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Amerika.
Specialiszka teip vadinama 

filipiniazka komisija ne užbai
gė savo darbo su perkratinė- 
jimu klausymo Filipinų salų 
likimo, bet be abejonės dar 
szitį sanvaitę iszduos atsa
kantį nusprendimu. Komi
sijos rankose yra du nuspren
dimai: vienas kongreso, kitas 
gi senato. Komisija be abe
jonės priims senato nuspren
di imi todėl, kad 
tas geriau patinka randui ir 
todėl, kad viso klausymo ne 
nori siųsti atgal į senatų, ka
dangi tas paprastai labai il
gai perkratinėja visokius 
klausymus, o su Filipinų sa
loms reikia greitai kų nors 
padaryti, jos tokioj ne tvar
koj. kaip dabar yra, ne gali 
ilgai pasilikti. Kų daryti su 
Filipinais, laikraszcziai ir pa
vieni amerikonai paduoda 
visokius užmanymus. Car- 
negie pasiūlė randui sugrą
žinti 20 milijonų doliarų, už
mokėtų Iszpanijai, už pali
kimą neprigulmystės salų gy
ventojams. Buvęs gi ant Fi
lipinų amerikoniszkas jenero- 
las Davis, taigi gerai vertę tų 
naujų Amerikos valdybų pa
žįstantis, apreiszkė, kad Ame
rika geriausiai padarytų, jei
gu Fili pini) salas parduotų 
už 150 milijonų doliarių Ja
ponijai, kuri salų prekę galė
tų iszmokėti dalimis per il
gesnį laiką. Filipiniecziai,gir
di. labiau myli japonieczius 
negu amerikonus, noriai pri
imtų Japonijoj valdžią.Tokiu 
bildu Amerika ne tik savo*pi- 
nįgųs atgautų, bet apturėtų du 
nauju draugu, taigi Japoniją 
ir filipinieczius. Žinoma, 
randas ant tų visų užmany
mų ne paisys, bet Filipinų 
salas pasilaikys sau, nors tas 
ir deszimtį kartų * daugiau 
kasztuotų ir nors palaikymas 
teip silpnytų Ameriką, kaip 
Lenkija silpnina Maskolija.

Priesz senato komisiją, tiri- 
nėjanczią prietikius ant Fili
pinų salų ir pasielgimus ame- 
rikoniszkų kareivių,likosi pa
kviestas ir garsus admirolas 
Dewey. Jis užsigynė, kad 
butų tiesiog kokias nors ta
rybas vedęs su filipinicziais, 
filipinieczių vadovą Aguinal- 
dą perstatė kaipo menkos do- 
riszkos vertes žmogų, ne tu
rintį didelės įtekmės nė terp 
paežių filipinieczių, bet pri
pažino, kad jam davė gin
klus ir amuniciją ir isz jo pa- 
gelbos tankiai naudojosi,ėmė 
nuo Aguinaldo gyvulius ant 
maisto amerikoniszkiems ka
reiviams kaipo dovaną. Tai
gi naudojosi isz pągelbos žmo
gaus, kurį laikė už ne vertą 
godonės ir jam davė ginklus. 
Laike savo liudyjimo pridū
rė, kad darė tą todėl, kad ne 
turėjo 5000 žemės kareivių ir 
todėl be pągelbos filipinie
czių, kuriuos admirolas sta
to ant lygaus laipsnio su plė- 
szikais, apsieiti ne galėjo. 
Tuom tarpu pagal terptau- 
tiszkas tiesas, jeigu jų butų 
norėjęs prisilaikyti, admiro
las Devey butų turėjęs elg- 
tiesi visai kitaip: pagal terp
tautiszkas tiesas karės laike 
civilizuoto krane to vadovas ne 
turi tiesos dalinti ginklus 
nuožmiems arba plėszikams, 
o admirololas Dewey už to
kius laiko filipinieczius. 
Peržengė admirolas Dewey 

• terptautiszkas tiesas ir kita
me atsitikime: jis szaudė į 
miestą Manillę iružmuaze po
rą szimtų iszpanijonų be jo
kio reikalo tik ant praszymo 
iszpaniszko Manillės komen
danto.

Pagarsėjęs žvėriszkais pri
sakymais ant Filipinų salų 
jenerolas femith, suterszęs sa
vo garbę žiaurumu ant salos 
Samar, iszkeliavo jau į Ame
riką, kur garbintojai žiauru
mų gal parengs jam iszkil- 
iningą priėmimą, kaip antai 
New Yorke tokį priėmimą pa
rengė buvusiam po sudu už 
žiaurumą oficierui Wallerui, 
bet sūdo nuo bausmės paliuo- 
suotam.

Prapuolusių amerikoniszkų 
mokintojų,kurie iszėję į mies
to aplinkines, nesugrįžo, iki 
sziol nė jokio pėdsakio ne su
rado. Matyt minėti mokin
tojai likosi filipinieczių pa
gauti ir gal tapo užmušti.

Tarybos terp perdėtinio fi- 
lipiniszkos komisįjos Tafto ir 
popiežiaus valdžių,reikaluose 
žemės plotų prigulinezių ka- 
talikiszkiems zokoninkams, 
turbut,pasibaigė, bet nežinia 
tikrai ant kokių iszlygų besi- 
tarianezios pusės susitaikė. 
Amerikos randas, per Tafto 
tarpininkystę, už zokoninffų 
žemę pasiūlė 5 milijonus do
liarų. Kadangi tarybos ilgai 
traukėsi,tai matyt popiežiaus 
valdžios pasiūlytą sumą palai
kė už per mažą ir gal atsėjo 
kiek pridėti. Apie iszlygas, 
ant kokių susitaikė besita 
rianezios pusės, sziuom kartu 
nė jokių žinių nėra.

