blėdies pridirbo laukams. Per 
kūnas tre įkė į tiiobes daugrlyj 
vietų. Net« Ii Kakagon būvu isz- 
plaukę ant mediionės keturi vy
riškiai. P.rkuuas trenkė į valtį 
ir dugne iszmuszė skylę; v si gi 
buvę valty j vytai tapo perkūno 
už.auti, vie ias isz jų, rodosi, už
gautas miltinai: jį pergabeno į 
ligonbut j.

San Antinio, Ten. Sz to-e 
aplinkinėse, pi te upf's Rio Grande, 
27d. rugsėjo siautė smarki audr» 
tu deliesu praply>z*mais. Nuo to 
užgimusiuose tvanuose pr gėrė 13 
žmonių.
Motina ir dvi dukterys non per

skyrimu nuo vyro.
Clayton, Mo. Į czianyksztį 

sudę atsiszaukė kelios motery* 
reikehudamos perskyrimų su jų 
nekeneziamais vyrrfe. Terp rei 
kalaujanczių ant syk perskyrimų 
suvytas yra senyva moteriszkė 
Rogers ir dvi jos iszlekėjusios 
dukterys. Kaipgi, rodosi, galė
jo teip ant syk mitinai ir jos 
dukterims nusib oti jų vyrai i. 
ve la diena vi<os s i savo r- i%ala 
v mais galėjo kreiptieji į sudę?

Turtai užniuazto prezidento.
Canton, Oh. Likosi oficija- 

lirzk i atid.rytist šlamentas pa- 
s:m rus o piezidento McKiuleyo. 
K ip isz le-timento pasirodo, 
turtii jo ne d džiaugi, skaito juos 
dauginus ai ant 210000 dol. ir tai 
dar tame yra suma pripuolanti 
nuo gyva-t'es asekuracijoi drau- 
gy cz ų. kuriose pasimiręs prezi
dentas buvo užasekuravęs savo 
gyvas'į ant 67000 dol.

Musztynes terp darbininku.
Canal Dover, Oh. 28 d. rug

sėjo buvo czia smarkus muezis 
terp ne priim ų atgal po sztrai- 
kui prigulinczių į uhiję darbinio 
kų ir užėmusių jų vietas ne uni 
jonietų. Muszyje keli dubinin
kai 1 kosi pagauti, o vienas pa- 
szautas mirtinai.

Muraris terp studentu. .
LafayetTF, Ind. Purdue uni

versitete užgimė smarkus susimu- 
8zini:is terp senų ir naujai į uui 
versi tėtę pastojusių studentų. 
Muszėsi su kuolais ir lazdoms. 
Daug studentų likosi sunkiai už
gautų. o du 8umuszti mirtinai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Omaha, Nebr. Netoli Coun- 

cil Bluff, ant Wsbash geležin 
kelio linijos, iszszoko isz rė ių 
bėgsn’i® isz Si* Loub į Omahę 
paražierinis trūkis, sus dedan’i-» 
vz 6 vagonų, kuriuose buvo aj ie 
100 pasažierių ir nusirito nuo 18 
pėdų augrzto pylimo. Prie to 
3 ypati* likosi mistinai, o 16 
Dora sunkiai bet ne mir inai ap
kultų : kiti apkulti ne pavojingai.

Devilb Lake, N. D. Netoli 
Penn, ant Great Northern gele
žinkelio, susimuszė du tavorkiii 
trukiai. Prie to vienas trūkio 
vedėjis ir pec'.kurys lik. si už- 
musz i. 80 vagonų vežancz ų 
galvijus iikoei sudaužytų.

Indianopolis, Ind. Visose 
czianykszcziose stiklo dirbtuvėse, 
ne iriguli icziose prie tru-to, pra- 
s dės darbai; tūlose dirbtuvėse 
jhu pradėjo d ib i.

1 Cambria City, Pa. Bis 
czia neužilgio pastatytos nauj< s 
plieno diibtuvės, kuriose diib< 
plieninius kariszki ms 1 ivams ap
kaustymus.

Somerset Co., Pa! Balt - 
moie & Ohio ge'ežinkeliiNkompa- 
nija pirko szitne aplinkinėse 
kelis tukst než us akrų icmėi su 
anglims ir ne iž Igio atidarys nau- 
j >s anglių kastynes.

•4 M' nessen, Pa.
Ste-l Co. pastatys czia 
dr to dirbtuves, kuriose 
bę 1500 darbininkų.

T Fairmont, W. Va.
anglių kastynėse szito apskriezio 
eina gerai: dirbtų czia dar ge 
riau, jeigu butų užtektinai 
ant 
lių.

1
Coal 
giių
msszinas ir per tai diktai darbi
ninkų bus nereikalingų ir neteks 
d irbo.

Johnson, Ky. Szitose a|- 
linkinėse dvi kompau j >s ant syk 
atidaro naujas ka tynęs, kur prie 
darbo patil(s diktai daibinin- 
kų.

Milwalkee, Wis. Srtrai- 
kuojanti darbininkai B«y View 
plieno dirb uvių nuUrė prįžli 
prie darbo.

5 Irwin, Pa. Ant vietos buvu
sių czia Pe.in. Americiii Glas Co. 
dirbtuvių neuž Igio I us pat eng
tos naujus geležies dirbtuvės. -

Pitt-bursr 
dideles’ 

ras dar-

Darbai

Lenktynes anierikoniszkos ir an
gliškos valcziu.

New York. A atbuvo czia 
lenktynės teip angliszkos valtie- 
“Shamrock” ir amerikoniazko- 
“C..lumbu”. Lenktynes jau ke
lis kartus buvo bandę pradėti, 
bet ne galėjo pabaig i; jos pusi- 
biigė tik pe eitos sub tos dienę. 
Amenkoniszka valtis “Columbiu” 
pralenkė “Shammckę”.

Ininete vaikus in saulini.
Cleveland, Oh. Moteris ne 

toli nuo czia gyvenacczio taime
rio, Cuit s, įmetė tris savo vai
kus į iszkastę ant kiemo saulinį, 
o paskui ir pati ten į-zoko. Vi
si keturi prigtrė. Be i bejonės 
inoteriszkė padarė lę įpuolurį į 
beprotystę. Vyriausias isz pri
girdytų vaikų buvo 7 metų.

Sniegas.
Battinease, N. D. 25 d. rug 

sėjo siautė czia smarki sniego 
dargana. Sniego pridiėbė aut 
pusės pėdos storai. Priesz t «i 
lijo per tris dienas. Je'gu grei 
tai ne užstos geresnis oras, t i 
ant lauko supus daug dar ne nu 
pjautų ir nesuvežtų j <vų.

EvpliozijoH.
New York. Įtais se E-s x& 

Hudson Gas Co. Newaike, 26 d. 
rugsėjo ats tiko baisi expliozija 
petrolejaus rezervuaro, kurios 7 
žmonės liko i ant vietos bž- 
muszti.

iszg benimo iszka»tų
karų 
ang

Bell
an-

Bluefield, W. Va.
& Coke Co. įvedė savo 
kastynėse pagerintas kasimo

kurie b vo kit se parapijose an> 
atlikimo i zparinlies, stengė i 
pertikrinti, buk rie ne gerai alli 
ko iszpažiiitį, kurie kitoj parėpt
oj buvo ant bt'ikimn velykinės. 
Bekariaudami per du metu, le 
v»i< pabaigėme statyt musų baž- 
i*yezię,už kę visi s tautos mus go 
ooja, ir v si mato kun. Griebti' 
m erius ir daibus. Dabir jau 
i r -dėjome musų 1 etuv szkę | ara 
P j? g»rri iri ir po tolimesnius 
m ėst. Ii s ir lietuviai g<Jb ti raus 
s >vo aukomis. Pereitę mėnesį 
tapo ig'riukti kolektoriai, kur.e 
važinėjo po tol memins medus, 
me šlami pagelb »: p. Geleži, is 
ir N. Gendrolics buvo kolektuo- 
dami Lewbt<me, Me. ir Por'.- 
land, Me. Lewistone, Me. suko 
ekiavo 40 dol. ir 5c., o Port- 
landė,Me. sukolek'avo 12 dol. 95 
ce įtus. Acz u b oi tams už pa- 
gelbę musų par> p jai. Stanislavas 
Ka-zela ir A. Augsi t uksinis ko- 
lektavo Low»le, Mass. Lowe 
l>j surinko aukų 46 dol. 75 cen 
tu*. New Uppon Fall.Mass. ko- 
lektivo K. Luheu, T. Takavonis, 
sukulektnvo 11 dol. 75 centus. 
Draugystė D. L. K. Y liauto 
I a tukiivo 200 dol. ant įtaisymo 
la gų. I-z viso snt pūskit nic 
parapijom susirinkimo sudėjo 6.43 
dol. Garbė užiai So Bostono 
Ii tuviams ir garbė musų gloliė- 
jams.

Sz. Petro Lietuv isz^os pir. 
Kouiietas.

H Bell aire, Oh. Czianyk^z- 
cziose National S<eel Co. dirbtu 
vė?e tūlo- jų dalys j iu pradėjo 
dirbti.

Li-bon, Oh. Visose dalyse 
American Tn Plate dirbtuvių 
dirba isz visų pajiegų.

1 McKiJe-port, Fa. Dewees 
VVood dirbtuvėse pradeda jau 
diib.i.

• Joliet, III. Pres'dėjo jiu 
vėl darbai czianykszczioee lllinoi 
S eel Co. pi euo du b uvėse.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Youngstown, Oh. Liejiny- 
ežiose Brier Hill Iron & Coal Co. 
atsitiko baisi explioz ja, kurios 
trys darbininkai likosi sužeisti, 
sz jų du sužeisti mirtinai.

Isz dirbo lauko.
Connellsvillk, Pa. Pasi

baigus plieno dirbtuvių daibinin* 
kų sztraikams, darbai prie kokso 
peczių eina vėl geryn, dabar pra
deda vėl dirbti po pilnas 6 die
na*. Perei'ę sanvaitę szitose ap
linkinėse degė isz viso 19361 kok
so pe z'ų.

•] Greensblro, Pa. Jamison 
Coal & Coke Co. pirko aplinki
nėse Salem 2000 akrų žemės su 
anglims ir parengs kelias naujas 
anglių kastynes, kuriose rasdarbę 
1500 darbininkų.

Mayersdale, Pa. Pasibai
gė szlraikai “Good Mine” kasty 
nėse. Per sztraikę 
i-zkovojo pakėlimę 
iki 55c. nuo tunos.

Madisonville, 
glekasiai Rencha anglių kastynių 
pakelė sztraikę. Jų vietoj kas 
tynių savininkai parai'raukė 
seabsus, kurie dabar dirt a po ka
reivių uždanga.

5 New York. Organizuoti 
medvilnės diibtuvių darbininkai 
ki tina ant syk visur sztraikę pa
kelti, kadangi jų reikalavimus 
atmetė dirbtuvių savininkai.

OsKALCos, Iuwa. Naujai su- 
■ tvėrusi Morrow Coal & Coke 
Co. neužilgio at darys szitose ap- 
1 akinėse naujas anglių kastyne* 
ir pr statys ki kso pecz ų, prie ku 
reiks ne mažai darbininkų.

5 Whe^j*lng, W. Va. River- 
side dirbtavėse Natiunal Tube 
Co. pradėjo d rbti pilnę laikę, be 
persti -jimo.

5 Pittsbitrg, Pa. Paintero 
d rbtuvėse, ant South S.de, di»bi 
visos dirbtuvių dalys.

daibininkai 
uimokesnio

Ky. An-

Isz So. Boston, Mass. 
, Dalbai So. Bostone eina vi- 

dutiniszkai, Jcriaucziai d rba ne- 
praseziauriai. Kelios sanvailė* 
atgal visi So. Bostono kriauezi. i 
u-ir. szė į uniję. Re tgė. i szlrui- 

kuot, ant isziovojimo didesnio 
užmokesnio ir g il isztikro būt su- 
sztraikavę, bet kapitalistai už 
kimszo naafrts*boseliams per pa
kėlimę užniukesties boseliams už 
padaiymę kiekikieno drabužio po 
15 cenių vnSzau*; darbininkai 
vis di ba už senovi-zkę mokestį 
South Bo'tono lietuviai pagarsė
ję sivo gražiu apsiėjimu ir tautisz 
kais darb is. Nors yra jų nema
žas burelit, bet sutikime gyvena. 
Yra fzia dvi draugystės: viena 
D. L. K. Vi auto, o antra drau
gystė Sz. Kazimiero, kurios la 
b i tarpiai auga; —neperseniai 
susitvėrę' Lietuvi*zkas Kliubas 
jau turi szimtę sąnarių ir greitai 
auga ir eina vis stipryn.

So. Bostono ir ap inkinių mies
telių lietuviai stengiasi pabaigti 
romų bažnyczię po v.-rdu Sz. Pe- 
t o. Parapijini, i nesigaili nė dar
bo, nė atikų.nės nori pergalėt sa
vo prieszininkę, kuris jau per 
septinis metus žmonelės po savo 
jungu laikė, ir savo kiszenius pil
dė žmonių sunkiai uždirbtas pi
nigais. Tas mu*ų ne!raugas yra 
tai kun. Grcius, b t apie jį ma
žai kalbėsime, nes jį vi i Massa- 
cz ūžės lietuviai gerai p*žį-ta. 
Per teip ilgę laikę rinko auk s 
ant lietuv'8'.kos bažnyczios, bet 
pradėti darbę nesirūpino, jam rū
pėjo tik pinįgų prisirinki. Su
pratę Griciaus teisingumę, para 
pijonai paskyrė tavo kumštelę, 
nuo Griciaus visi pasitraukė ir 
pradėjo sau vieni, be kunįgo baž
nytėlę statyt Nors pradžia la
bai buvo sunki, kadangi Gncius 
keikė mutų nauję p»r 'piję ir kal
bino žmonės neprisidėti prie nau
jos Sz. Pttro parapijos, bet kunį- 
go Griciaus bes:stenxiin«i nuėjo 
ant niekų, žmonelės su.-irisso į 
vienę kuopa, dręsiai kariavo su 
nedraugu. * Jis matydamas, kad 
jo szauksmo nieks neklauso, pri
dėjo nepriiminėti prie i*zpažiuties 
tų. katrie kele ę centų buvo au
kavę ant naujos musų parapijos. 
Geri pampjonii to nenusigando, 
ant atl kimp iszpaiinlieB važiavo 
į k tus misrteliua, o musų dusz ų 
ganytojas gazdino pragaru tuos, Red.)

Isz PhilndelpliioS'Pa.
P< rę mrių atgal Ph l.»d-1. hi >' 

lietuviai ga'vas guldė už »avo 
klebunę, nedavė aut jo pikto žo 
džio pi-a yti, kada igi mat tęsyk 
jo nežinojo; dabirgi yra visai 
kit.ip: dabar vi i g Ivas guldo 
už pirap j h riikdui ir kaip įma- 
nydimi. te igi.isi nuo ski iaudžran 
ežio mus visus, ir žeininincz'o 
musų vardę klebono iezl uosu' t' 
par piję Per vt lai supratome mi - 
rius musų duslių piemens— bit 
visgi geriau suprasti nors vėlai 
nėgu niekados. Dabar mu-ų bro
liai, teip kaip jų prosei.i i vedė ii 
gas kovai su ki iž ūkais, stoj < į ko
vę su mbsų para p jos ir visų cria- 
nykszcztų I eluvių sknaudėju, jų 
buvus u du*zių ganyto] i.

Supratimss Philadel|>h'iiS lie
tuvių kyla augs tyu. Nesen ai 
sutvėrėme Budavoj mo Draugys
tę. kuri gana tvirtai laikosi. Teip 
jau nei-enbi subitvėr*si Szv. Pe 
iro ir Pov ho Dr. jau galėjo pus 
kirti sz i-avo kasos net »t (lendiję 
vienam besimokinaneziam užrube 
žiuo*e lietuviui. Dabar rengiasi 
suei|verti tsuliszka z Dr>ugystė 
Ii uos* nuo tik^jimisikų vysliklų 
,x> vardu Dr. Snuano Daukanto. 
Ant Frankfordo susi vėrė Dr. 
“Lietuva” ir Neprigulminga* k ij 
bas.

Juo musų du-zių ganytojasant 
gaudymo žuvių sudrumst une 
vandenyj, s'rnjfiasi labiau* lietu
vius pjudyti terp s ivę*, juo labi ius 
jie vienyjasi priesz ne ikusius jo 
darbu*. Pik t as daibts niek idos ne 
iszduoda tok ų vaisių, kokių pik
tai darant* tikėjosi sulaukti, 
bet visai prieszingus.

A. B rūta.
Gauname ži>iię, jog Philadd- 

phioa lietuviai praloszė jnovę su 
vyskupu už savaMį savo kasztais 
pastatytos bažnježios. Amerikoj 
mat nėra tiesų reguliuoj menų 
bažnyczių sav.utį, isz to dv«»it>z 
kija ir naudojasi. Rd.

Isz Lavvrence, Mass. i
Daibai *z uom kartu eina czis 1 

gerai; žmonių l>e darbi vakiz- 1 
cziojsnczių ne inatit, bet uit<i I 
isz kitur atvažiavusiam sunku I 
gaut darbę.

Liet- v ai skubina apsivesti, 
vestuvės būva kiekvienę sinvii- 1 
lę, ne gražu v en, kad ant vest u- 
v ų rvecziai ne gražiausiai p i-iel- ’ 
gia ir tuom sv<tirntauczių aky*e 
pažemina visų lietuvių valdę, 
užtriiu'via! ant jų panc ę ir ne- 
užkautę. Laikas, rodo*i, pames 
t girtuuk 1 avinius per vestuves; 
U* tuvi j, jeigu p r vestuves ir pa- 
sigeiiat::e, tai ten ėsame terp s - 1 
vujų. nie>-8 uitai misų ne niekino 
ir neiszjuokė; czia yra visai ki
taip*: ne tik kad v si svetimtau- 

I ežiai juok asi isz girtų, bet dar 
t niki u į-isiszn ir dėdės, kurie 
veda girtuoklius ant i-zsipagirio- 
jimo į policijos nakvynę ir dar 
paskui reikia kelis dolianus už
mokėt. Ant to Vienok musų bro- 
1 ai ne paiso, bet per vestuves 
tiek ptipi a kvailinančių žmogų 
gėrynių, kiek tik į gerklę telpa: 
Rėkauja kiek tik ga i, o svetim- 
tauezui tiki, kad lietuviai terp 
savę* pjaujisi. Ves ilijas lankiai 
kulia per kelias dienas ir ž noma, 
s i rėkavimais k .s įgrysta vi- 
siems kaimynai}!s, kurie laiko mu
sų voselnikuk už neramiausius 
ant *vie o žmonis.

21 d. rūgs'jo buvo czia vienos oyhės pavisdį. 
lietuvi*zk<H vestuves. Abus ir Tie yra svarbiausi užmetinėji- 
kit< kių gėiyinų būvu gina, o kad m*» daromi kun. Kaupu “Lietu- 
lietuviai mėgsta vilgyll ge-klę v<w” reiskior ui.
Lbiaus už kitas tiužaa, tai žino
ma, nuo to veseluitų protas apte
mo. Kadangi vienok salėj per 
vi*ę L ikę sėdėjo jml cistas, tai 
pasigėię vcednikai nors lėkavo, 
bet mus, tiesi ne 
Ko ne g*I -jo pid ryti ant ve^tu 
vių, tti tę atlik t parkui nainie- 
je. Aut riksmo atėjo į n.mus 
|Bil cistas, o kad su g rtais ne g i- 
lėjo susikalbėti, tai nuvedė ant 
policijos stacijos, kur iszaipatri- 
rioju*, ant rytojaus viena* turėjo 
užsimokėti 4, kitas gį 10 d< I. 
M t ant ko eina beiuvių sunkiai 
uždirbti pinįgai! Ne gana kad 
be reikalo di ig-ta keli dolisrai. 
bet dar už girtuokliavimus sve- 
timtaucziai mus laito už nuož- 
mii s žmonis. Rodosi daug tre 
r<au bitų, kad ant vestuvių ir ki 
tokių *zeiinyni-zkų a >eigų apsi- 
eit-iine be sv liginMnczių gėrynių. 
Daba** da; ginusiai inu*ztyn>ų ir 
nesutikimų teip lietuv ų užgena 
ant tokių apeigų ir tai tik per 
-vaiginanezius gėrymus. Vestu 
vės yra tai svarbi žmogaus gyve
nimo apc'ga, jas priderėtų pa
žymėti kokiais gerais dai liai* o 
ne per girtuokliavimus, o tę-yk 
szeimynoms Dievas pelain intų.

Buvęs ant vestuvių.

Isz Cambridge, Mass.
Neseniai vienas czia gyvenau, 

tia lietuvis, kadangi czia uždraus 
ta pardavinėti alų ir kitokius 
sva'ginanczius gėry mus, nuėjęs į 
Bostoną, ten gerai pasilaka ir 
giįžo namon svyruodamas. Pa- 
malę tę polic s ai, užklausė, kur 
ji i galėjo t ei p pasilakti. Jis at
sakė, jog pas gaspadinę, kur gy. 
vena, kuri buk už pinįgus par
davinėja alų. Poli cista i davė
j«m dūliai į ir liepė eiti nusipirkti 
ahus. kę jis ir ir z pildė. Gaspa 
di.iė i-z t kro davė alaus ir už tai 
ją polic *t ti tuojaus t u arėsi tavo 
ir nugabeno į kalėjimą. Reikėjo 
samdyti advokatę, bet ir tas ne
apgynė, sudus užsitikėjurię savo 
boardingeriui g spadinę prisudy- 
jo ant užmokėj mo 50 dol. Tuom 
tirpu visi lietuviai žino, kad mi
nėta gaspadinė alai s ne pardavi
nėja ir turėjo jo n m eje tik aut 
savo reikalų. (Re k a visur t i- 
kyt ie-ri prie liesų ir jų nelaužyti. 
Jeigu tiesi s dr .udžia pardavinėti 
svaiginančius gėrymus, tai drau
džia pardavinėti vis^e ns, net 
draugams ir pažįstamiems. Ant 
vrisziiimo sveczių tiesis ne 
draudžia turėti gėrymus,. dr«u- 
džia į tos davinėti vien už pinįgus 
kad ir giminėms. Tę lietuviš
kos gaspadints tori žinoti »r prie 
tie-ų turi ta kytiesi, o tąsyk nė 
joksaudaaue galės jų nubausti.

LieLjri

ti kilę parapiją ir pasistatyt 
naują bainyczię. Kunįgas pabu 
g", kad ne 1 k ų be v etos, pa 
grėbė į savo rankas užmanymą 
parapijom} ir pradėjo r nkti su 
kabant antros biinycz osĮir to
kiu budu uis ojo kelią parapijo 
nams.

Lietuvių supratimas kyla isz 
pilengvo. Yra ežia k»-li lietu- 
viszki sztorri. Ne eniai du br>» 
ii u Ii tuviai atidarė sztmę ir 
jiems gana gerai sekasi. Jų pa 
veikslą gal seks ir dauginus lie
tuvių, o lę-yk musų broliai galė- 
pirkti sau reikalingus tavoms pa.- 
savuosius, ne rė ki Mažti pinįgų 
svetimiems. Wor.

Geriausiai parengtos dalys yra: 
Ka* gi sziędien denuncijuo- girininkyatės, kur yra lea oa te p 

plači os, kad vir*zų ne galūnę 
pa>-iekti, yra czia visokių n edz ų 
szmoiai ir namai i-zika| tu ti me
džio kamiene, kuriuo e - gali 
1 n/vui patilpti apie 30 žmonių. I 
Medis tas augęs Oiegono girio
se.

Gera'1 įrengta sodauninkyatės 
ir žemdar’iystės dalys; jose, isz 
sv; timų kra*ztų, gsruusit pran 
cuziizkų valdybų Am -likoj dalis. 
Mokslui pnszvęi’oj dalyj yra 
d iug visi k ų indijontakų isz lir 
himų; puikus yra gam»os mokslų 
dalykų rinklus atgabenti* Smiifa
sono ius ituto-

Ant teip vadinamo Midway yra 
visoki pa*il nksminimai, liet ir 
czia yra daug tokių, koki greriaus 
tiktų ant joinarko ant<i Tilžėj 
negu ant Vi*os Amerikos paro
dos. Už įėjimę ant tokių pasi
linksminimų reikia, kiekvienoj 
vietij. skyrium užmokėt1. Czia 
svaibiausiu galima laikyti triobę, 
kurioje yra vaikų perinyczics. tai 
gi prietaisos auginanezios per 
anksti motinų pagimdytus vaikus. 
Ant Midway yra havaijieczių, 
japonieczių ir cz gonų teatra*, bet 
terp loszianczių teitrę ne matė- 
mė ne vienos czigonės. Įženga 
ant visokių p įsilinksminimų ne 
per brangi, brangiau kaip 25c. 
nė vienoj vietoj ne reikia mokė i; 
yra vietos, kur užtenka 
mokė L Įeinant ant 
reikia užmokėti 50c. 
ženga ant viso*vietinės 
Paryžiuj buvo tik Ifr. (25c.), tai 
rodos, kad įženga Buffaloj per 
brangi.

Lankytojų ant parodos nedau- 
giaus'ai matyt. Gal ant sumažė
jimo 1 inkyiojų skailliaus ut->ilie- 
pa užmuszimas prezidento. 
Parolos rengėjai jau dabir mato 
a<8zkiii, k«d surinkimų nuo lan
kytojų to i neužteks ant užden
gimo parodos parengimo kasztų.

redattor au« yp ta ne kalbėsi-

Kun. Kaupui.
Nr. 37 “Tėvynės” kun. Kaupas 

duoda atsakymą “Lietuvos” re
daktoriui, kuris atsisakė nuo po 
lemikų su Susiv. organu buk to 
dėl, kad tų polemikų ne raszo 
kun. Kaupas. Toks pasakymas 
už gųunęs ne tik po'emi'tę, liet 
ir kunįgę Karpę, kadangi, g rd>, 
‘•Lietuvos” redakcija pasinaudoja 
jo vardu ant pažeminimo ypi- 
tos, kurię kunįgas Kaupas myli 
ir godoja. .Tolinus bavęs Susiv. 
prezidentas i-z velka ir Jocį, kuiį 
buk “Lietuva” prmieta kunigams 
ir ant gilo kun. Kaupas gailiai, 
kad Szernas pradeda sekti “Vie-

ia aoibiszkai Drę Narktinę ai bu 
Drę Sz.luipę? Juk Szliupę “Tė
vynė’ nurodo valdžioms, siundo 
jas kaipo ant mokintojo Uzolgo- 
-zo. Kas tę daro? Ar ne drau 
gas kun. Kaupo? •

Todėl gaila mums labai, kad re 
galime p <'inaudo i i«z pamokin1- 
mų dorii-zkos etikom, kukius 
mums su'eikia kun. Kaupas. 
Jeigu to mums ^nireiks, pasi
mokinsime pas geriaus tuos prin- 
epus patį tincz'us. Jeigu kun. 
Kaup s nori, kad musų laikrasz- 
cziuo-e pas iimtų asab ?zki nieki
amai, tai tegul pirma pam kiną 
-hvo numylėtus ir godojamus 
draugus ir samdininkus, kad j«e 
p Įimtų asabiszkai niekinę ne pa- 
■ iiikanczias sau y patas. Kada to 
nė bus kunįgų laikraszcziuos'*, 
kada paliaus niekinę ypatas ku
nigai ir jų draugai per prakalbas 
ir pamokslus bažnycziose, isznyks 
niekinimai ir pliovonės isz skih- 
czių Itikraszezių ne kunįgi 
nė s 
ne gali 
juk 
godoti, tę*yk ir tavę jie pagodos

Szernas.

liikrasiezių ne
part j >s, kitaip * tas 

atsilikti. Priežodis 
sako: iszmokk pirma kitus

Viktoras M. Sabonis.
37 nr. “Lietuvo J’ines pitalpi- 

nome,paim(ę isz ‘Vienybė*",trum
pu žinutę apie myiį vieno isz pra- 
kilne-mų Amerikos lietuvių.V.M. 
Saboni». P. Kudarauckas isz Liw 
rence,Ma-s,priiun‘ė mum* platės* 
uę apie jj iinię. Viktoiai Sabo
nis g męs yra G czialukių kaime. 
Aleksandra vo v ihzcz'uje, Trakų 
pav. Vilniaus gub. Į Ameriką at- 
keliavnjis 1891 m.' Lietuvoj, vai 
ku bud>n>a, mokinosi tik į r di 
nėj valazcziaua mokykit j, atv kęs 
gi j Ameriką,ėmė pr<vati*zkai lėk 
rijas pas D rę Szliupę ir .aptieko 
nų L Kaiiunę, Shcnandoab. Pa. 
Ji8 buvo karsztas tėvynainis, tik 
jo vargingas gyvenimas ne lik tė
vynėj Le'uvoj, bet ir ežia Aineri 
koj daug kėblumų jam dorė ir ne- 
daleido prideraneziai dėl savo 
tautos pasidarbuoti. Daugiausiai 
-j’s a tr įžymėjo terp L-nvrence. 
Mass. lietuvių, kur daug jam pri- 
gelbėjusi sesuo,Pe rmėlė B lienė. 
Daug triūso jis padėjo atskyrime 
lenkų nuo lietuvių; rinko aukas 
ant tautiszkų reiklių .buvo vienu 
isz svarbiausių organizatorių kuo
pų Tėvynės M) lėtėjų Dt-tėf irSu- 
■ vienyjimo L. A. Czia ja n be- 
sidirbuojant, jo sesers vyras Už
pirko ant jo vii anty,norėdama jį 
suaresztuoli, bet sesuo, dasižino- 
jusi apie tai, urnai jam prane*zė, 
mels lama jį prasisz>linti iez Law 
rence, ir Sabonis iszkehavo į Pro 
vidence, R I. kur neradę-jokių 
draugų nė. pažpt-imų, vargo sue- 
pnurtis. pastojo į amerikoniszkę 
kariauną. Czia he tarnaujant, už
klupo jį sunki liga, isz kurios jau 
neatsikėlė,

* Isz Worcester, Mass.
Daibii snuom kartu eina czia 

gerai; apie sztnikus negirdėt. 
Szįinrt žmonės labai serga dru
giai', serganti yra beveik kiek
vienuose namuose.
ų, Minų klebonas, kun. Jaksztys' 
pridėjo riukti | i įgus ant naujos 
b įžnyczios. Parapijouai, nesu
tikdami su kunįgu,uorėjo sutver-

Kad mu*ų Likrasrczių polemi
kos veik vi-ada temiasi ant asa- 
b sfko ii'ekiuiino. Vietoj svaibos
nių argumentų, tas teisyliė— lx-t 
už tę.budę ne ant “Lietuvon” ie 

galėjo, daktorisu* reikia me*ti atsikymę, 
ne jis tę netikusię polemikų 
formę įvedė į lietuvi*zkus laik- 
raszczius. Įvedė tę formę kiti, 
o “Lietuva”, ne kartę asibtszka 
kun. draugų užgaunama, gi 
na ilgai nesidavė įtraukti į 
nG-z'ynę. Kun. Kaupas turi juk 
gerai ž noti, kad užpultas atrau
na kiltį tuom paczij ginklu. 
Kaip girioj paizmiksi, teip at*a- 
kys atlbal-ys. Jeigu kunigai ir jų 
draugsi per prakalbas, o 
tankiausiai net bažnycziose pei 
pamokslus, savo ir savo pasamdy
tų red.ktorų rasit a s užs puol 
nabirzkai aut kunįg.nns ne pat-n- 
kanezių ypatų, tai tuom juk vers
te verezia ir t s uepattnkanczia 
ypata* giiebtiesi to paties ginklo. 
Gal t» pits kunįgas Kaupas ir m 
daryt', bet yra gani tokių jo go
dojamų ir numylėtų draugų, ku
rie tę daro, už tų jo numylėtų 
draugų darbus reikia atsakyti ne 
liktuos netik įsius darbus da
rantiems bet ir t ems, kurie už 
teip darauezius už toj*, jų daibus 
teisina ir dar nor tų, kad to 
kias ypatas v si molėtų ir godotų. 
Žmonės privalo kitus godoti ne 
todėl, kad j'io> myli ir godoj* 
kun. Kaupas, bet ui godonės ver
tus darbu*. Jo godoj <mt drau
gai gal mums pasirodyti visa; 
ne vertais godonės; ir paežiuose 
kun. Kaupo d itbuuse musų akys 
randa ne vien godonės ir meilės 
vertu*. Kę jis myli ir godoja, 
tas mums risti ne rupi, tie da'y- 
kai jo privatiszki, versti kę nors 
godoti savo numylėtus draugu* 
nieks ne turi tiesos, ne gali jos 
turėti ir kun. Kaupas.