Ant salos Luzon, provinci
joj Morong.dalis amerikonisz
kų jurininkų ir vietinių kon- 
stabelių turėjo susirėmimą 
su filipiniecziais, kuriame 1 
amerikonas ir 7 filipiniecziai 
likosi užmussti. Virszinin- 
kas amerikoniszkos kariu me
nės ant Filipinų salų jau se
niai praneszė, jog maisztai 
ant salos Luzon likosi su vi
su suvaldyti; jeigu vienog 
gali atsitikti susirėmimai, tai 
reikia manyti, kad arba jene- 
rolas Chaffee pirma neteisin
gas žinias atsiuntė, arba kad 
maisztai ant tos salos isz nau
jo užgimė.

Azija.
Nesutikimai terp maskoliuj 

ir anglijonų vėl labiau paki
lo rytinėj Azijoj. Maskoliai 
vienog garsina, kad jie, kaip 
pasižadėjo, isztrauks savo 
kariumenę isz Mandžurijos 
tame laike, kaip sutarta, o 
ateinaneziuose metuose visi 
maskoliszki kareiviai pasi
trauks isz Mandžurijos, pasi
liks ten vien dalis saugojimui 
maskolių padirbto geležinke
lio. Ant dabojimo geležin
kelio maskoliai ketina palik
ti net 30000 maskoliszkų ka
reivių. To kareivių skait- 
liaus užtenka vienog ne tik 
ant, saugojimo gbležinkelio 
bet ir ant valdymo Mandžu
rijos. Pasižadėdami isztrauk- 
ti savo kareivius isz Mandžu
rijos, maskoliai mat nori visą 
svietą ant juoko laikyti. Isz 
tikro vienog, rodosi, kad Mas- 
kolija aut visados ar sziokiu 
ar tokiu budu bandys pasi
laikyti Mandžuriją ir isz jos 
isztikro geru nepasitrauks.

Tikruose Chinuose, nors 
randas to kraszto garsina,jog 
maisztus suvaldė, bet isztikro 
jie ne suvaldyti ir platinasi 
vis labiau. Pirmiaus bent 
maisztininkai neužkabinėjo 
svetimų misijų, dabar vienog 
ant jų pradeda vėl užpuldinė
ti kaip buvo ir laike bokserų 
pasikėlimo. Chiniecziai 
sziuom kartu, turbut, labiau
siai nekenezia svetimų misi- 
jonierių, kadangi isz tikro 
daugelis jų atkako į Chinn# 
ne platinti krikszczionybę, 
bet rinkti sau lobį ir rinkda
mi, pats mynioja tuos Dievo 
prisakymus, kurių mokina

sas daryti, nė svetimų konsu- 
Iii), gyvenanezių mieste. 
Mieste ant ulyczių užgimė 
smarkus susirėmimai terp sza- 
liniukų vienų ir kitų revo
liucijonierių. Svetimiems 
konsuliams neliko nieko dau
giau, kaip, pagriebus svar
biausius rasztus ir daigtus, 
bėgti isz miesto ir jie visi, su 
jenerolu Firminu, pasislėpė 
.ant Killicko kariszko laivo 
“Crete a Pierot”. Pabėgęs 
ant laivo jenerolas Firmin 
dar ne tiki, kad sziauriniai 
revoliucijonieriai butų galu
tinai viražų paėmę; jis lau
kia progos, kada galės vėl 
ant kranto iszlipti. Be abe
jonės Amerikos ir Europos 
vieszpatystės atsiųs į Hayti 
pakrantes savo kariszkus lai
vus ant apsaugojimo savo 
konsulių ir pavaldinių

Republikoj Venezuelėj  ̂re
voliucijonieriai artinasi prie 
kraszto sostapilės,miesto Ca- 
racas. Iszsiųsta priesz juos 
prezidento Castro armijos da
lis likosi sumuszta. Ant mu- 
szio lauko krito 500 kareivių 
ir svarbiausi prezidento je- 
nerolai.

Apie revoliucijonierius re
publikoj Columbijoj nieko 
dabar ne girdėt. Gal būt, 
kad jie rengiasi pasiduoti, 
arba gal renka naujas pajie
gas.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Iszleistojai Varszavos žemdar- 
biszko laikratzcz'o “Robotnik i 
Hodowca” užmano, pajiegoms 
žemdarbių, parengti didelę žem 
darbiczkų maszinų dirbtuvę. Re 
dakc ja minėto laikraszczio atri 
Kzaukė ir į Vilmai a Žemdarbystės 
Dr-tę, kviesdama ją prisidėti prie 
įkunyjimo užmanymo, kuria iozti 
kro atgabentų daug naudos ne tik 
žemdarbiama, bet ir diibanczioms 
luomoms.