Ar niekinimai ypatų ginczuoe» 
geri jir ne geri, apie tai mes ne 
kalbėsime, kadangi seniai su nu- 
peikimu tokių polemikų atrilie 
pėme, bet ne galime užtylėti ne 
parodę kunįgui Kaupui, kad to 
kio ir dar bj*ure-nio budo pole- 
mizavimo prisilaiko kunigų par 
rijos laikraszczini. Ar tę daro 
kurįgai pats, ar jų pa*amdyto- 
ypatos, už’ai reikia kunįgHms 
atsakyti. Pasislėpti už nugan s 
savo smndininkų galima nuo ne
turi nezių dar subrendusio proto 
vaikų, o ne nuo suaugusių pilnu 
proto žmonių.
ir už jį kaltinti 
daktorių turėtų 
Kaupas. Kun. 
užminzo, kad po suare*ztavimui 
Jocio, jį primetė svieiiszkien.s 
intelige tim* kun. Kaupo ir jo 
numylėtų draugų paj egoms isz 
Itidiiamss Eliz; be he liotuviszkas 
laikrasZtis. Ar tę padarė koks ku
nįgas, ar kunį-.ų pasamdytas re 
duktorius, kurio n eks ne pažino
jo,! as dalyko nepermaino: už dar
bus anonymtszko samdininko įei 
kta atsakyti visit žinomai firmai 
Paliuosuotę Jucį pridėjo paskui 
rėkliam u o i “Bainyczios T*r 
na*”, o tę, turbūt, ne iszlei !inėj<> 
“Lietuvos" redaktoriaus draugai. 
Ir asabiszki niekinimai “Lietu
vos" redaktoriaus labti seniu 
pras dėjo kunįgų iszleidžiamame, 
bet p. Stagaro rėdomame “Gar
se”; vienok apie dalykus asahi*z- 
kai be»iriszauczius su * Lietuvos”

Vilkti nėt Jocį 
“Le'uvos” re 
gėdytiesi kun. 
Kaupas turbūt

parode* 
Jeigu i- 

parodos

gražio®, 
kopijos 

pan dos. 
pabodo* 

iinyczi •,

Visos Amerikos paroda 
BufTiloj.

Vi*oe Amerikos arbi Pan Ame 
rik< n szka parodi atsibūva dnbar 
Buffaloj; l ei p bent parodę vadi
na amrrikona:. I z titro vienok 
isz ne Suvieiytų Valstijų maž<i 
kę galima r>sti ant parodos. 
Meksikas, Peru ir kitos i-zpanisz- 
k s republii-os turi ant parodos 
sp« cij dirzkas triob*s,bet juose ga
lima matyti tik žalius produktu', 
truputį siuvinių mokyklų vaikų, 
cigarų, kiįgų; vien repub ika 
Chi Ii atsiuntė netik žalius pro
duktus, bet ma-zinas ir kitokius 
iszdirbimus, daug abrozdų. ku
rie. apskritai imant, geriaus per 
-i-tat o negu daugelis abrozdų 
S.v«enyių Val-tijų tepi i orų.
I’ail-'s dalyj Suvienytų Valoijų 
bruzdų yra daug, b-t pusės jų 

antai Europ >j visai ne bu ų ant 
parodos priėmę. Tokių margu 
mynų. merginų tu kimu žaliai 
nutepliotu, g r ų ir pievų raudo
nosparvos, kokių daug yra ant 
abrozdų Suvienytų VaLtijų tep- 
tiorų nėri vissi ant abr>zdų 
ihilen szkų t“p'iorų. Rodą jų 
<1 r zdų ne teip daug, bet ūžta 
visi geri.

Tr i bis ant parodos 
bet daugumas jų yra t d 
buvusių ant Ch cagos 
Viena isz d; iiiausių ant 
triobų — yra muzikos
prie į ėjimo į kurię likosi Czol. 
goszo persiautas prez deutis Mc 
Kiuley. Czia kas dienę atsibūva 
koncertai. Bet ir ta trioba turi 
savo silpnas pasės: triobos statė 
jai rūpinosi apie triobos gntžų 
i-zveizdį, bet mažai p<isė pada 
ryti ję tmkanczii mieriui, nesiru 
pino apie jos akustikę, taigi kad 
joje bnl-ai muzikos gerai platintu- 
»i. Todėl muzika ne iszeina ge
rai. visi tvirtesni tonai girdisi ru 
atbal-iu, kas gadina geriausią 
muzikę; Vakarais vpacz paro lx 
gražia* i-zrodo, kada jos triobai- 
papuoszia szimtai tukstanezių 
tlektnszkų žiburių.

Apleisime vienok triobas ir 
grį-zime prie pacz'oa parodos. 
Ji užima didelį plotę, daiktų y 
pacz isz Suvienytų Valstijų 
daug, bet kaulink i-zdirbimų ir 
ta dUs toli tie pilna ir naujo, 
ne matyto ant parodos mažai. Me 
balių ne patėtnyjome visai ant pa- 
rodi s. nors ju s ir tai gana gra
žius, dirba S »vi«nytot-e Vaistuose. 
Metalinių iszdirbimų dalyj patė- 
myjome lovę už 3'100 dol. isz 
bronzo ir kristtalo. Lova isz tik
ro graži, bet mums rodosi, kad 
lietuviai velytų 3000 dol. kbie 
niuj | a-ilaikyti, jie pasigauėdiutų 
lov> ie lž 5 ar' a 10 dol.'

Isz žingeidesnių daigtų ant pa
rodos yra: eziiucziazkoji m szina, 
Kuri czii j u siuva czebatus; elek- 
triszkos i ta k lės, kurios paczioa 
<udtia audimus su visokiais a- 
r zdais; statanti Ii taras maszina, 

užstojanti da bę keterų t-tatėjų, 
auti matiszki bcykliai, modeli-į- 
taisų ant sunaudoji no Niagaros 
vandens puolimo ant padirbimo 
elektrii-skos pa, iegos, auto mobili ai 
(vežimai be aik ių), modelis Hc- 
lando povandeninio laivo. Pacz 
to dulyj yra ma-zina, kuri į vienę 
minutę pmnusza peczėlįant 1000 
latakų.

Kiekvienoj dalyj dang yra 
pardavinėj nezių už brangius pi* 
uįgus ant atminties visokius meu- 
koe vertės daik'us; vien sodau* 
nmkjstėa triob ų p .rdnvinėja špil
kas su į odytau į auksę f.bao* 
cz ai'Biazilijoe vatakliais irtai 
po 3, 4 ir 5 dol. kiekv.enę tokię 
s pi lkmę. ,

Kaip seniai žmones ruko?
Abelnsi yra manoma, kad rū

kymas įėjo p.is europieczius į ina- 
dę tik nuo laiko atrad mo Ameri
kos. Kad eoropiecziai rukymę 
tabako perėmė nuo Ameri
kos ind jonų, tas teisybė, bet ir 
pirm atrad mo Amerikos jau Eu
ropos gyventojai rusė, t k, ži
noma, ažuot tabako, tam tikslui 
jie vartoji* kitokias žole4. Dau
gelis mat archeologų, beknuirio- 
datni, surado senui se gailų, o net 
pri<szif-toriszkų liikų grabvietė- 
-e, yvairiua nbolinius, geležinius 
■r bronzinius pypkius. D.iug to
kių pypkių ir jų szukių surado
1844 metuose archeologas C x-het 
euose gdlų graLvietise arti New-

v l'e le Pollet. HoLandijoj vėl 
VValerville ir kiti surado pnesz- 
sztoriszkų L ikų grabv etėse mo
linius pypkius, kurie nuo t-z ędien 
vait ųa nų pypkių skiriasi jei bent 
mom. kad pirmutiniųjų cibukai 
»t osziau susiduria su galvele. 
Szveic..rijoj, B rno apieliukėje.se- 
novės laikų pypkius surasti drau
ge su kiti k orvs senovės rytui mų 
liekanoms. Q įsų ierez afado se
nę ka'vę. paeitianci ę dar isz lai- 

ų pr e?z rymionų užpui limę ant 
Ga<l j ’S, toje kalvėj Surasta kele- 
ę geležinių pypkių. Szkotijoj 

iszkastų pypkių jra daug, žmo
nės juos gerai pažįsta, vadinda
mi pypkiais E fų aiba Danicczių.
1845 meiU'Se aicheologis l’E ca- 
Livier n t rado Ryme penkiasde- 
stimlis bronzinių pypkių, kurie 
yra visai beveik panaszus į vokie
lių sziędien vartojamus |>yp-

kius. Tę-yk mažai ant jų a'kreip
ia atidos ir jie vūi dingo, tik vie
nas dar užsiliko Luvro mintume. 
Tokiu budu pasirodo, kad žmo
nės jau giliausioje senovėje pyp
kius rakė, tik nežiuia, kokias jie 
tu m tik-lui želes vaitojo.

S* nos chmų chromkoa, sura- 
Bzytos kiek t-zimtmeczių anks- 
cziau prirst atradimę Amerikos, 
patvirtina tai, kad Chinuose nuo 
*«*niai auginta ir rūkyta t ilę ta- 
biko atmainę, žinoma dabar po 
vardu Nicothna chinensia. Gar
us senovės rymionų natūralistas 

P inius pasakoja, kad nuožmios 
jo laikų tautos rakė kokias tjū 
lendrutea, kurias j s vadina cypi
rus, ir kad niekados neiszeina isz 
namų neįtraukę į savę to aug
mens dūmų, kur e juos drauge ir 
sudrutina-ir priduoda linksroumę. 
Herodoto ra z’uose teipjau už
tinkame paminėta, kad saužmie- 
jie Skythai^mėgdavę apsigerli ka
napių durnais; tę pat randame ir 
sz ęd:en darant tūlas rytinės Azi
jos iaut<s.

Paraminimui savęi žmonės rū
kė ir daugelį kitokių žolių. Km- 
talonijos di inius Mosen Frtb-er, 
1276 metuose savo poėmoj,apdai- 
nvojanezioj įėmimę W ai e n c i jos, 
pasakoja, kad tuomet rūkyta lę*

S.de
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vendą; m*t įtraukti to augmens 
durnai pra-z; li.ia miegą ir pridno 
da iin >gui daugiaus drąsos. Do 
nough O’Brien, aiiių karalius, 
mirę* 1267 m., - ant kapinio ak
mens | eist tytas yra su trumpa 
airiszka pypkute danty.-e. Taigi 
rūkymo paprotys skaroki nuosa- 
niau-ių gadynių-

U M v-kul szka vidaus miuiste- 
r ja garsina, jog badas vieizpi- 
tauja saituose Ma*kobjoi krasz 
tuo-e: p iviecziuose Chvaliiuko, 
ir Kam'szino Sarativo gubarn- 
joj; paviecziuose Manzel nsko ir 
Bibbijevo Ufos gabent j y; pa- 
vieez uose St*robel.*ko ir Iziuino 
Chirkovo gubernijoj; piviecziuo 
se Laiszevo, Ma nad s<o, Tetu*zo, 
S a<sko, Sv at,ko ir Czbt ipo- 
liaus Kaziniaus g ib irnijoj ir 
Simbir*ko pavsetyj Si ub rakti gu- 
liernijoj.

Nauji rasztai.

pasigailėjimą ir piliika 
Muzika 

žmogaus, 
Po įtek 

k «re viii 
sud utimi

|| Szved jos karės ministerija 
pagadino žinias apie augalot mą 
pampų į kiiijniecę szvedų. Is? 
tų žiu ų pasirodo, jog augsztis 
szvedų pasikėlė nuo 1841 m., 
kuriuose vitalinis augsztis buvo 
167 <e ilinu tmi, o dabar 170,1. 
I*z tų skaitlin ų pasrodo, kad 
dabar szyedai yra augalocziausia 
tauta ant musų ie nės. K ūpo 
priežastį tokio kuno sustiprėjimo 
szvedų, daktarai 1 iko pasimaži- 
uimą girtuokliavimų.

Iiitekmė giesmčs ir 
muzikos.

Kad g'einiė ir niuzikt turi ant 
žmogaus ne m iią įt-kmę, tą pa 
tSmyjo nuo senų lauų Nrt 
sziądien daktarai vartoja muziką 
ir giesmę pre gydymo tu*ų ligų. 
Besitranką iti ne ramus bepro- 
czi u po įtekme ats ik mc? os me- 
liodijos nusiramini, įpuol įsius į 
nubudimą muzika linksmina. 
Net imogžudž ų saniine po įtek 
me muzikos pabunda, jie ne te ai 
įgauna
ramybėj ušpul ą auką, 
turi įtekmę ne tik ant 
bet ir ant tu'ų tvirtų, 
me muzikos musziuo?e 
narsiaus kariauja, ji
pailsusius. Tod?l lai muziką j iu 
senose galyuė-e laikė už dievų 
dovaną ant pakėlimo žmonių 
dvasios, ant jų palink-mimm>>, 
paraminimo ir doriszko pakėli
mo. Taigi,kad muzika ir giesmė 
ne mažą turi į'ekme ant ž no ių 
dvasios, apie tai žinojo j m «enia ; 
isz t 
pasirodo, kad ypacz gi s nė turi 
ne maią įtekmę ir ant žnogau* 
kuno. Ant p« rs t kr nini > a,»je 
tai darė eiles tirinėjnnų ir tai per 
czielišmetu eilės Dras B.rt. Ji* 
persi t krmo, jog gie-unė pakelia 
kvėpavimą, po jot į ekiu t pliu 
ežiai giedanezio lab aus i-z si pu 
ežia, stojasi tvirtesniais, o loti 
gari tu* saugoja žmogų nuo užsi
krėtimo pi tuezių ligoms; giesmė 
sudrutina visą giedanedo kriti >ę. 
Po įtekme gtes nės p tstle igvut i 
apsim linymas guzų, o tas pake
lia apetitą (norą vilgyti) ir pa
lengva* sunaudojimą suv Įgyto 
maisto. . Krutėjimis pilvo ir Kru
tinės, kas būva prie giedojimo, 
palengvina sunaudojimą maisto 
kuris, ka’p ž note, eina ant at
naujinimo ir sudrutinimo visok ų 
kuno dalių. Daugumas hemo 
globinos, taigi medeg<H psrvuo 
janczios raudonai kraują, pas'dau
gina; gomurys, ausys, szn’r 
vės pas giedauezius geriau? issst 
vysto, 
mės 
nė 
ilgas 
nėjtmų.
mokyklose įvesti priverstiną gn 
dojimą; rodyja ir motinoms au 
g n tnczi >ms vaikus mokyti juo- 
giedoti. B rt laiko giesmę už 
vieną isz svarbi tusių va’stų am 
apsaugojimo i nonių nuo plau 
cz ų/ligų ir sudfutinimo krutinės 
kuri yru vie tu isz svarbiausių ku
no organų.

|| Laitraszczi i gar ma, jog nu
keli 'Vęs ant mok&li-zkų tirinėjimų 
ant s los J vos, pietinėj Azjoj.vo 
kišk t* moks i icziu-* Ilaeck 1 ga 
tutinai susekė, kad sena nuomonė, 
b .k žmonas paeina nuo beždžionių, 
yri klaidi. Ltikr.tšcziai paduod , 
b ik is? r stų ant J vos isznykusių 
gyvūnų liek mųll teckel per-itikr - 
no. kad ne žm« n 5* paeina nuo bez 

, taiji a»d 
bez liionės paein i nuo žmonių.

naujinsiu v enok tiri įėjimų ų b t bt'»ulai,

H Gr iziiii'Zkas kunį'raik <ztii 
iiz Kaukazo. M k ichidze ir jo 
pati liko->i Ryme siaresztuo t ne
va už |>ii'ulėjiiną prie anaich tų. 
Kiltiįgaikaziis už prigulėjimą 
utie i-u'oilbio ant nužudymo caro 
\leksmdro III likosi 1887 m. 

ant nužudym * inaskoliszko sūdo 
iH'sprgitas. bet jam piai-akė p» 
bėgti. 1896 m. už diib mą bom
bų jį i-zv.jo isz Pi-mcuz jo-s.

|| 16 d. leposjies B lgijos sos- 
t pilė, miestu Bruk seile, puolė 
sm irkus lytu , be', lijo ne v in
dėną laužais tik s’truz lėlėms. Tas 
-kruzdelinis lytus'traukė-i per iaz- 
tisa-> dvi valandų*. Isz aur atsir ido 

Ta dagybė skruzdei iicz:ų, to iki 
sziol ir vietiniai movsl nezi i ne
susekė.