Vi niaus vieszaa knįgynaa, už 
dėtas Muravjevo, vietoj iszvežto 
j Kijevą ir kit a M skolijos mies
tus buvusio universiteto knįgyno, 
apvaikazeziojo 35 metines sukak 
tuvea nuo jo užsidėjimo. Dabar
tinis knįgynaa sus deda isz knįgų 
27 Muravjevo panaikintų katali 
kit-zkų kliosztorių. knįgų atimtų 
nuo Vilniai a kapi ul<’S,7 staeziati- 
kiazkų kliosztorių, 26 pavietinių 
ir pradinių mokyklų, 2 mokslinių 
derekcijų. 12 privatiszkų konfi< 
kuotų knįgynų, knįgų buvusio 
Vilniaus muzejats, dovanotų 12 
rando įtaisų ir dovanotų 13 pri- 
valiszkų aukautojų. Dibaitims 
Vilniaus knįgynaa užima 18 dide
lių kambarių. B bliotekoj yra 
keturi skyriai: svetimų kalbų, 
maskoliszkaa, nnkrai-zczių ir se
nų drukų- Moskoliszkoj kalboj 
yra isz viso 42761 tomas knįgų,sve 
titnoae kalboseL25000,tomų, rauk 
raszczių 898. Pridėjus senus dru 
kus, iszpuola. kad dabar Vilniaus 
vieszame knįgyne yra su virszum 
200000 tomų knįgų, taigi beveik 
tiek, k? ir Chicagos knįgyne.

Visi Maskolijos žemiszki ban
kai nutarė ant toliaus ne davinėti 
paskolų savininkams senų namų 
Vilniuje; pask<Ls isz bankų ga
lės gauti tik statanti naujus na
mus mieste.

Ant parodos nbrozdų Vilniaus 
pieszimo mokyklos mokintinių, 
prie gerinus ų daibų priguli ak 
varei ė s lietuvio mokintinio Slin
kio.

Laikraszcziai pranrsza, buk 
garsia Vilniaus gubernatorius 
VVah1, pasnlėpęs.iszdumė isz Vil
niaus į Peteib-irgą. Pabūgo 
mat darbininkų ker.izto, kurie 
iazlipinėjo ataiszaukimua, kad je- 
nerolą Wahlių užmusz, kad ir 
kasžin kaip jį sergėtų. Wshl 
apleido slapta gubernatoriaus rū
mą, po sargyba žandarų nuvažia
vo ant geležinkelio' stacijos ten 
pasislėpė įtovineziame ant -zėn ų

Sveikata po operacijai An
glijos karaliaus, kaip pagar
sino gydanti jį daktarai, ant 
tiek pasitaisė, kad bent sziuom 
tarpu pavojaus nėra ir yra 
viltis, kad karalius Edvardas 
iszgis. O su juom buvo jau 
labai riestai,laukė jau jo mir
ties. Operaciją jam turėjo 
daryti, kadangi kitaip butų 
turėjęs mirti, o tą Anglijos 
randas nuo žmonių slėpė. Ir 
dabar dar daktarai ne gali 
užtikrinti, kad karalius isz
gis, jie garsina vien, kad 
sziuom tarpu, pavojaus nėra 
ir yra viltis, kad iszgis, jeigu 
kas ne geistinas ne prisiplaks. 
Sirgo jis ant uždegimo žar
nų ir daktarai iszpiovė jam 
szmotą aklosios žarnos.

' Apvainikavimą reikėjo ati
dėti ant neaprubežiuoto lai
ko. Atkakę ant iszkilmių, 
svetimi} randų atsiųsti epe- 
cialiszki pasiuntiniai jau be
veik visi iszkeliavo namon, 
iszėmus ėsanezių po Anglijos 
globa tūlų Indi jų valdonų ir 
delegatų Abisinijos valdono 
Meneliko. Szietie vienog bu
vo iszsiųsti ne vien dalyvau
ti ant iszkilmių apvainikavi
mo .Anglijos valdono, bet 
jiems prisakyta atlankyti ir 
kitus Europos krasztus. Ka
da atsibus apvainikavimas, 
ne žinia, kadangi ne žinia, 
kada karalius iszgis. Atidė
jimas vainikavimo ir kitiems 
krasztams padidįs kasztus, 
kadangi reiks antru kartu 
siųsti į Angliją delegatus.

Atidėjimas apvainikavimo 
ne patinka ir anglijonams. 
Tūluose miestuose dėl tos 
priežasties užgimė net maisz- 
tai; juos pakėlė varguoliai, 
kuriems laike apvainikavimo 
buvo pažadėti valgiai, o dau
gelis varguolių nuo seniai ne 
turėjo progos paragauti- ge
resnių valgių. Atseina sziek 
tiek žudyti ir visokiems pra
monininkams ir prekėjams 
sugabenusiems visokius rei
kalingus aut iszkilmių tavo- 
rus; ypacz daug žudo platfor
mų rengėjai, kurie už vietas 
ant jų tikėjo daug pinįgų su
rinkti, o tuom tarpu - nieko 
ne pelnę, turi pastatytas 
platformas iszgriauti; jas 
reiks laike tikrų apvainika
vimo iszkilmių isz naujo sta
tyti.

Vidurinė ir pietinė Ame
rika.

Negrų valdomoj republi- 
koj Hayti vėl užgimė revo
liucija. Senasis prezidentas 
pabėgo ir valdžia pateko re- 
voliucijonieriams, bet dabar 
terp jų užgimė nesutikimai: 
vieni remia vieną kandidatą 
ant prezidento, kiti gi kitą. 
Revoliucija ežia užgimė priesz 
revoliuciją, o tvarkos ir val
džios nėra, urėdninkai ne ži
no ko dabar klausyti. Ad
mirolas Killick, virszininkas 
kariszkos laivynės, iszsodino 
ant kranto kareivius su gin
klais ir daugybe amunicijos, 
ant apgynimo vienos dalies 
revoliucijonierių apszaukto 
prezidentu jenerolb Firmino, 
priesz sziaurinės dalies salos 
Hayti revoliucijonierius. 
Jenerolas Firmin užėmė kal
vas aplink miestą Cape Hay- 
tien ir ant jų užtraukė maszi- 
nin^s kanuoles. Nežiūrint 
vienog ant szuvių kanuolių, 
sziauriniai revoliucijonieriai 
užpuolė ant Firmono stovy
klų ir po ilgam musziui jo 
kareivius išvaikė. Remian
tis Firminę admirolas Kil
lick tuom tarpu nuo jūrių 
užpuolė ant miesto Cape Hay- 
tien ir szaudė isz kanuolių; 
nepersergėjo, kaip tai pride
ra pagal terptautiszkas tie

chinieczius. Pereitą sau vaitę 
minios chiniecziu iszgriovė 
amerikoniszkas ir angliszkas 
misijas pietinėse Chinų pro
vincijose.