Vodn^os įtekmės gies- 
D as B rt ne pitėmyjo 
viename ateit kūne per 

metų eiles sivo tiri-
Todėl jis'kalb na visose

Įj Anzliizk s 1 iikra*zt:a “Da ly 
Exį>res»” pr.uteszs, hukdiugelis 
barų i-z p etinės Afrikos rengiasi 
isz.-i k raustyti į Meksiką, kur
jie'ns buk rand is to kraszto pa- 
juriuose, ant gerų isz’yzų. duoda 
2 lOODOOO xkrų žemės ir 
reikalauja t k 2090 *00 dol. 
nk po 10 centų už akrą. a

už ją 
taigi

[t-Pr eszt's Chit bnurgą, Pran
cūziją, ail'ko bandavoiie* su 
nauju pdibti ktriszkai laivy
ne! pav rudeniniu l i vu “S rcne’. 
B ind ivonės is?|>u>15 su vi-m pa
sekmingai. Naujas laivas ir plau
kia po vandeniu ir paneria grei 
cziaus už pirma pid rbiua.

Isz visur.

Nežinia to 
isztikro* katras rei 
už teisingesnei laikyti

| Miakoliizka iždo minhterij> 
ofieijaliszkai pagar.-ino žinia-* a 
pie sziųtneiinį užd-rėjimą viso 
kiuose Mas-kty'ijos krasztuose 
Žinias tos visai nesutinka su ži 
nitims pirma angl'szkų lai krust, 
ežių pagarsintoms.
dėl 
kia
Greicziaus nė angli-zkiems liik- 
raszcziams, visada besii'en 
giantiems svarbiau-ią Anglijo- 
piie-zą žeminti, nė maskoliszkom 
iždo ministerijos žinioms ne ga 
įima per diug tikėti, be abejonė? 
užderėjimas nėra iszt'kro teip 
menkas, kaip garsino pirma an 
gliszki Ia’’kraszcziai,n5 teip geras, 
kaip garsina maskoli-tzkt iždo 
ministerija. Pagal iždo mintate 
rio pagarsintas žinias užderėjimas 
žieminių javų pietvakarinėse gu
bernijose buvo libii gėris; aut 
Kaukazo ir F.nland j >j buvęs ge
resnis už vidutinį. Pietinėse ir 
prie upės Volgos gubernijose 
vidutinis. Vasarojai visur buvo 
menkesni už žieminius javus, ka
dangi mat, dėl stokos lytaus, ne 
galėjo gerai užaugti.

| Į Charkovo u rivereitetą szį 
met priėmė 240 naujų studentų, 
o tame ek.itliuje 8 žydus. Į tech 
nologiszką iuštitutji priJuiė 240 
naujų siu lentų, o tame skaitbu- 
je tik 12 žydų. Į Kijevo univer
sitetu priėmė 518 krkšczonių 
studentų ir 32 žydu, jų iaz viso 
etsiszaukė 157.

J M'este Tūloj, gyvenime ma
joro B«>ien*ovo rado papjautus 
su britva: dvejatą m j >wo vaikų 
ir jo vu hzv$. Me ta, jog vaiku* 
ir pati savę paj jovė vuoizvė. .

’ Pru-fi Apukntyj Arm-be-g, 
-<uo-e. pasibaisėtinai siaucz a terp 
•ryventi'jų sziltinės. Mmstų Ii 
ronbucziii pil ii sergtnezių teip. 
kad n tujai apsirgui ų nėra kur 

.patilpinti.
jog lijrą platina negerai irzvaly- 
>asvandu».

Du k ta ra i sprendž'a,

|| Į Rio .Janeiro atplaukė isz 
Suvienytų Valstijų laivas Atlan
ta, ant kurio terp kebaujanezių 
pisiri'dė teip vadinama geltonojo 
drugio liga. To* dėl priežastie 
nė vena isz atkeliavus ų ant saus 
žemio ne iszleidžta.

I| Turtingas al&us leidėjas miei- 
• e Kapenhugene, Danijoj. Ja- 
c >b->on, i-z Sivo turtų pidovanojo 
20(100000 kronų apszvietimo mi
nisterijai ant vi-okių moksliszkų 
reikalų, ypacz gi ant etipeidjų 
be-imokinat’cziai jaunuomenei.

Į D deinė dalis miesto Kai j 
lundburg, gulir.czio apie 50 my
lių nuo Kopenhagos, tapo ugnies 
iszn><ikiDti, prie ko keletas žmo- 
n ų pasiliko liepsnose. Apie 3u0 
žmonių pasiliko l>e pastogės.

J V’enas isz didi i tusių prekys 
lės m estų, drauge ir svarbiausias 
Norvejjij-'j portas, Bergen, daug 
nukentėjo nuo ugnies, k iri užgi 
mė ežia isz ne’sztirtų dtf iki sziol 
priežiisczių. Blėdies apr.ikuoja ant 
keliolikos milijonų kronų,

|| Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Ecuador, i r-z degė i teveik pusė 
miesto Gueq iguil. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 2 milijonų 
doliarų.

| Vulkanas Vasovius pietinėj 
Italijoj, pradėjo vtl mėtyti ugnį 
isz savo kralero.

Baudžiava Lietuvoje. Parasze 
Žmogus. Chicago, III. Spauda 
“Lietuvos”. IDOlin. Iszleista 
“Tėvynės Mylėtoju Draugystes”. 
70 pupiap.

Yra t ii su'rumpintas voki-zkoj 
itolbij iszleietu 1897m. rasz a? 
Roemero, apie ukiszką surė 
dyiną L et iv«»j. Telpa ežia ne 
aprai-zymas kutkinimo btudž:au 
ninku, bet istorija baudžiavos 
kaint» ek<*iv>mii*zko* farmos, tie
sos kurios per evoliuciją sulvėrė 
lnudži.vą Pats faktai kankini 
mu baudi auninkų ne teip svar- 
b ts, f* k t ts tuos daugel s senes 
ftių liet iV’ų pats atmena, evatbos
niu ąrt tie o* pr p tfįdanczios 
baudžiavą ir aaulygt s isz kokių j 
užgimė. S*it< j» knįgutėje skai- 
• ytojas rastą viską, kas sutvėrė 
bmdžiavą ir j is įsigyvenimą ir 
aukpjuną Lietuvoj.

Pab ignj k'iįgulės yra istorija 
T. M. Dr. Tą ptiedą priderėjo 
skyr um is*leisti, o ne dėti į rarz- 
tą n-t triii'į ausitiuimo s i drau
gystės istorija, liet apraeztutį Ti
rai ką kitą.

Lletuviszkos kalbos Gramatika. 
R.MzytoJams Ir skaitytojams Va- 
duvelis. Paraštė Petras Kriau- 
tualtlu. Tilžėje. 19Dlm. 8pau- 
diuta pas Otto Mauderodę.. HM 
puslapiai mažo 4° formato. įsi
leista kasztais “Susivienyjimo 
Lietuviu Amerikoj”.

Teina czi* svarb:a>isi pamatu 
betuvi-zk ie kaliais mokslo «r lie 
t, vi zki 8 r s'.yhos. Per isdei Įt
iną gramat k 8 S s v. už-it>elno 
p *dėk><vouę nuo I etuv S'.ko* t tū
tos. N- re iki sziol užėjo kelios 
betiviazko* greinatiko lygiai 
lie’uvisfioj, kaip vok ezkoj ir j 
lauk sekoj salb i?e, betezi a pa-, 
skirta vien liatuvian s. j"jc, ga’i- i 
ma s ky, viskas yri į krūvą hu- 
d*ta. bi pna gramatikos pu-ė 
yra jos mittoinsi korektoriaus 
p denio* kli idos. kadangi ypacz 
ap e rszyb/ autoiius tulus ž<> 
ožius liepi* kitH'p res'y i, negu 
tie ž« di ai paciioj grimat koj yni 
rasz< mi. Matom d tą ne v eito 
durną korektorius padarė, kad-tn- 
gi ne g Įima daleisti, kad auto
rius pats sau priesztarautų.

Geologija.Parasze Archibald Gei- 
kie, profesorius universiteto 
Eiiiiiburge. Verte S. M. Ply- 
moiith, Pa. Spauda “Vienybes 
Lietuvniku”. 1DOO, 144 puslap. 
iszleista “Tėvynės Mylėt. Drau
gystes”.

■ Yri tai septinta knįgelė išlei
sta ‘ Tėvynės Mylėtojų Dr-stės”; 
aiszkiai parodo, kokią naudą at
gabena szita su tautiszkais vien- 
mimais draugystė.

Geo’ogij.t yra tai mok 1 ts apie 
p <s darymą žemės žievės ir visko, 
kas joje yra, taigi apie p ,si iarymą 
v šokių uolų ir kitų medėjų tve- 
rianezių žemės žievę. Viskas ta- 
sz<toje knįgutėje teip prieinam ii 
spra8/yta,kad ją«upr s ir mažiau
siai it) szviestas i-kai'ytoja*. Ant 
dar geresnio psaiszkin'tnoyradau 
gelis pive k lėlių. Už iszleidimą 
t ® knygutės “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė” uisipelno ant padėka- 
venės n iov sos lieluyi-zkos-visuo 
'tirnės. Ji pa laug nu skaitlių lie 
v s?koj kal ioj iszįe stų muksi sz 
kų rankvedėlių. Reikia dab.r tik 
geisti, kad liet iviai jos ne niekin 
tų. l»et iu atida perakailylų, o ra* 
j je da tg jiems naud ngų žinių. 
Vra, teiayliė. knygutėj keli te< h 
ii*zki vardai, k iriuos priderėjo 

sreriius l etuviszkiems skaityto 
ams paaiškinti Tokių žodžių. >.aip 
konglomeratas lietuviai juk nesu
pranta ; jiems reikėjo tą pauiazkin-

mokėjimo jo ap'eistai pacz ai p1 
1000 dol. ant mitų. Kaip d< 1 
tocio didž'urczi<> kaip Pulmau 
yra tai 1 .bai mažai.

—I Fabr kų inspektorius a| »kui 
dė prie*z -ulž;p G bbons 15 sa 
vi ii ikų f brikų Chicaguj už 1 iu 
žymą padavadyjmo apie sudegini
mą durnų, kid jie ne ier-ztų oro 
miejie. Pro v i apskųs ų hua antru 
kartu perk ra t i i< j ma dar szią siu
vai ę Ch eigos m lij.meriui fa 
brikų savininkai mažai rupiriasi 
apie miesto pad ividyįimiM, jeigu 
ant užtaky no užvirimo rėk'a 
jiems iazlriati p irą *z intų dol ariu 
virszsus. Pr-eta s s sudeginimui 
durnų ne teip I .b i brangios, m ii i 
jouieriai galėtų jai į*ilaisyli,o vie 
nok to ne dalo.

— Julia Bloom, gyvenanti 
pn- 805.N. HTiiche ter avė., pa
reitos nedėlios dieną sėdėjo ant 
kiemo savo namų ir.netikėtai ga
vo szuvį į galvą, bet ant laimės 
kulka uu lydo ir galvos nepramu- 
szė. Siuvėju m pasirodė koksu Dir 
sch nidL J s szaudė į žvirblius ir 
vietoj į piuk-ztį. pataikė 
mieuei į gdvą. Užtai 
suaresztuotas.

— Ties namais 206 N.
gimoti ui. 7 metų Ricco Z to no 
rėjo užszokti aut v <ž uoj <ncz:o 
ulyczia vežimo, *>et nupuolė jx> ra
tai-,kurie v..ikui «utrupmo galvą. 
Jis atliko ant v etos.

Reikalauja registruoto klerko in ap
tiekė,velytu mokanti szneketi lietuviai, 
kai ar vokisskai. 3400 8. Halcted st.

Chicago.

GRAND OPEN1NG.
Bu b* toj ir ned«U*ij, - penkta ir 6 

Spaliu d« ra u b«liu atidarymo *avo nau
jo Miliūno, ant kurio grajy* gera muzika 
bu* *xukiai ir smagus pasilinksminimai- 
Todėl visu* pažystamu* ir aplinkinius 
kvlecsiu atsilankyti. Ant. Laskovski, 
222 W. 18il> st., Chicago, III.

Bloo 
likosi

San.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Si m. Daukanto Dr-te turas 

savo priesztnetini susirinkimą uedelioj, 
6 spaliu, pustau pirma vai. po pietų, 
K. Liaudan-kio salėj e. 3301.8. Mor
gan st. ant kurio visi sausrai ir no
rinti prisiraszyti teiksis pribūti. Bu* 
rinkimas naujos administracijos ir ap
svarstymas kitu svarbiu reikalu. Ui ne- 
pribuvima bausme pagal Konstituciją. 
A Btjanskas,*ekr.,332< A u būni „ve.

Chicago. Dr-te Liuosybės ture* savo 
mėnesini susirinkimą uedelioj, 1 vi I. 
6 d. Spaliu, saleje Jono Peirottziau?, 
16S IV. ISth St.. ant kurio visi aanaru i 
privalo pribūti. Naujiems instojima* 
dar viena* dol. Dr-te Liuosybes.

TreczlaM |Balius.
Jaunu Amen LieC Pasilinksminimo 

Kliubis turės* ivo treczia balių nedelioj, 
27 Spaliu, Freiheih Turaer Saleje, 
3417-21 S. Halsled st. Prasidės 5 vai. 
[>o piet. Muzika prof. Fr. Kiefer. Įžen
gs 25c. ypala. Deli ogi. mes jauni vaiki
nai, užkviecziame jaunas mergele* Ir vi
sus lietuvius ateiti ant musų baliaus, o 
busite meilingai priimti,jauni lietui lai 
mokės Jus palinksminti.

J. A. L- P- K. Komitetas.
Broklyn, N. Y. Vieline 38 Susiv. 

Liet. Amen Kuopa laikys savo czvert- 
metini susirinkimą subatoj, 12 spaliu, 7 
vai. saleje po nr. 73 Grand st. ant ko
rio visu* lietuviu* kviecsU susirinkti Ir 
norinezius priaira**yti. V. Struogi*. sek.

Pirma* Balius.
Chicago. L. S. S. Dr-te tur^*s savo 

pirma balių Subaloj, 5 Spaliu, salėj 
K. Liaudanskio, 3301 8. Morgan st. 
Prasidės 6:30 vai. vakare. Inženga vy
rams 15c. Merginoms dykai. Visus 
lietuvius ir lietuvaite* tzirdtngai kvie- 
czia atsilankyti. Komitetas.

Kudirkom Giesmininku Balina.
Atsibus. * 12. Spalių 190), svetiinėj* 

Oakley Hali. p>. Nr. 1142 Oakley Avė., 
ant \Vest Side,Chicago. Pertraukose šio
kių Kudirkos Giesm. choras padainuos 
keletą dainų. Balius prasidės 7 JO vaka
re. Įžengs vyrui su motore 23c. Užpra 
szome visus atsilankyti.

Kudirkos Giesm. Dr-stė
Bcranton, Pa. Lietuviu Jaunuomene 

ture* dideli balių seredoj, 9 spaliu Mu
šte saleje, 213 Lnckavanna avė. Prasi
dės 7 vai. vakare. Iženga vyrams pa- 
viiniems aršu mergina 11.00. Valgiai 
ir gerymai dykai. Visus lietuvius ir 
lietuvaites kvieczia kuoskaitliugiausei 
susirinkti.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslu! Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu................  SOc.

Kaip gyvena Augmenys! Yra tai 
moksliszkų apruzymu apie yvairiu* 
musu žeme* augalus, Ju sudėjimą, at
mainų. gyvi ir plėtojimui nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai ................................ iW5c.

Ar vyskupu Valancziu* (Volonczaus- 
ku) nebuvo viliūgių lietuvystes! Para
ižyta Kn. Dembakio. Iszleista kušlai* 
Susivienyjimo Liet. I^isv. Am. 37 pus
lapiai......... ...................  10c.

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su iaik- 
ruzeziu "Lieluva“ buvusi balandžio 
menesyje. 1899 n>. 585 puslapiai didelio 
formato, siszkau* druko. Fotografijos y ra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucsiu- 
no, “Lietuvos“ iszleistajo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicago* 8z. Jurgio lie- 
luvisiko* bažnyczio*. Popiero* apdi
lai*.................................................. $2.00.

Audimo kietai* apdarais, auksi- 
uiais titulais..................................$2.AO.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal pro f. Nusbaumą. sutai
sė Szernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslu kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki paukszczių, žvėrių "ir palies 
žmogau*. Su paveikslais... ............ 4Oc

Sniertla. Daktaro pasakojimu. Pa- 
ruse Szventmirfi*. Kas nori duižinoti 
kokia yra smerti* ir kaip ji iszrodo: vy 
riszka ar molcriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jo* pavidalą 
dMižino* Mat vien* dievobaimingu kle
bonu mirdamu mate Ja ir labai aiszkiai 
apruze Jo* |>avidala. Knygute kuztuoja 
lik......................................................... lOc.

lator(ja ape Graži* Katruka ir Jos 
vargu*. Yra tai labai graži puakai- 
te........... ............................... ;.............lOc.

PaaikallieJiiiiaN apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. Bzi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap
raišo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kode) mes nerandame žeme* k ra t z to, 
kokiu budu duosi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
duižinosi........................................... 20 c.

Szia* visa* knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos' redakciiol.

“Lietuvos” ngentai.
NEW YORK. N. Y.

Iodu Naujoka*. 113 Forayth gk 
NEĮTARK. N. J.

V. Atnbrazeviczia, 180 F»*rry sL 
BROOKLYN. N. Y.

4utni*)ow*.s Rinkęaricziu*. TJGrand s*.
Iuozm Matuli*. 112 Grand st.
K. lialciiuna*. 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA.
Andriu* Macai*, 447 IV. Lineit.

MT. CARMEL, PA.
Petrą* Bieliauskas,

WATERBURY, CONN. 
lona* Taraila, 677 Riverside *t.

PITTSBL’RG, PA.
J. Jasaiti*, 2125 Tu*tin*t.

WESTV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas, 

8CRANTON. PA.
Mikola* Ratnaiiauckas.

Komitetas.

HNOLOGIJA
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

Ginklus atsigynimui žmogus vartoja uuo 
savo atsiradimo ant žemes; iš pradžių, žino
ma, ginklai tie ne buvo geresni? už vartoja
mus ant atsigynimo arba ant atkeršyjimo to
lų žvėrių. Akmuo,'medžio šaka tai buvo 
ginklai pirmutinių atsiradusių ant žemės 
žmonių; tokius ginklus vienok moka vartoti 
lygiai liezdžionės kaip ir gyvenusios dar ne 
per seniai Lietuvos giriose meškos. Juo to- 
liaus vystėsi žmogus, juo geresni buvo jo 
ginklai, jis greitai žvėris ant tos dirvos pra
lenkė. Medegą ant išdirbimo ginklų žmo
gus, žinoma, vartojo tokią, kokią rado savo 
apsigyvenimo vietoj. Kadangi iš pradžių ne 
pažinojo metalių, kadangi ne mokėjo jų iš
traukti iš rudos, tai ant dirbimo ginklų iš 
tų medegų nautlotiesi negalėjo; medegas 
turėjo vartoti vien tokias, kokias rasti galė
jo ir kokias apdirbti mokėjo; tokios mede- 
gos buvo visur randami akmens ir medis. 
Prasčiausias ginklas buvo, žinoma, lazda, ką 
ir šiądien, ant atsigynimo nuo menkesnių 
priešų dvikojų ar keturkojų vartoja ir civi
lizuotas žmogus; su lazda ne tik galima muš
ti, liet su ja ir iš tolo galima mesti ii patai
kyti į toliau stovintį priešą. Iš lazdos, per 
pagerinimus,išsidirbo jėtis, knipelis, austra
liečių buineringas ir kitokios mėtymo prie- 
taisos. Rankos pajiega prie mėtymo jėties 
pasididina j>er vartojimą ypatiškų mėtymo 
lentų, išrastų be jokio susižinojimo, taigi vi
sai neprigultningai, Australijoj, šiaurinių 
kraštų eskimošų, Brazilijos indijonų irt. t. 
Katrai iš čia paminėtų tautų priguli pirmu- 
tenyste išradimo, nežinia, gana kad kiekvie
na išrado tokią prietaisą pati, be pasiinokini- 
mo nuo pirma išradusios. Jeigu tos tautos 
butų galėjusios susižinoti ir viena nuo kitos 
jeigu butų galėjusi pasimokinti, tai ne butų 
reikėję laužyti protą ant išradimo to, kas ki 
tų likosi išrasta; savo protą butų kiti galėję 
sunaudoti ant išradimo to, kas dar niekeno 
ne buvo išrasta. Ant tolesnio išmetimo jė
ties yra ir išrastos gyventojų Naujos Kaledo- 
nijos kilpos ir virvutės vartojamos gyven 
tojų salų Naujų Hebridų. Kniįielis vartoja
mas melanezijonų ir polinezijonų, negrų ry 
tinęs ir pietinės Afrikos, indijonų šiaurinės 
ir pietinės Amerikos likosi kaipo ginklas pa
gerintas Įier Įkalinėjimą į storgalį akmeninių 
bumburėliu ir nutekintų rankenų. Kni|>elį 
kai|>o ginklą vartojo dar totoriai Vitauto 
laikuose, apart to vartojo .jie dar ilgą lazdą, 
ant kurios galo užmautas buvo arklio žandas. 
Žinoma, kad su tokiais ginklais ne galima 
stoti į kova su kariaunoms civilizuotų kraš
tų, bet Vitauto laikuose ir kitos tautos ne 
geriausius turėjo ginklus. Svarbiausiu gin
klu medžiojančių tautų buvo ir yra stiprus 
lankas ir vilyčia. Pas ne civilizuotas tautas 
šitas ginklas ypač baisus, kadangi jos užnuo- 
dina ašmenis vilycios visokiais augmeniškais 
arba žvėriškais nuodais, ištraukimas 
reikalauja ne mažai darbo ir šiokio 
mokslo. Pirm negu žmonės išmoko

kurių 
tokio 

dirbti

tojamąsėdoką yra vartojami ne tik Lietuvos 
vaikų, bet tokius pažįsta ir vartoja dar dau
gelio nuožmių tautų ir šiądien.

Rankena su eile peilių, var
tojama nt-jrrų bari, ant 

viršutinio Niuaus.

Geležine 
tinę su 
naia negrų ba
ri. ant vidu
tinio Nliaus 

(Afrikoj).

Ma*koliszkoj kalboj ką t‘k i*i- 
ėjo apeinanti lie'uv us kii|g.i, pa- 
raszytą M. Liubov«kio, po antgnl- 
viu:

Litovpko rusklJ aeiiu. Opit po 
Istorii nczreždenija v aviazl h 
vnutrennlni strojem 1 vneazn^Jn 
žizniu trosudarstva.

Kiiį'/a d deli,kasztuoja 4 rublius, 
paskirta ji ap-)zvie.-*tesniem« skai 
titojims, specijalistams 
kams.

I1ELRAY, MICH.
K. Gediminas,

1IETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTIMORE, M D.
L. Gawlis, 2018 N. Wa*hington st,

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
'"LietuvoM” keliatijanti ag-entai 
iVincas Kudarauckas,
lurgis Kazakeariczia, 
luozas Petrikis,
K. Rutkauskas.
Juozapas Matutis,
K. I^ibanauskas,

Kur uie vyrai atsilankys, lietuvis1 
rali pas Juo* uisirasiyti "Lietuvą" 
<r prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mums priduoti. Pa* 
|uo* teipgi galima gauti visoke* knįgar 
už tą paczi* prekę kaip ir redakcijose.

"LncTuvoe" Iszlbiutuvb

Jo* rnaori
Akmeninis knipelis Naujos Zelandi- 

lautos.

Knipeliai ii geležinio medžio, su vi
sokiais išpjauatytnais, gyventojų 
salų Tonga,ant Didžiojo oceino.

Jeigu žmogus, ar jis civilizuotas, ar 
vintis ant žemo kultūriško laipsnio, laužo 
galvą ant išradimo geriausių užpuolimo gin
klų, tai tuom pačių gimdo reikalą surasti už
dangą, kuri apsaugotų kuuą nuo visokių 
ginklų. Civilizuotos tautos jieško serdoko 
galinčio uždengti kareivių kūną nuo kulkų 
šiądieninių karabinų,- bet tas iki šiol dar ne 
pasisekė; ne civilizuotos tautos teiposgi j ieš
kojime ne pasilieka užpakalyj, tik kad jų 
ginklai ne teip geri, tai jorn^geriaus sekasi, 
jos turi u flangas saugojančias geriau^ kūną 
nuo užgavimo kitų necivilizuoti} tautų gin
klų. Visokios nuožmios tautos vartoja to
kias uždangas arba serdokus ir daro jas iš 
medžio arba iš storos žvėrių odos. Tokios 
uždangos arba seniokai yra arba maži, užden
gimui jausliausių kuno dalių, kaip antai 
galvos, arba toki, kad po jais, pritūpęs, ga
li jiasikavoti visas žmogus. Nuožmii} tautų 
seniokai ne tik saugoja juom užsidengusį 
nuo lekiančių vilyčių, bet ir saugoja nuo į 
kirčių medinių kardų ir sunkių knipelių, jie I 
atmuša sudavimą. * p

Žmonės priversti rupintiesi ne vien apie 
uždengimą savo ypatos nuo priešų ginklų, J 
bet ne mažiau reikia jiems rupintiesi apie 1 
apsaugojimą savo stovyklų, namų ir čielų 1 
kaimų nuo užpuolimo priešų ir nuo draskan
čių žvėrių. Nuo paskutinių priešų geriau- ■ 
šiai saugoja ugnis. Apart to, aplink savo fl 
namus žmonės rengia užtvarus iš užsmailin- 1 
tų viršui stulpų, išpliekia pintines iš dygių ■ 
šakų, į) r i smaigo prišakin atkištų užsmailin- ■ 
tų liambuso kuolelių, kurių galai tankiai bu- j 
va užnuodinti. Ant apsaugojimo kaimų ir 1 
kitokių apgyvenimo vietų nuo užpuolimo ne į 

kaimynų, rengia aplink tokias vietas . 
grabes, augštus apkasus. Teip jau I 

saugoja miestus ir civilizuotos tautos, tik 
ant apkasų pastato kuo geriausius ginklus J 
gerus sargus ir apginėjus, nes pats apkasai | 
be ginklų ir apginėjų ne galėtų apsaugoti. I

istori

Vietines Žinios.
— Ant pereito panedėlio 

paskirta buvo ant perk rali nė j irno 
preva “Lietuvos” su kunigu 
Kravczunu, ant jo skundo, buk 
per “L'etuvos” rasztus jis nu
žudė daug snt biznio. Ant pjo
vos isz pusės kun. Kravczunu 
n eks ne stojo, tik jo advokato 
p-gelb nmkas atne-<zė prisaikintą 
sffidavitą, jog kėnįgo advokatas 
Piotrowski ne gali stoti į su 
dą, kadangi ė->ąs iszrinktu kel ų 
driugys*.cz ų kaipo delegatas ant 
»eimo. Sudiit provą atidėjo ant 
Hteinanczio priedėlio. J i buvojau 
k>4 s kartus sūdo a'mesta ir vėl 
isz naujo paduota ir peidėstinėta.

— Sudžia Bii-hcp nusprendė 
garsų milijonierių, P ui maną, ant

Jonas Adomaitis, 
Marąuette, II).

Pnjleszkoj linai.
Pa|ic*zkau »avo mot e r*. Julijono* A- 

domaitiene*. kuri 17 d. Rujr*e|o apleido 
mane ir iazvažiavo nežinau kur. Kuj* 
kur užtemytu teiksis maloningsi duoti 
man žinia.

(4-9)
Pajieszkau savo draugo. Antano Po- 

niszkio, Bu vai k u gub , kaimo Vidugiriu, 
gyveno Philadelphijoj. Ji* pat* ar ku 
kitu teiksi* duoti žinia ant adreso:

Jo*. Jurkszaiti*, Chemical Work«, 
(4—9) North IVoburn, Mas*.
Pajieszkau savo pusbroliu: Jupzo ir 

Vinco Dubiniku,i*z Ver*ziu*kaimo, Sin
tautų gm. Vladislavavo pv. Suvalkų gb. 
Jie patys ar ku kita* teiksis duoti 
žine ant adresu: A. Itabinika*.

Liberty st., • Lyno, Mus.
Pajieszkau savo brolio.Dominiko Jan- 

ezos,Ka ino gub..Ra**einiu pav., kaimo 
Sodalio. Ji* pats ar ku kitas teiksi* duo
ti žiną ant adreso: Tatnoiziu* Jaoczs, 
405 W. Pratt *t.. Ballimora, Md.

Pajieszkau Raulino Juozaiczio, gyve
no Chicagoje. Ji* pat* ar ku kita* t«ik 
*ii duoti žine ant adreso:

Motiejus Paszkeviczia,
521 Splehlong av*., Kansu City,Ka n*. 

Pajieszkau Jurgio Sz linskio, Kauno 
Gub., Raseinu pav., Vainutas parap. 
Jis pais ar kas kitu teiksis duoti 
ant adreso:

Jonu Skurdelis, 
Box 777, Duųusne,

Pajieszkau savo Szvogerio Stanislovo 
Stoczkuno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
kaimo Laukaicziu. Ji* pat* ar kukl
ia* teiksi* duoti žine ant adreso:

Ant Markūnas,
13 First st., Bo. Boston, Maas.