Be abejonės atsirastų ne 
viena vieszpatystė, norinti pa
sinaudoti isz dabartinių 
maisztų Chinuose ant iszpla- 
tinimo savo valdybų. Jeigu 
to ne daro, tai ne jisz baimės 
chiniszkų pasikėlėlių, bet 
vien baimė godumo ir kitų į- 
sikiszimo sulaiko. Užtektų 
kam nors iszsodyti Chinuose 
savo kareivius, o tuojaus tą 
patį padarytų ir kiti. Daly
vaujant kareiviams daugelio 
krasztų prie suvaldymo bok
serių maisztų be mažo ne su- 
simuszė maskoliai su anglijo- 
nais, kas galėjo pagimdyti 
karę isz pradžių terp Angli
jos ir Maskolijos, į kurią, be 
abejonės,ir kiti krasztai butų 
įtraukti. Įsikiszimą todėl su
laiko ne baimė chiniszkų pa 
sikėlėlių, bet baimė karės, 
kuri sykį pradėta, be abejo
nės apimtų visą civilizuotą 
svietą ir sziądien nieks ne 
gal įspėti, kas isz jos galėtų 
iszeiti pergalėtoju, o kas bu
tų sumusztu.

Nesikentimai terp Angli
jos «ir Maskolijos neiszdilo, 
kadangi ne isznyko priežastys 
juos gimdanezios. Maskoli
jos randas aiszkiai parodė ne 
prilaivkumą Anglijai tuom, 
jog pasiuntinys Londone ne 
iszreiszkė sanjausmo isz prie
žasties ligos Anglijos kara
liaus, o tą kitų krasztų pa
siuntiniai iszreiszkė. Laik
raszcziai tvirtina, buk Masko
lijos užrubežinių reikalų mi- 
histerį labiausiai pykina 
greitas pasibaigimas karės 
Afrikoj, isz kurios .Anglija 
neiszėjo teip apsilpnyta, kaip 
maskoliai tikėjo. Maskolijos 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris buk iszsitarė, kad ne tikė
tas pasibaigimas karės su bū
rais supainiojo Maskolijos 
plianus Azijoj, taigi matyt 
Maskolija ten rengė ką nors 
svarbesnio ant Anglijos ne 
naudos, ko pasibaigus karei, 
kada Anglija turi atlikusias 
Afrikoj kariszkas pajiegas, 
Maskolija ne iszdrys jau 
griebti, kadangi užsimany- 
mas patiktų smarkesnį An
glijos pasiprieszinimą.

Anglija.
Karė Afrikoj galutinai pa

sibaigė. Anglijos randas sa
vo kasztais grąžina atgal isz- 
siųstus į visokias angliszkas 
valdybas burus nelaisvius. 
Dalį nelaisvių nuo salos 
Szventos Helenos ir nuo salos 
Ceilon jau paėmė. Cronje 
dar pasiliko ant salos Szven
tos Helenos, jis sugrįž su 
paskutiniais kareiviais. Sku- 
bintiesi namon jam nėra rei
kalo, ten nieks jo ne sveikįs 
kaipo pergalėtoją prieszų, 
kadangi tik menkas sumanu
mas, ne pasidavimas sumanes
nių vadovų rodome ’Cronjes 
labiausiai angį i jonams padėjo 
pergalėti burus. Nereika
lingas ir netikėtas pasidavi
mus Cronjes supainiojo plia- 
nue kitų būrų vadovų. Ap
stotas Cronje, galėjo prasi- 
muszti, o vienog to ne dryso 
daryti. Jeigu dalis jo karei
vių ne pasidavė ir iszėjo isz 
anglijonų kilpų, galėjo tą pa
tį padaryti visi kareiviai bu
vę su Cronje.

Pasidavė jau anglijonams 
ir visi kariavę priesz 
Angliją būrai anglisz 
kų valdybų. Tiems, ant vi- 

‘so amžiaus, liekasi atimtos 
balsavimo tiesos prie rinki
mo urėdninku ir toki ne gali 
pastoti ant kokių nors urė
dų.

lupindama apie savo sąnarius, į- 
puolusius į lig? arba nelaimę, su
rinko geležinio kapitalo iki szių 
metų 85 svarus ster.

Pradžioje szių metų sutaisė 
naujus įstatymus ir juos atspau- 
dino. Smariai džiaugėsi,kad,lai 
kydamiesi įstatymų, sueis į geres
nę tvark?. v

Visi, rodosi, buvo užganėdin 
ti.tik vienas musųduszių ganyto 
jas, kun. Szlamas, nebuvo užga
nėdintas. Kaip visos kitos drau
gystės turėjo nuo jo nukęsti, teip 
ir ‘•Vienybė”, nors grynai kataii 
kiazkair sutinkanti su bažuyczia, 
neapsisiugojo nuo intrigų. Drau
gystės komitetas,perimtas szlami- 
nės dvasios, pradžioje szių metų 
pradėjo krypti isz kelio, kokio 
laikosi“Vienybė”,:r per pirmutinį 
kvartalinį susirinkim?, 5 d. ba
landžio sz. m., apleidęs svarbiau
sius Draugystės reikalus, kaip 
rinkim? naujo komiteto, pradėjo 
statyti užmanymus bei klausymus 
suvis draugystę ne apeinanezius. 
Prezidentas p. S ikalsuckas pakėlė 
klausym?. k? padaryti su trims 
svarais, kurie buvo sudėti ant 
užlaikymo lenkiszkų minyszkų :a • 
juos apversti ant bažnyczios, ar 
unt ko kilo? Szlaminė partija 
tuojaus ėmė rėkt1, kad atiduoti 
ant bažnyczios. Tad* sąna
riai komiteto “Parapijinės Drau
gystės “Szv. Petro”, taippat pri
gulinti į “Vienybę’s paklausė:— 
Kur lietuviai turi savo biž- 
nycz:? ir koks jos stovis, je gu 
reikalauja nuo “Vienybės” paszel 
pos.“Vienvbė”uždėta,kad suezelp- 
ti savo serganezius sąnarius, o 
ne bažnyczias Kuniginiai ėmė 
juoktis. Mat, girdi, nežinot apie 
lietuvrizk? bažnycz'?, kuri nuo 
velykų atidaryta ir paszveniinta. 

Antnejie atrėmė, jog neužtenka 
pasakyti žodžiu, bet reikia paro 
dyti dokumentus bažnyczios pirki
mo,o D. augj stė matydama reikti?, 
neatsakys pasze'po-so kitaip nega
lima. Ant to kuniginiai neturėjo 
k? atsakyti, kadangi nė vienas isz 
jų dokumentų nematė. Vieni ža
dėjo reikalingus rasztus parvež
ti nuo kardinolo, kiti rėkė, kad 
nėra reikalo neszt rodyti doku
mentus tiems, kurie prie bažny 
ežios nepriguli, ant tokių, g rdi, 
nėra k? žiūrėti, nieks jų nepra
sto. Nepaisant ant patiprieszi- 
nimo sumanesnių sąnarių, likosi 
nutarta piaįgus atiduoti ant baž
nyczios

Minėtas susirinkimas buvo tai 
pradžia nelaimės, Szlaminiai ir 
teip pilni piktumo ant tų kunįgo 
iszmislytų “bedievių”, o ežia, pa
matę jų priesztaravimus, da la- 
biaus užsidegė piktumu. Nune- 
szė liūdnas žifiias k in. Szlamui, 
drauge ir įstatymus draugystės. 
Nors turinys įstatymų buvo geras; 
bet kun. Szlamas rado juos nege
rais todėl,kad bedievis paraszė, o 
Eitas bedievis atspaudiuo. Peržiū
rėjęs vienog, rado prog? isz 
jų pasinaudoti. Jis su m išlijo 
suvienyti Dr. “Vienybę” s i jo 
sutverta “Parapijine draugyste”, 
turinezia tuos paežius mierius 
k? it “Vienybė’. Per tokį su- 
vieirjim? kunigėlis tiptų drau
gystės virszininku, taigi po jo 
globa patektų ir “Vienybės” tur
tas, 85.svarai,kurie jam lab ii buvo 
reikalingi aut rengiamos lietuv'sz 
kos bažnyczios; apart t >, jis tikė
jo lengvai galė?ę* iazmesti isz 
draugystės visus sau nepatin- 
kanezius žmonės,jo patiem padirb
tus “bedievius”, nes kunigo pri
tarėjų yra daųgitu, negu jo prie
szų.

Iszpildyti viską psgal kunįgo 
n< r? nelengva buvo, kadangi “Vie
nybė Lietuvių” turi apsirūkus 
keturis kasos dabotojus, isz jų 
tik vienas prilaukus kunigui, o 
be globėjų pritarimo negali nieką 
kitas pinigų iszimti isz batikos. 
Kun. Szlamas vienog visk? gerai 
apsvarstė ir gąsdino nebūti n kan- 
czius su jo nor iis,kad per sud? bus 
iszmesti iaz draugystės. Visk? ge 
rai apsvarstęs,kunigėlis pasikvie
tę pas savę “Vienybės” ko 
miteto sąnarius: A.Sakalauck?,V. 
Žemaitį, K. T urnos?, ir A. Skrin- 
sk? ,isz kūnų,iezskiriant Sakalauc- 
k?— kiti yra komitete kun. 
“Parapijinės Dr”. Jiems perstatė 
savo užmanymą ir paliepė pas;ra-

vagone, kuriame iszbuvo iki 4 
vai. ryto. Kada atėjo į Vilnių 
isz Eitkūnų kurijerinis trūkis, 
prie jo prikabino vagoną, kuria
me buvo pasislėpę* Wabl ir trūkis 
nup'eszkėjo į Peterburgą. Ar 
Wnh' ant v’ssdcs apleidžia Vil
nių, nežinia; apie tai neužilgio 
iszg irsime.

Ibz Vilniaus gub.
1 d. berželio, Vilniaus guber

nijoj, Vileikos pavietyj, miestelyj 
Dan loviesuose siautė gaisros, ku 
ris L-znaik n> czia6 namus ir 9 ne
gyvenamas tr obas. Ugnis p r- 
miausiai pasirodė kluone ūkinin
ko Obuchoviczo, bet nežinia, nuo 
ko ji užgimė. Apart triobų, su
degė v si krutanti padegėlių tur
tai, kur e, žinoma, nuo ugnies ne 
buvo apsaugoti, todėl žmonelėms 
reiks ne mažai žudyti. Blėdį 
ugnies padorylę skaito ant 5000 
rubl. Sudegusios liiobos buvo 
apsaugotos voe ant pusės jų ver
tės.