Pajieszkau uvo pusbroliu: Vinco ir 
FlorijonoŽukaucku, Kauno gub., Ra
seinių pav., Girkalnio parap. Jie pat j* 
ar ku kitu taikais duoti žinia ant a- 
dreso: T. Žukauckas,

llHoracsSk, Somerville, Mas*.

ni ne

Pa.

Pasargos Skaitytojams
1) . Kada tik raižai laiiz.ką į “Lietu

vos" redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adrasa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
drasa duok kitamj geriau mokanesiam, 
paraszyti?

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
ta(,ne)aikykie Jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija 
nesali pinigu i** paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaia balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti Jo ne reikia.

4) . Bumas nesiekiančias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeitinernismarkėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi“. 8iuncxiant marke*, reikia Jas 
įdėli įlaiszka liuoaas, sausas, nesulipln- 
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba vien* ant kitos niekam 
netinka ir tokio* ui pinigu* nebus pri
imto*.
* Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu |>a)eng- 
visile iazleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir pety* veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleiituve.

Prekė phijgų.
Suskas rublis po..................... 52 }c
Prusiazkos markės po...........24|c

Prie kiekw:.eno pinįgų siuntinio
reikia pridėti 30c.an*. paczto kasz

Kalaviju prikalinėta* ra
kino dantimi* gyventojų ‘

Gilberto *a)ų. Jėčių ašmenys rytinė* Af- 
riko* negrų vatatunių.

ginklus iš metalių, mediniai kalavijai ir kar
dai, prikalinėti rekinų dantimis arba kitokių 
žvėrių užsmailintais kaulais, negalėjo būt la
bai baisiu ginklu. Akmuo kaipo ginklai, 
ar tai kaipo kamuolys mėtymui, arba kaipo 
ašmenys jėties, kirvukai ne turi teip didelės 
svarbos, jis labiaus buvo vartojamas ant iš
dirbimo darbo įnagių. Girių gyventojai, 
kadangi giriose mažai ruimo, todėl ne paran
ku vartoti vilyčiaa ir lanką, vartoja medines 
dūdeles, iš kurių išpučia užnnodintas mažas 
vilyczaites. Geriausias tokias dūdeles turi 
gyvenančios vidurių salos Borneo giriose 
tautos, kaip antai dajakai, teiposgi tūlos gy
venančios Brazilijos giriose indijoniškos tau
tos. Ginklai panašus į Lietuvoj vaikų var-

Vaisiai civilizacijos. 1
Kad vaisiai civilizacijos, ant kurios darba

vosi milijonai žmonių yra ne maži, tą visi J 
matome ,sulyginę jos vaisius pas tautas sto- I 
vinčias ant žemiausio ir ant augščiaueio vir- 1 
balo. Kas gi tuos vaisius sutvėrė? Ar pa ] 
vieuios ypatos? Žinoma ne. Ant jiakėlimo J 
civilizacijos darbavosi jiavienios ypatos, bet ■ 
ir jos ne dirbo savistoviai, ant jų darbo ne I 
mažą turėjo įtekmę sanlygos, visas gyveni- I 
mas tautos, prie kurios atsižyminti darbiniu- A 
kai prigulėjo. ■

Tautos dafbas dideliai skiriasi nuo dar- 1 
bo atskiru jos darbininkų. Viešas darbas I 
,yra darbu nė vienos ypatos, bet daugelio su- ■ 
si rišu siu į krūvą darbininkų, besidarbuojan- ■ 
čiųunt nu veikimo vieno naudingo visai tau- ■ 
tiškai organizacijai mierio. Apsireiškimus A 
viešo darini patinkame pas tautas stovinčias B 
ir ant labai žemo civilizacijos laipsnio. Nuož- 
mi medėjai susijungia į krūvą ant užmušimo B 
stambesnio žvėries ir sumedžioto mėsą valgo <1 
su savo šeimynoms visi dalyvavę medžionėj. ■ 
Tokią sujungtoms pajiegoms medžionę pažįs- ■ 
ta ir tūli žvėrys, kaip antai vilkai ir kitoki; fl 
tokios viešos medžionės būva terp bušmenų B 
[lietinės Afrikos ir dabar. B

Kaip’šiądien yra pas bušmenus su me-B 
džione, teip be abejonės buvo ir įias visasB 
tautas, teip buvo ir pas musų protėvius.B 
Daugelis žmonių jungėsi į krūvą ant atliki-B 
ino kokio nors svarbesnio darbo ant naudosB 
visų susijungusių. Sitai ir dabar dar tūlosi 
nuožmios tautos, ant padarymo ugnies, trinaB 
du medžio šmotu, bet kad tuom budu viena « 
žmogus ne gali per trynimą uždegti trinamcB 
medžio, o paliovus darbą nors ant trumpo« 
valandėlės, medis atauštų ir reiktų vėl visiB 
darbą dirbti iš naujo, ugnis ne pasirodytų?® 
tai ant jos padarymo jungiasi keli tvirti vy-B 
rai, kurie, vienam pailsus, stoja į darbą viens! 
įxi kitam, kol ant galo ne apturi ugnies I 
Jeigu tas darbas paliktas būt vienam, taj 
per trynimą medžio šmotų ugnies ne galimi! 
būt padaryti, kadangi ant to pajiegų vienU 
žmogaus ne užtenka; skiltuvas ir kiloki buj 
dai padarymo ugnies yra tai vėlesnių laikj 
išradimai. I



Knygų Katalogas.
Knygos swetiino® spaudos.

Aneizdotai i*zsi tari tnai ir pa t* r les isz gyveni
mo ienoje*Grekonu bei Rvmioeu “ “ 10c

Apie Kalbu pradiia ir tikros rodė* delapaissugo

raszvja* nurodo Kurios yra reuiausioa a t 
■mieto žaibo* nuo ko jos paeina, nurodo kad 
Melumi-zka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiau-lai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaikinti; aot galo paduoda rodąs kalu 
nuo ju apsisaugoti. .... 10c

vrielks yra nu“dal paeinanti isz girtybes. Czia 
spraszo kas vra arielka, kaip ji Kenkia žmo
gui, keturi abrozelial p įrodo žmogau* pil- 
wa kokios uz girtybes pašto;* ilgos

j niukinanti spraszymm isz gy wenimo žmo- 
ilu ir misokius rodo* . . 15c

Preeite Vilniaus. Apra>zo nuo pat pra-ižiu 
užsidejimo raie-lo tVilniau-.kokl jame 
kllosztonai bumo. Koki lietuaiszkl ku- 
nlgaikszcziai gymeno kokio* kare* jy 
aplanke Ir daugybe kitu akymu kietu
mos atsitikimu................................10c

?radžeinok»li* Kanuos Raszto dėl norincziu 
iszmoktie gražiai rarvytie 10c

Pradinis mokslas anglis,kos kalbos................. 75c
Pilnas szimtmetini- kalendorius su pilančio

mis...... . ....................................................... Uto

Naujausi* Lietualszkss Sapnlnjka*. surinkta 
ir surediL iss daugel sireiiiutauinzku sapnį 
nvku ir surėdytas pagal tikra Persisuka 
EgipUszka aapniuyka.—>u3l0 sinkiu abr. 
sėliu.—*u apraszymu pisurtu Ir paalapczi' 
kokias *enowes žmones warto)o inspejimui 
ateites.—Geriausei iszguldo wlnokiu*no< 

.06e
sapnus..... 
Apdarytas

dvi laba!

Medical Dispcnsani oall lūs iszuuduin
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

torius, ne. jame rasi danu naudingu, pamo- 
kinaneziu straipsneliu, pri pabaigos gi Po
teriai ir prisakymai.............................  80c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............. 10c
Angliszkai-lietuvis'kas iodynelis. sutaikytas 

kn. P Sauru-aic/io. turi apie SS 0 4o-
dtiu: angllszki sodžiai tezguldlueli lietu- 
Vl.Zltai................ v............................................. 300

Mto

20c

Birute* dainos
Budas gydymo. Daktariszka knyga..................
Dainų skrynele „
Dailyde arba patarme* stallorlains. surinktos 

isz naujausiu knvgu. su 130 paveikslu, 
Antano Dailides. Yra lai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stalionszk-

Wo

vycziau*. Mok.liszkl lietuviu preeite. 
tyrinėjimai, su viena mapa............................35c

Kgle žalcziu karaliene ir i«xgriovimas Kau
no pili ■* 1362 m., du puikus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczlo . . 25c

Genu Dede. Graši pasaka isz sziandieninio 
Lietuviu padėjimo - - - - IOc

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakymu apie nargabenimį 
Dr tęs Atpirkę)tstu isz Italijos in šiemiu 
karalyste, skersai kalnus Alpomis va

dinamus. versta, ant lietuviszko Kn. 
PetroSaurusaiczio Ka* nori tureli dva
sia k u liautu pasiskatiinu tegul nusiper- 
ka azę kningelę . ................ ...30c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau- 
aiusšsztyrmejimi’s suraszytas........   • 15o

Inrankiai azveotos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII azimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tišejimo ant žemes. Parasze Mac _ 
Donald Lsbai akyva knygute......... 10o 

isz ko kyla melai ir visokios skriaudos zmo- 
nijoie. Paras-e kn. Dembski*. Szi gni- 
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szvento* Biblijos kurias perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia į* žmonėms skaityt ................75c

Pamatai Tikėjimo. Parašte V. V. Yra tai 
kaniauiinejimai Biblijos ir nekart* per- 
kratin-jl'iiai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti -kailytojui .laug mal.to isz- 
ganiugiems dūmojimam*.......................

Paukos p»gal Krylovą. Parasze eilėmis 
Vla-aa Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pa**Ku. paraszvtu eilėmis.... 10c

Pirmutine naSSvlpa urnai susirgus. teiix>gi 
gėralai alkoholiniai ir labo.a. pagal O., 
Buivid* parasze N. Naudiuga žmonėms 
knygele......................................................   lito

15c

arkliai ir Meudeil. Did|ialwi* Dwi 
v ralio* pa-akele. - 10

>uiik*n<>. abrozelial. Sze.zio* naujo*,labai 
Emilo, pa-.ko* , , ,

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

Nlythni.
■i ibi u s galas Ponako Piloto, kurs buvo sė

džia Vieszpaties Teraus................   6c
.mina Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, 

kuria skaitytoja* atsidžiaugt negales ....Tik
> pi«ka Dtewo, p*»a«a ......................................   Mk
. udersono pasagos, P. Nerio. 10 gražiu pa- 

*aku vienoje knygelėje...............................15c
tpie Joną TwardaucK* garsu burtinyka 

ir jodarbus sykiu su aprsszymsi* apie *bur-

įieuraitia, apysaka szlos gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietumis! dar 
negirdejo. “ “ 'M

Duonos jieszkotojai, apysaka H. Senkievi 
cziaus.......................  35c

Du pmku* apraszymsi apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą w*iku  ......  50c

Ideja ant meszlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lletuwtam* Mtrsa........

Istorija gražios Mage tonos .,
Istorija septynių Mokytoju • "

Juosupas Koniuszewskia, arba kankinimo*
C n įjotu po w*ldžia maskoliaus 

Juokingas pasakojimas sple Bzaltabuizius 
ir du gražus straipsniai isz ukintkyste*

IOc 
16c

Kaukazo BeUiswi*.' L. ToUloinus apysakėle. 
Kunigas, puikus apraszyiuas 1*1 g> sruiivo 

1101 UWIU.. . ............................... . ..................
Kn A Bubu* PropaiszMi Ras/tei. Sziojekn/- 

goje telpa 13 gr»i<u pasakų, p ras/ytu 
kn. Burbos, buwu3io klebone heiuat^z- 
ko* parapijų* Plyni* uth. Pa., kurios tai 
yra szitokio*: "Tirroiszkiu Andrius’’. 
• Szwie»ui«• Dra»>l>e ir is/niinii* žmo
gau*”, ‘A pi bu r ta awb»” *Trwo pasku-

szimimatyj*. lal««i graži pasak*................75
'■mokslai Gražiu Žinomu.. par««zyii ko.

Totoriaus iTslsre-1. Yra gražios Ir la
bai pamokinančiai* pasakos „ ,, M)

’armazonasarba baisumas Diewo rūstybe*. Va 
rusi* Sxwentmikis Apsakymai Isz tikru a'si- 
tikimu Isz Li«iuwo* lietuwisiku pa ra pi 
(u.. i* . IOe

Paveikslai. Parasze Žemaite Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunį mergina ir ju susi- 
paeziavimį...........................  15c

i_>Utypa. apysaka isz laiko torp*awlaxkoa kares 
Indijonu Amerikos............................... 130c

Pulki istorija ape K*ntri* Aluna.kuri per S me
ta* waiksxcziodama po *wieta. daugybe 
Jedu ir wargu kantrai iszkentejo.. COc

Pamokslai (atminties ir Teisybes iszguldineii 
Galw<a:ziu wisu amžių. Czia yra patilpf 128 
grašiu Juokingu ir Isiminlingu pasakafcslu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir painoki 
naneziu skaitiniu irga1 nusijierka sziyknin- 
gele. o gardžiai pasijuok*, žmonėse turas kf 
pjĮ* .šakoti ir ant klekeleno užklausimo mo 
kesduoti iszminting* atsuk)niį....0Oc

Rnckwedi* Gromatu resiymut. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszylie gromatas in:pažystamus, priete- 
liūs, giminias, mylimais!** ir mylimuo-

11896

nes) ant Nauju Matu, dienoj* w*rdu*lu. 
gimimo ir kituose stvarbiuosa atsitiki 
muose.................... .......................................0Oc

Robinsonas Krežiu*, morališka ir žingedl

Jus nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kaaztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

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

SpecijiJistai "State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir vi*us dnlykuu prie to pri*id,t*daiicxius 
Jauname, vidutiniume ir sename amžyje 
Ilaikios pasekmes Jaunystes neiszmintin- 
gumo |**rsižagim<> senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakauezisi

Farmeriai
ir žmones isz priemiescaitr ir aplinki

niu miestu pribūva ant kaino trūkio 
(treino) idant butu iszgydytaia per pa
garsėjusius specijalislua. Jie užtikrina 
isagytlj'ma kiekviename dalyke.

stojimo svei kaliu,. silpnumo n u gūros, 
skausmu krutinėję, paniūramo. nemi
gos, fiziszko ir protissko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užeiti* 
kejimu, nuliudimo, lutiines. pestnagiu 
sapnu ir kitu tam įmuim>z.iu sytupUunu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju tnislisir inmmvitnus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina la-protyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas

KRAUJO ŪZNUODYJIMAS.!YARICOCELE'^xEr
Nusilpninanti rezultatai szifos ligos 

yra per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimuž. Yra gana sakytis. Jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baiuKits padėjimo, tada eik in spe- 

I cijalistu ofisą. Jie Jums mzaiszki* nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit Jog jie iszgydo virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a| įsiuto ja ant syk; smarve ir uždegi- 

i mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkę* iiadidintose gyslose iszsiskirsto 

! ir jos atgauna savo normaiisalus tvirtu- 
ma ir |>avidi<la. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta

1 sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-

Szila liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto Jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga ta gali pneiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stem* yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plennu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsirsdima gūželio, 
puolimą pliiuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turissito- 
kius, arba tam pauaszius symptomus. Ui pasirodavyk su speciJalisUis tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be paimto. Ui jums ta pra- 
neaz ant syk'. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras. greiUs ir be pavojau*. Nieko ne moki Jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likan iszgydytn.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensary]”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turidxm»x pualaptinga liga daugiau 

kaipti menesius, asz perleidau .daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu jtatentuo- 
lugyduoliu, neapturedamns Jokios nau
do*. Nelikei* laime imdavę mane po Ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Jus tiem, kurie reikalauja jiagelbos, su 
ktfria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesi* szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegu) Dievas palaimina Jus, Jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra
(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. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gyduoles dykai^F

tai dėlto, jog buvai gydomu (ingai senas 
ir įienUtakaticzias metodas. Gydymai 
“State M.dical Dispeuaary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal Szilie specijalistisi gali 
užgydyti Jus su eleciro-rhemiszku gyj- 
dymu ir užtikrina iazgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szllie spe- 
cijalistai turi užimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi užgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuketi- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapuma* 
(mitalai) iszeina povalei. sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kad* pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurto akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturo*. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
k e n t e k n u o 1 a t a i . Specijalistai 
gali ir iszgydvs jus. Jeigu tik atmszauk-

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
tssitie daktarai klaidos jokiira ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo iiibtriimentu. kaip tai: M i -

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
tįf~ Preke* yra pigiausio*.