Isz Prūsų Lietuvos.
Liepos mėmsyj Vokietijos cie- 

corius atvažiuoja ant medžionės į 
Romiutų gilias, Prūsų Lietu
voj.

Tilžės lietuvi zkas laikrosztis 
“Nauja Lietuviszka Ceitunga” 
aulbini lietuvius pastatyti isz au
kų nuo visų lietuvių paminki? 
pirmutiniam lietuviszkam parla
mento pasiuntiniui, Jonui Smala
kiui. Teisybė, a. a. Sniolakis,kai
po parlamento pasiuntinys, ne 
daug gero lietuviams iezkovojo, 
bet tokiose sanlygose,kokiose jis 
darbavos , isz tikro nieko svar
baus nuveikti ne buvo galima.

Priėmimas geležinkelio linijos 
nuo Pagėgių į 6maUMMk«M atsi
būvu 18 d. berželio. Nuo to lai
ko tisai geležinkelis likosi atida* 
rytas trukių bėgiojimui. Nuo 
dabar ypacz žemaieziams bus pa- 
engviiitas susineszimas su Tilže: 

jie galės isz Pa zventės keliauti 
geležinkeliu į Tilžę; iki sziol y- 
parz žiemos laike, kada pasiliau 
davo bėgiojimas garlaivių ant Ne
muno, susineszimas su Tilže buvo 
gana sunkus.

Lipkriczio mėnesyj szių metų 
Tilžė apvaikszczios 350 metines 
sukaktuves nu^ pakėlimo jos į 
miestų skaitlių.

Szdokarczemoj, pasiutusio szuns, 
likosi sukandžioti trys jaunikai- 
czitii: Jurgis Bauszas, Kristu
pas Sirupyąir Fridriką Harner. 
Sukandžiotus iszgabeno į Berly
nu, į specialiszk? Pastenrinę gydi- 
nyczi;.

Stalupienų pavietyj, kaime 
Szurgupiuese siautė gaisras. Su
degė ežia tnobos ūkininko Moc- 
kūno. Ugnyje pražuvo teiposgi 
6 arkliai. 10 raguotų galvijų, 8 
kiaules ir visos žęsys,antys ir visa
tos-

Prūsų Lietuvoj anglijonai per
ka lentas ir medžius ir gabena į 
pietinę A f riki ,int 11 t dymo isz 
degimų būrų farmų.

Pereit? sanvaitę už laukų pro
duktus mokėjo Tilžėj: už 100 ky- 
Ingramų kvieczių 18.05—18.35 
Mk., rugių 14.00—14.50Mk., 
miežių 13.30—14.00Mk.. avižų 
14 10—15 75Mk.. žirnių 18.50, 
Mk., bulvių 3 00Mk., sziaudų 
4.80Mk., szteno 5.40Mk.

Klaipėdoj mokėjo ui szėpelį: 
kvieczių 7.35—7.6OMk., rugių 
5-65—5 90Mk., miežių 4.90— 
5.20Mk., avižų 3.75—4.00Mk.,
baltųjų iirn'<ų 8.50—9.00Mk.,
rainųjų žirnių 8 00—8.50Mk.,
bulvių 1 60—1.80Mk. Už 100 
svarų sziaudų 1 60—1.80Mk.,
sz'eno 1 6Q—2.00Mk. Ui svar? 
sviesto 0.90—l.lOMk. Ui kap? 
kiausainių po 2. 40 Mk.

Vokietijoj, time ir Prūsų Lie
tuvoj, javai ant laukų pasitaisė; 
žieminiai kviecz a: ir rugiai iszro 
do teip gražus, kaip nuo devynių 
metų ne buvo. Vien bulvės Lz- 
rodo ne geriausiai.

Lifctuvlszkos draugystes 
■ Londone.

Suszelpiamoji Draugystė “Vie
nybė Lietuvių”, pergyvenusi me
tus, su tikru pasiszventimu besi- 

szyti. kad pritaria kunįgo mie- 
nams;l:epė suszaukti t bei n? sisi- 
rinkim?,&nt kuriotikėjo per abeln? 
balsavim? visų kunįgo szalinin- 
kų.kad ir neprigulinezių į “Vie
nybę”, j? priskirti prie “Parapiji
nės” Draugystės ir “Vienybę” 
paimti po s ivo globa. Isz “Vie
nybės” komiteto sąnarių tik preai- 
detas A. Sakalauckas atsi
sakė kun. Szlamui pritarti ir sa
vo vard? atspausti ant užkvietimą 
uždraudė.