Benu Gadvn'u laznyk* Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hut<*niu- >nį: sutaisė Szernas. JI spraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieš* žmogaus aut jos 
auiredima. Szlaudlen tu sutvėrimu kunus 
žmones gaslami ginu* sauliniu*, kanalu* ar 
imdami isz žemes anglie, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado tižie
ms, nes-gedintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu Stono Žemes Tie atrasti 
iemeje kūnai yra sziandien Užstatyti lest 
riuo-e a. uiejcose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
Žverie* kūno užaugu jos *lle keliollko* sieks
niu storio. Mokslioczlai lai to -emla bran
giausia mokslą *usip*žinimo. kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi i*z žemesniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsniu. kurtuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apeirifcimo -prens- 

. U kaip seniai ir žmogus ant muau žemes at
sirado. Knyga turi 37> puslapiu stambaus 
druko. art graž o* popiero* ir spie 1M) pa- 
veiks.u i. vairiu *enu gadintu israyku«iu šu
tve niro. Preke...........   9100

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejimiszki 
moksliazki ir draugijitzkal politiazki. Autra 
laida su priedu. 311 puslapiu ..................0Oc.

Trumpe Geografija Butaire Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraazovisa* 5 dalia svieto. Su 
74 paveik-leliailt^Įnapu. žmonių, gyvi, ta ir 
medžiu. Tlnkamnuse geografija in pradine 
mokslaing..... ................................... »33c

4 p h i g m o g r 
aku balsu

E Tolymi ir Farmeriai, 
serganti sxita liga, kuri specijalistams 

Dispknsartj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydarni savo liga ir Jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytia, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasstuoja. Jeigu ne esi isz 
gydytu.

to ir Stethecropo P h o - 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkimmo ir iaa- 
klauayinn idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymeiinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Speeijahstai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky s|M*cijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai aUiszauk iu 
“State Medical Dispensary", ant piet- 
vakar.nio kam|.> State iii Viii Buren ui. 
tįy" Inejimas jier 66 Van Buren ui.

1’i.temyk adresu.

“Burtininkas Isz Cucugvano Austrijos", 
■ Sodžiaus elgeta ' Virinio isrpažiutis". 
“Smertl* ant nosies”..,........................... 80

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra 
ne tik graši pasak* bet ir geras pamoki

nimas prie ukiaiukyatea ..A,................ luc

Maskoltal M12 metuos* arba Jurgis Milo*- 
lavskis............. Y?........................................40c

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
raszo atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinantis apsakymas su 

trimis abrozellats . . . 10c

30c

Ganti<w*zka» L imtuvo* i»zty rinejimas.
naudinga moksliszka knygele.................... 10c

iBtorija Europos *u mapoms
Istorija gražios Katruko* “ “
Istorija isz laiko Francuzu waino* at*itiku - 

šio* Afrikoje . . * • • 300
Istorija arba apsakymas apie Li**tuwoe praei- Į 

ga. Parasze Zanavykas. .
[szganimas wargdienio. Knig« e pamoti- |

nanti kaip paderint $awo gywenim% .
kme Sočijalistiszku sanlygu ant wi.«u kultu-į ——
--------  -• --------*-4—a»»hinin- Markus ir Aurelioaas, apisaka isa pirmu am-

ir dainos.

Kaip igytie pinigui ir turtą .,
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi 

skaitymai , • •
Kristijonas Duonelaiti* .. _ .,

a ui v- oiAjijoiisu-i.* ■* - «« '“ —— - 
rosszuku. Geri pamokinimui darbinin
kam. ksip.paiterint *awo buwi....................,sc

10c

sutaisyto* ant 4 halsu Jei wvru valis 1.
Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vv- 

riszkiem* sulaikytos: parūpino Dr. \ - 
Kudirka. 11 dal .. ......................................

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraityti J- S. 
Ku«>ks/czio. Labai naudinga knytr* e 
tėvams. n<>r.nti**ms i<zauginti savo vai
kus aut sveik u. doru ir naudingu draugi- i 
tai vvru .....................................i............ . Ko

10c '

30c

tOc 
10c 
10c 
IOc

Žiu krikszczionystes........... ...................... ...J
Mythai Pasako* ir Legendos Zemaicziu. su- 
*. rinktas Kd. Veeaenstedt o, verte J. Szliu- 

pa* M*. D. D. I. Yra tai akyviausio* ir 
juokingiausios senoviazkos pasakos apie 
visokiu* stebuklus ir prajovus apte dar? 
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius. Vilkalokus irti., iu 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
diendar ne kurie tiki Kas vienf isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visas akai 
lyti. Preke.................-............................ 5Oc

Nedorybe Rymo Clecoriaus, iatorija isz laiko 
ponamojimo Nerono .... *0c

Negirdėta* daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėm* „ 5«

.teiumiszkos Tatakos. dega lletumlvkai mv-
tOlogijai. Surinkta Dru.l. Basanaaicziaus

Krumpliu Jonas pasaka ..

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai Jei Lietuvos žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zahn'a 
verte kn. A Milukas................................. ISc

Kristijono Donelaiczio Rasztai........................ Wo
Kapai Didžiu Kunigaikszczlu irKaraliu Vil

niuje Pagal A Ktrkorį. parasze N. Yra 
tai utoriszRa- iszszmpiuejimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklus, užsiliku
siu* ant grabviecziu D. L. Kuoigaiksz- ' 
ežiu lt Karalių........................................... 100 |

Krituoiiai saviosos b-1 abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- : 
taneziu tulus tikejimiszku* dogmatus.... 50c

Kabala* talpinantis savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai Ko

Kelio* is'onszkos dainos. Gražios ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeiti*, joe lietu visikus kn 
nigaikszcziu*. Kražių skerdyne ir tL........10c

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

dingam* ..........-............................  10c
Keletas rasztu apie Krežiu*, paraižyta D. Butke- 

reiezio. Aiszziai aproazo pjooyn- Krežiuose, 
kaip ta* aiaka* atsitiko klek ir koki žmones 
buvo are* iuolt. kiek sužeistu, kiek už- 
musz.tu. kiek nusūdyta ir U................15c

Kunincas. puikus spre«zynia* isz gysrenimo 
Lie u*iu paraszyta dėl Amerikos Lletu- 
wiu. . . - ... 50c

Lengwas budos paežiam per saive* premoK- 
tie reszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lie:u«i*zkos dainos isz wisur surinkto*. _ __ 
apie keturi szimtai dainų

T-ietuviszkas Albumas. Laida I. Istoriszkos ir 
szeip įau Lietuvę* vietos. Parengtas ir isz- 
leista* ko Miluko su parelb t preoumerato-

•2.00

iszdirl.tmu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Variu su stebuk ingu paveik
slu Panele* Szvencziausios Vilniuje; Griu
vėsiai Mtndauzio rum N a u miestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilie*: Griuvėsiai Krevo pilies, 
Li«*k»va; 5auii frakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; G-lgaudisrkis: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai. Mir. Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Raktszkio bažnyczia. 
Kapas Bitnano Daukanto. Birutes koplyczia. 
Palanga. Buomas tie* klaipeda, Mimjossle- 
nis lies Gari tais. Nemunas tie* Vilkija.' li
ks 'ietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub ; Viliaus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apras/ymas paveikslu dviejose kalbo 
•e—Hetuviszki j iraaglis'kol. Preke.. ..SOc 

wietnwo« Tėvynės Dainos, paraszyuis kn. Anta
no Wi-nožin»ko. Labai gražio* dainos 3Uc

Lietuviai amžių gludumuose Czia tatpinasi ty
rinėjimai apie lteiuw.us.ju paej ma. ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per- 

■ kaity no kie*wienam lietuwini 10c
Lttvtni i Polaev. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 

ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir

10csz*lintia.................................  i.................
Laisvos Valandoe Ei'e». Psrasze Vincas

to )»un»me amžiuje ID kspus nužengu
sio D-to Kudirkos. 8zio«e Joellese kiek
viena* skaityto!** ras sau nusiraminimf
irdvasiszkįnaudį............. . ...........    i5c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* i«z jo* gali nuburti apie savo laimę 
ar nelaimę ar myli ji žinom* mergele.
ar jį vaikinas myli ir tt................................ 25c

Lietuviszks* Sziupinys, II Laida. Konradas .
Vallenrodaa .......................-........................... IOc

Lietuviszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czlo. Kliaeis-kat tauti.zka* perejodda* 
Parengė Jr. Jonas...............................  Wc

Lietuviszui rasztai ir rasztiniBkaL raszlia- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven'mas ir darbai Czia s-irasiyti gy
ventu ai ir darbai visu lietuviu, karte k* 
nors gero parasze lietuviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanavieziu*. Ivinskio.
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio,* 
kn. Burbos ir kitu....................................... **c

Lietuvos Kaukis*, turinezio* 73 nauja* dai
nas............................   1So

Ltotuvos Istorija, paraszyta Slmano Dankąn- 
to. Dvi dideles knygos, kožna po fii.fiOe 
arba abi už.................................................•» 00

Ltotuvo* Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurion galima iszmoktl 
gerai virti valgiu* ir atsakanczlal vesti 
kukne............................................................. 800

Lietuvyste* praeiti*, dabartis Ir ateitis. Isto- 
riauk ai soči joliogiszka* pieszlny*......35c

Ltatevial po maakoliu jungu. Parasze Dr. 
Pieszinys apie pnespauda* Ir persekioji
mu* lietuviu iaz szalies maskoluzkoa 
valdžios..........................................................10°

Moskolijo* politika su Europą ir katallktazka 
bažnvczta? (szrodymaa kaip maskoliai per- 
Jekioja, kankina ir naikina lietaviau ir ju 
bažnyozias............................................. ,0°

Musu mužikėlis lazduota* ant naudos Lietuvos 
Hkinvkams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tauti»zka» kilimas. Po tam re- ... _*__ -l-. MAVS* wo/(imA nlrinvkv*.

Madegsmusu tautlsžkal vruisUnykystai. Suoje 
Saigoje sprasao wi*as liga*. Ju w»n*us ka
ktai* Jus vadina Kauniecziai ir Smaalkie- 
ožiai. kokel* w*i*tal* prasti žmoaesja* 

......... .......................................................*>c

.kvv* kurioje aprasiytas gymen'ma* 8lma- noLaukento nuopat kudiky»te* iki jo *mer- 
kala aazo. kur n>nkiao«i ks welke ir 

-ir jo fotogrsSja patalpinta. 80e 
Komedija zrsjyjsm* teatruose 10c

Merkei*, tragedija penkiuose aktuos**u 
1-siei.ta Tėvynė* Mylėtoju Dr-teu. 

puikiame traaedija grajyjama tęst- 
r U ant liptų WilZ-

lute, vaizdeli* Isz gyvenimo 
J tai gražus ir užimantis area- 

k£w'i>š gyvenimo nihidstu Rn*i)o|e. taip 
■irvlriaOlK* Liubatovyozlute. prigulėdama 
ta sihliDta dreugyslf. daug syzlu .pgavo 
ruskas czlnovnlkus ir gaudoma gudriai isz- 

trukoiM ta ranku.........................................
..--rln Balsai, naujausiu dalau knygelę, 
^rtnti48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose .

Lietuviu tauto* Basu vi**zpaty*

gi.sku (MTSaku, kaipo tai:Šleivus ir minias: 
Perkūnas ir ve.nias. Žmogus ir švelnias; Api<- 
raganas ir raęanius: Apie Deives. Laima ir 
Lautoe*; Apie Dali: ApsrOilUae: Ape-Szal- 
ua irszaiti: Apė- trejas. Apie milžinus; Api. 
Auezius i-smakui; Alde allktakiu* arlm

k<w nuoseniausiu laiku in k u r»* t dar
ir s'i|di»*n daugybe lietuwm tiki buk tai wls 
buwis teisybe/...........................................|1.5bc

Knygos sawon sjiaiiuo*.
j4kyw< Apsireiszkimai Surietė, ant kurtu zmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroseliai*. Naudingiause knygele ant 
ruleto dasižinojimui iss ko darosi žai 
b*i, griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi... . itOe

Aritmetika. Knlga iizsimokimmul rok u ridu.
Preke..........................................................  133c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymf saeiksto*. isz kurios gali be 
pagelbo* daktaro iszsigvdvti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele privalo rasti* kiek*ie- 
nuo*e namuose, nes ka* jį su alyda perekai- 
tys.pataikyaapsisaugoti nuo tekstaneziu vi
sokiu liga, pataikys uilaikytiez.ielybeje sawo 
saeikata. pailginti s*wo amži ir mokė* užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo vaikelius.
Preke............................................................ 30c

Xpie turtu i.zdirblma Psraarc Sėbram; verte 
S. M. Veikslas gvildenanti* po!iti«zk|jf eko
nomija. Kokiai* keliai* i**idirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepi* ant 
draugijos gyvenimo................................30e

A.r vyskupas Valanczius (Valančiauskas) nebu
vo vilingu lietuvy stos? Paraszyta kn. Demb- 
Mcio. Iszleista kailiais Susivienyjimo Liet. 
La i* v. Am. 37 puslapiai.........................10c.

Uioiogija arba Mokslas apie Gyvus Daiktu*
Pagal pro f. Nusbauuif. Sutaisė Szernas Chi
cago, III, 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu bud u 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip

daejo iki paukszeziu Jriieriu ir paties žmogaus. 
Su paveiksleu .....................   • lOc.