Po dviejų nedėlių pasirodė 
kun. iszleistas pakvietimas, nors 
jis netuiėjo t esoe, kaipo 
ne prigulintis į “Vienybę”, 
kviesti susirinkimo. “Vienybės” 
Dr tėa komitetas, kad užbėgti 
kunįgo intrigoms už akių, ant 
paprastoDr-tės susirinkimo svar
stė kunįgo intrigas. Ant to susi
rinkimo, niekeno ne kviesta*, j ri. 
buvo ir kunįgas-Szlamas ir tikrai 
kunįgiszku užsilaikymu bandė są
narius savo mieriams prilankiais 
padaryti. Neprigulėdsmas prie 
Dr tės, j« nustūmė nuo Vietos 
prezident? ir pradėjo kalb?,iszgir- 
damas savo su pataptais mieriais 
pakelt? užmanymą. Isz syk ku
nįgo tirnu, net užlų g ant suolų, 
kėlė rankas, rodydami prilanko
mą kuuįgui, bet kad ant jų kiti 
ne paisė, tai ir jie savo kva lo 
darbo susigėdo ir pradėjo skirsty- 
tiesi. Kųnįgas norėjo isz syk, 
pristojęs prie Draugystėsjsisprau- 
eli ant prezidento urėdo ir val
dyti ją teip jau despotiszkai, ka p 
valdo parapiją,bet tas nepisisekė. 
Nuo tūlų sąnarių, ypacz gi nuo p. 
Barulio, atsėjo daug karezios tei
sybės iszgirsti. Ant galo ir “Vie
nybės” prezidentas Sakalauckas, 
pasidrąsinąs, nustūmė nepraszyt? 
poną nuo prezidento stalo ir pats 
užėmė savo vietą, Kunįgas pra- 
loszė ir jam, kaipo neprigulin- 
cziam į “Vienybe”, reikėjo iszsi- 
neszdinti, kadangi susirinkimai 
buvo v en sąnarių, ant užs mokė
jimo prigulinezių mokesezių.

Pirmą nedėldienį polam, užli
pęs ant gakinyciios, pasinaudo
dama^, kad i-z ežia nors už kvai
liausi? kalbą nieks jo ne mes, ru- 
gojo, kad terp Londono lietuvių 
t«-ip gilia* szaknis įleido socializ
mus (apie kurį kunįgėlis tiek įsi
mano, ką ožys apie medaus saldu
mą). Toliaus sakė, jog į “Vie
nybę” katalikai ne gal prigulėti: 
jeigu, girdi, negalima “Vienybę” 
sujungti su Parapijine Dr-te, t d 
katalikų priderystė ėsanti “Vieny
bę” iszgriauti, o jeigu ir tas ne 
butų galimu, tai visiems katali
kams (katalikais,p’gal kun. Szla- 
mo mokslą, yra tik spangį jo tar- 
nai). Toliaus pagarsinę ant va
karo parapijos susirinkimą ir 1 e- 
pė parapijai iszsirinkti komitetą, 
kuris rūpintasi apie bažnycz oa 
reikalus kadangi Szlamui jau nu- 
s bodo su žmonėms rietiesi. Žadė
jo daugiau* draugysezių ne kliu
dyti (o kam iki sziol sau asabisz- 1 
kai ne patinkauezias stengiasi 
ardyti?). Aut galo pats ketino ne 
ilgai Londone užsilikti, iszke- 
l auti (jau nežin ą kelintą kartą 
žada tą daryt', o visjįi sėdi ir vi
sokias ne gražias intrigas varinė
ja). Į komitetą riuko tik tok as 
ypatas,kurios kunįgui patiko. Iaz- 
davė neva rokundas isz parapij 
kasob stovio,bet tokias,kokias gal 
tik vienas kunįgas te supranta.

Rokundos ne tvarkoj. Nė isz 
vieno parapijom bailius nėra tei- 
s ngų atskaitų, o įėjimai ant 
statymo bažnyczios teiposgi nesu
tinka su iszdavimais. Teip kalba 
net tūli kunįgo komiteto saųariai, 
bet kad prie parapijos liko dabar 
tik spaugi kunįgo tarnai, tu ir 
komitetas, matydimas netikusią 
tvarką vedime parapijas reikalų, 
nedrysta Bu iezrodymu teisybės 
atsiliepti, kai drąsuolį “teisybės 
mokintojas” bedieviu ne apgar
sintų ir -.e iszmestų laukan. Mat 
lietuviszKi kunigai visur dar žmo
nis laiko už savo biudžiauninkua. 
Iszmetėjukir sąnarius senojo ko
miteto. Nors viskas kun. Szlamo 
vedamoj parapijoj yja ne tvarkoj, 
bet jam pasisekė suorganizuoti 
pulkelį tamsunų, kurie viską, ką 
tik kunįgas daro, už gerą laiko 
ir ant organizatoriaus paliepimo 
•viską gatavi padarjti.
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Isz Amerikos.
Kareiviu užpuolimas.

Roslyn, Va. Auierikonisaki 
kareiviai isz Forto Myer su kara
binais iszėjo isz forto .ir užpuolė 
ant saliuno Jameso Geary. Isz- 
pradžių szaudė isz revolverių ir 
karabinų į saliuuo triobą, u pas
kui visą saliuną iazgriovė. Jeigu 
panasziai pasielgtų sandaros laike 
namieje kareiviai kitur, be abejo
nes kariszkas sūdąs kelis nuspręs
tų ant suszaudymo; Amerikoj 
vienog ant - kareivių disciplinos 
žiuri visai teip, kaip žiurėjo ant 
savo sosto apginėjų maskoliszki 
carai szimtas metų atgal.

Sugražinti ateiviai.
Ntw Y< bk.' Szįm< t isz New 

Yorko porto grąžina daug dau
giau ežia atkakanezių ateivių ne
gu pernai. Pereituose metuose 
per gegužio ir berželio mėnesius 
sugrąžino 1011 ateivių, szjmet gi 
tik gegužio mėnesyj sugrąžino 
1742, taigi daugiau negu dusyk 
tiek ką pernai. Terp szįnnet at
kanka nczių didesnis nuoszimtis 
yra senų. negu būdavo kitais me 
tais,ir didesnė pusė atkankanezių 
ne moka nė skaityti, nė raszy- 
ti.