O-eogralija arba žeme* apreszyma* Pagal Gei-
kie. Na kovskl ir kitus, šutai** Szrm>*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulyvsziol itzeju 
siu lietuviszku knyga. Aiszkiai ir supran
tamai apreszo visa musu žeme, jos pavidalo, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardus 
augsztl, vulkanus metaneziu* isz *ave> ugnį 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležtes, aukso, dru* 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru. upiu. 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, rrvski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt Žeme apre- 
szyta dalimi* isžekaityto* viso* vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztrstes, respubll 
kos ir IL ' Kiek kurioje žemeje yre gyvento
ju: koki ju tik*jimai. kalbo*. paprocziai. už
siėmimai, pramone*, iszdirbiai ir lieso*; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
momu: kur koki orai: szalcziai ar karsz 
L-ial. lietu* ar giedros; kur koks ilgi* dieno* 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
1 's kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x0-olit.
480 puslapiu, ant geros standžios popisro* 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt.......................................................S’J.OO

Ta pati, apdaryta audimu kletuoae apda
ruose. auksinėmis lltaromi* atspausti para 
szai ant nuuaros ir szono. Preke •ti 

Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapija irkn.
Kreuczluno prova su laikreszczlu “Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje.18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, siszkaus druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu sdvokatu, kn. Kraucziuno, 
“Lietuvos" Įsileistoje, redaktoriau* ir paveik
slai Chicago* S.Jurgio lietuviszkos bažnyezlo* 
Popiero* apdarai*................................. $12.00

Audimo kietais apdarei*, auksiniais 
titulais......................................... $8.00.

ginami augmenys? Pag** LunkaVicziu, autais* 
Szernas. Chicago UI. 1901 m. Puslapiu 7X 
Su paveikslelels...............................................S3Oc-

Isterija Suvienytu W*l»tlju Szlaurlne* Ameri
kos. Aprasžo kaip Kolinmba* atrado Ame
rika, koki czia tad* žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.'.1 isz Europos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo Ir kokiuos? metuo**; kiek prezidentu 
buwo. koki Ir kiek kuris gero padarę sziol 
žemei. O ant pat galo talpi naši Konstitucija 
Suvienytu Walstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenaneztam. idant 
suprastu koke* ji* czia tiesas turi, ka* jam 
yra vale daryti, ka* n* vale Turi puęlaplu 
364. Preke............................................4100

Družnose, gražiuos* apdaruose...............*1.3S
Denkai ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430w. Parašte 

pagal Mnklszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
[eista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes“.—Yr» 
tai a p ra* z y m a* Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir fa pasekmes Czia olsskiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgę su 
detuvo* kunlgaikszcziai*: Kelstucziu. Vy- 

• autu ir kitais. įsu »zio* knygeles skaityto
jas aiszkiai supras. sr lenku prletelyste yra 
mums naudinga ar bledinga.............. 10c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki ji* pateko po valdžia persu Psrasze L>a- 
tuvo* Mylėtoja*. Knyga turi » puslapius 
ir 4 dideles m s pa s. parodanezias vietas, kur 
■enoveje gyveno lietuviu prateviai Apraazo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą...........................................OOc

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai moksli*!- 
kas apraszymas apie y vairiu* musu žemes su
gavi..Ju sudėjimo, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 199 pusla
piai ...................................... 30c. 

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
prossion ru»seen Litbuanie supiesze kun. V. 

................. ............................................. IOc 
Kaip guriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. Wehlam. Isz angliszko Uzguld* kun V. 
Dembakts...................................................10c

Kražių Bkerdyne.Apreszo ana baisu atsitikima 
kadalfiBSm. maskoliai užpuolė antbažnv- 
czio* miestelyje Krežiu, musze, szaud* ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgriosre altorius ir už- 
pecz* Jjo bažnyczia. Aiszkiausiai aprauto 
ta vis* atsitikima.................................10c

LJetuvlszka* Lsmentoriu* su notnrial*. kate
kizmai* ir mistrautura........................10c

Mokslas spie Žemį ir kitus svietu*, ja bu.y ir 
pabaiga. A pra-xo kas yra žeme, iss ko ji •*-

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, imiciugeliu

gydomos

mnnBMBBBSBKnmnranmmmmmmmsssnmnmrara
AlektandravicziairSzvankus 

...DRUKORIAI...
321B S. Morgan Sk Chicago, I1L

Turi puikiai inrengtas drukoristkas maszinas ir pertai 
visokius dmkonszkui darbus atlieka daittai ir greitai, o

PAIN EXPELLER.

ir KTuokiu Rhonmotiszku

opUekonus Arba.

30 metas
Dr. RICHTERO

State of Illinois 1 
Countyof Cook J *' *’

Asz, Jurgis Sterlin. “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikalisskas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
tj”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virs-zui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

Slvedušlui. 811 ta apysakėlė unitą kiekvie
na bu*, vaikina ar mergina ir mokina šmo 
giszkos dory bes.. ... .........................................1O<

iioido* apdarai, kviclkos sut wt*oo *ao-. 
nui>zkk>to* sidabru Ir perlu. *u dwlem 
ksuliurmi* k.būtomis, auksinti k ras* 
tai...............................................................|«.OO

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenanezm ir fer
meri u,*kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Rusiai k a: parašu* Rubakin's. Verte Drugys. 
Isvleldo T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj gslbo). aprašau visas vau-ens 
peras* i n a « ir veikmes: kaip jis persikeioi*

vandens

ir kavoj**! po irme kur v«i veikia p*U 
darbf kaip ir ant virčiau* sėmės.......... lOc

Žmogui Nepltuszkis. Verte iss szvedissko Ne-

MALDAKNYGES.
Nlsžas Aukso AltoriuZ^stalikissKa maklu kay- 

gvlr. Maldo* yre ry'.mvtinc*. w*kariue*, prie 
■pawledn*s. komuhijos un>u*. miazparu ir 
daugybe kita; miaziu maldo. *u sbrosrlial.: 
miszparei zi-dami Iwtuwi«zki ir louni.zki. 
daur iotyniszku giesmių giedamu |>ri* iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrepini- 
mo ir tt. Yra 6 litanljo*; psalme* Sz. X s rijo* 
F. ir Karaliaus Dowidu; aktai, ražaucziai.

iss visu lietuviszku maldagnvgiu. daili, bal 
ta, slidi popiere; stambu., aiszkus drukas 
Miera 3Ux4H coliai. Szltu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sskancrioe.

No 1. Maža* Auk*o Altorių*, pradai* drū
tai* apdarai*, aukalutal* kra*ztal*,be ap 
kalimo. ..................................  oOc.

No. U. Mažas Akso Altorius. prustais,dru- 
tais apdarais, suktiniai* kresziaia, ap
kaustytoms briaunoms -pasidabruotomis 
bletelemia. su kabute .......................70c.

NAUJA LIETUVISZKA APT1EKA,
Lithuanian Pharmacy,

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

' Dr. Leonard Landės,
Lictumūtzkas Daktaras.

134 E. 84 UI., New York.
Garsingas gydytojas vryriszkų ir no 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbtlcsiuoee: 
Wiėdniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoapita) College ir 1.1.

■isų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:

žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeipu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri« 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpšch & Co.

Kure, tu Kelpsvb, Norv-lko & Co.
74 Centre St, Chlcsgo, II

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszks 

k arcze m a po numeriu 3321 AuburnAve , 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalcziausias ir skaniau-II ^*«|>*WO**^ .....

plnuczių. kepenų, skaud€1im| vridurių, si*s alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
galwoe,nepomietį, apalpimu, skaudulius, I pabandvti. T:“::“' 
žaizdas, tynimą, moteriszkaa Ilga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

isxgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je. ,

Dr. Leonnrd Landės
134 E.24th St.,Cor.LexinKton Av.

OfflM) valandos:^ ^f^kV.v^ 

Nedellomi*:nuo 8 iki I0H wal.ryto;nuot iki 4.vai. 
po pleL

llo.in )>er Gromuliui Dy asi.
Užpraszydarni gydyklas prisiuskite 11.00 

nr.leigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dyii

. Teiposgi turiu dailinusi*, 
szViesiuusia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. AlVaževe isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geri a ūse 
nakvine. Su guodone, 

Petru* Szlakya.
.*<321 Atiburii Avė. CH1CAGO.

SeniatiNia Lietuvi*zka Ranka.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

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

. S. Mack,
212 First St.. Elisabeth. N. J

Gyvendamas Chicagoje per keletą melu patemyjau, kad czia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuvi*zka Aptieks. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekose, nekart* yra prispirti eiti pas daktarą ir mokėti Jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirupioau ja užpildyti pareng
damas Tikrai L.ietuvfazka Aptieka, |M> nr. 167 W. 18-ta uiyczla, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apvcizdos Dievo bažnyežia.

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

ManoaptieUos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame- 
rikoniszku ir Europejiszku gyduolių ic^ra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar Vaistininkiszkos pagelbos, kreipk i tesi pas 
mane, o czia ja tikrai rasite. l>aktari*zka rotia sutelkiu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekos ir czia mane galima rasti* kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gak kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telerong:-’V«nal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktara/faKtoki visada su noru patrauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbalasr.iu’V “Kilczibago” (grybelio). "Tikrai 

Lietuviszkos Trajankos“ ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie^ 
koše gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku.'knygu, abrozeliu, pavinezevonių, popie- 
ru gr.-matoms su gražioms pavinezevonems, plunksna, atramento ir visokiu ra- 
szymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekose 
randasi.

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dalis sgi^to, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti ‘‘Lieiyva". 
(Skaitykite žemiau padėta*p. Olszevskio aĮprarsinima).

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

Daktaras ir aptiekokivs A. L. GRAICZUNAS.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, spsksiti- 
mais ir pavinezevonem. Už 8l.00.ap- 
laikys5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki) teip:
,W. Kudarnnekas,

Boi 234. Lavrence, Itss.

S- O CAVETTE.
ADVOKATAS.
JONU MO&EIKA.

.Assistcntas ir Notary Public.
Ruimas 21-8 S. Clark St. pricszai korta. 

Thelefon: Central. 351#.
Kesidencija 145 W. 14lh Place. 

Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei įsivarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po nr. 145 W. 
I4th pi., kur galima ji raati iki 0 vai.

No. 8. Mažas Aukso Altorių*, moroko 
■karo* minkizial* apdarai*, apvalei* 
kampai*, auksinti krautai, parastai* 

irkvhtka.......................................41.1

F.PBradchulis
Attorney and Coumelor ai Law.

Chamber of Commerce BIdg. Room 709.
8. E. Coraer LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephoue Main 3642.

Wienintelia lietuvys advokatas, baigę* 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj 
Weda provas kaip dvilinkas teip ir 
kriminsliszkas visuose suduota.
Re*. 108 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Dr-as A. M. BACEV1CZE,

■ava prigimtoj* kalboje gali suszneketi ir gauti

Llstuvisl, norintieji* gauti psgelba pergro-

Gydo visokiai ligai be skyriau* Ir viską atlai
ko tvirto)* paslaptyje. Už tai lietuviai, kark 
tiktai reikalauta daktari.skos paselbos, tegul

8839 Comnerelii ne. So. Cticiįo, III.

No. 4. Maža* Aukso Altorius, fruncuriši
ko* gluodnlos skareles spdtrsis upurs 
lei* kampais,aukiinis k«rl*lks,krv*fu* ir 
krasital tl.BO

MIIUUUIUsamiu «* — —--------  ------ v-
&Yr* tai sriauniu* knyga Isz kurio* 

Smogu* gali *p*i»iwi**U....... ...Trtc
D-ni.no**, grailuu* .pdanio**......_ *1 <M>
VCIndaugi* Lietuvo*. Karaliai

yra .aule, žvalgždss.menulls: kaip toli yra 
i n kita* žvaigždes: kas yra plian o*. kome-

“Vienybe Lietu vnikn” 
iszeina kas seroda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesz& svarbiauses ir teisiu-, 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybę” ant metų kasz- 
tuojaŠ2,00 o ant pusės SI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

GYDYKIS NAMIE!
Jalga eal kuakluussus kokia Ilga, tai Jaail 

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, ne* jie užtikrina viziszka iszgy- 
dyma kožno* ligos kuria priima ant gydymo, 
ui $4.00 ant menesio.

4 r esi nerviukas, nustojęs viltie* irvyrisz- 
kūmo, nusilpnejes, nuvargę* rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaiginta, 
užyrna ausyse, szirdie* plakimą, paraudonavu
sias, indubusia* ir aptemusias akis, pajuodavu
siu* paakius, puszkuczius, plemiasar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktiniu* nubegimus, szal- 
ta* dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, sjrfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuroa, arba 
kraniuką liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve iu burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikiu* per nakty nusistoję ka* ulapume?

Jtlg* teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nucszakny ir visiuka iszgydyma už #4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iu-/ 
gydoma. Ju* pajausti pagerejima iu pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio stsars- 
»it karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
uirdie*. Visokia* periukadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsine. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
linga*. Jokio parauo nuo ko, ant gromatu ir i 
gyduolių nėra. Gyduole* prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu listos. I

ArsaAanczlanU Ir nlflaasi fytfynycjtta 
rsžsreoM uodą DYKai.

VlROPOTENS CO.
Rooml, 8606 Indiana flv. Ghlcago, IU.

ii
81

SudrutininiA* plauku.
Tiarai vrienstinC gydykla ant užželdinl- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalina visokia neezuta sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minulas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rant'awojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkutes 81.00. Siuncziam Paeitu ir į 
swety mas saalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Nortdami pasiklaust rodos per laisskus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Si* W. Rox 106., Brooklyn, N. Y.

ANKER” (Inkarinis)

“GRIAUSMAS”,
Nauja* mėnesini* laikraaztis.

Kasztuoa ant metu 50c. Apgarsinimai 
Jame 1c. už 2 žodžiu. Kaa prisius savo 
adresu, gaus viena jo numeri ant pažiu-

J. G. BARONAS, lazletatojan.
1003 bo. 2nd St, Pbiladelphia, Pa.

HLLLE’S FOTOGRAFAS,
3488 8. Halsted St.

•2.00

Kbeumatizmo
Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudėjimo Ir tt.

tkoudojlmu.

F. A*. Richter&Co.

GUODOTINI TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneszti Jumis kad Daktaro A.-L. Graiczuno aptiekoje

po ur. 167 W. 18-ta ulyczia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu
, IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

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

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.
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p,bor m-’ palaldžiame tur»»u gen*u*i laikrodėli: TUU anaiziMKA. UK. 
-u dTlpubal* paauk*uoi*l* luksrtai*. ausuke už-ūkana* ir nustatoma*. Tyri»zka*ar motertszkss. 
u TIKBA ARKBiznzKA BASZizKauA ritau akmenų. R R svnrantuota*. rlkellnotais vidurt*!*. 
szduooam- r>*zvt« ovzbabciž* airr 30 bitu: povui i*zreirde Irgrrenu toki ialkrodeli visaduu 
rali lyvlntl pr e B*o vebtu sckmi loikbodblic. Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojam* m** duo- 
nme beiryje 00 di-nu puikius prezentus: t. viliota bzbiu pvtc r i fu su didele uaivuke Ir ginta
rinių dbuku. trertes *1 .M; IcrynuBzaiu futc cissbbtczia. vertes 75c.; I nik-iine bbitžvzab* 
dzžvte. 2bc; I dailu auksinuota Diez k a* lebc.csbu su Caaseo kabute, f I 60: I puikia auksinuo 
tausavn. |l UO; I pora puikiu AuesaBir deimantai- » dlntu, fl .OO: 1 puikia optika Užsodinta 
brangakmeniais. *0o: 1 pora paauksuotu kollonika su pa-muterio vir-zsd*. *0o: 1 pora rankovėms __ _____________.  *277 M. - , i_.__...u . —.1^. .. 1 n,.41rla
tsiK^Mvassv- •ngu'-an uaiuu Bit'iicuiu *w.-. *■ • -v —
HDH apmokėdami teip/i ir eipreao kaft<u»: »iaoUm galite įsregramHuoU aat te>1
nei«alKta. hugtaAinkite mutna argai m u ta kasa'aia Kur nesiranda Kxi>!*8o offtyaa 34 M tori būt 
pri«iun«ti drauge su orderiu. Jergu k«a prii'una i inigu* drauge su ord» rin, gaųa dar »*xtra dova
na pulkąLtKKTnri pfili: da‘k'us ns«‘un»* iatn- ’sd-p»r pseru. a*reghfrrve »avo kasrtela. 
^u^Xs“^iYIMA LAIKRODĖLI SU VISOMS D0VAI01S DYKAI. nori vvriszks 
laikrodėli sr moteri-ska Jeigu tnoteri-rks. tad vyriszno Diek- r* leaciugello mes pusiu n Sime mo 
trnszka Mnollu auksinuota Lorgnett-knclur-ll Rasrrk -zendien. p*kni Iszpard-vimss nettvsi- 
butao*. Adresuok: ATLAB JtWKLltY OOMPAHY 16 Metropolitan Block, OMIOAOO. ILL
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MARJA DOWIATT
Kauno gub. Saauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toa iki 12 Vos ryto.

Telef na»: Canal 78.
Telefonu .galima ls\kiekvienos 

aptiekoe.
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