Santaikos sūdąs.
Washington, D. C. Kongre

sas užgyrė parengti santaikos sū
dą, kuris galėtų taikyti, užgimus 
nesutikimams terp darbininkų ir 
darbdavių. Sūdąs susidės isz 5 
sudžių, isz kurių 3 paskiria Su
vienytų Valstijų prezidentas, o 
abidvi nesutinkanezios pusės po 
vieną. Teip sudėtas sūdąs ne 
isznaikjs užgimusių nesutikimų 
terp darbdavių ir darbininkų.

Nunuodino 31 ypatą.
Boston, Mas. Ligonių dabo

toja Jane Toppon likosi sūdo nu
spręsta ant patalpinimo bepro- 
czių namuose, ant isztirimo jos 
proto. Minėta mergina pati pri
sipažino, jog ji nunuodino iki sziol 
jos dabojimui pavestų serga nezių 
žmonių 31 ir tai tik todėl, kad ji 
mėgsta žiūrėti į mirsztanczius. 
Neįstabu todėl, jeigu sūdąs pri
pažino ją už ne pilno proto.

Sniegas.
Bloomington, III. Pereitos 

subatos dieną siautė szitoee ap 
linkinėse audra au debesų praply- 
szunais; prie to puolė ir sniegas; 
vien smarkus lytus pnaidėjo, kad 
szalnos ne buvo. Debesų praply- 
szimai pagimdė tvanus, kurie nu- 
neszė dųug jau ųupiautų kvieczių, 
vien kornams lytus iszėjo ant 
naudos.

> . •
Perkūnas užmuszė du broliu.
Brownstown, Ind. 27 d. ber

želio perkūnas užmuszė du bro
liu Reinboldtu.žvejojancziu upėj 
White River. Arklys jų,Jprinsz- 
tas prie medžio ant upės kranto, 
likosi teipoegi užmusztas.

Vėtros.
Indianopoum, Ind. Vidurinėj 

daly j ezteto Indianos, 26 d. ber
želio siautė smarkios vėtros, ku
rios pridirbo blėdies net ant kelių 
milijonų doliarų. Prie to 10 y- 
patų likosi užmusztų, o apie 100 
tapo apkultų. Vėjas sugriovė 
su visu daug triobų miestuose ir 
•nt farmų. Daugiausiai blėdies 
vėtra pridirbo Hamilton pavie- 
tyj.

Lancasteb, Ky. Szitoee ap
linkinėse 27 d. berželio smarkus 
sūkurys ne mažai blėdies pridir
bo. Prie to 5 ypatos likosi už- 
mueztos. Namus, kuriuose ui- 
muszti gyveno, sūkurys su visais 
žmonėms pakėlė į viražų ir nu- 
neezė 30 žingsnių toliau.

Mariette, Oh. 26 d. berželio 
siautė szitoee aplinkinėse smar
kus sūkurys, kurio likosi dvi mo- 
teriszkėe užmusztos, o vienas vy- 
riszkis mirtinai apkultas. Blėdį 
sukurto padarytą skaito ant pusės 
milijono doliarų.

Indi anopous, Ind. Szitose ap
linkinėse siautė baisios vėtros, 
kurios pridirbo blėdies ant vieno 
milijono doliarų. Ant farmų, 
vėjo sugriautose trioboee, po jų 
griuvėsiais, rado du užmusztu vy- 
riszkiu.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Colorado Springs, Col. Ant 

Colorado geležinkelio, ne
toli stacijos Cascade, iszszoko isz 
rėlių pasažierinis trūkis. Prie to 
vienas pasažierius likosi užmusz
tas ;sunkiai sužeistų pasažierių yra 
30.

czių ttritkarių pasibaigė ir karai 
pradėjo vėl bėgioti. Sutraukta 
ant dabojimo tvarkos milicija isz- 
traukė isz miesto.

5 Pittsburg, Pa. United Sta
tes Steel Corporation pakėlė ant 
10% algas savo 100000 darbinin
kų.

Pittsburg, Pa. United 
States Steel Co. pakėlė ant 10% 
visų savo dirbtuvių 15000 darbi
ninkų algas.

5 Chicago, III. Pasibūgė 
sztraikas darbininkų Kinsella 
Glass Co. ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

1 PmsBURG, Pa. Likosi už
darytos visos czianykjzczios stik
lo.dirbtuvės ir per tai 10000 dar
bininkų ne teko darbo.

D<pew, N. Y. American 
Railwny Switch Co. neužilgio 
pastatys ežia naujas dirbtuves, 
kuriose ras darbą 200 darbinio 
kų.

Chetenne, Wyo. Union 
Pacific geležinkelio Co. paleido ir 
pasilikusius prie darbo 500 dar 
bininkų ežia eaanezių varsto
tų.

Cleveland, Oh. Czianyksz- 
czių ulyczinių karų kompanija 
pakelė algas motormanų ir kon
duktorių ant 2c. už darbo valan
dą.

YuonGsTovvn, Oh. Nepri
gulinti prie geležinio trusto gele
žiau fabrikų savininkai ketina 
parengti ežia už 2 milijonu dolia
rų geležies liejinyczias, kuriose 
ras darbą ne mažai darbinin
kų.

5 New York. Darbininkai szil- 
kų dirbtuvių Hudson pavietyj 
nutarė tęsti sztraiką tol,kol dirb
tuvių savininkai ne iszpildys visų 
darbininkų reikalavimų. Svar
biausias reikalavimas jų yra: kad 
prie darbo butų priimti tik pri
gulinti į uniją darbininkai, o visi 
neprigulinti prie organizacijų kad 
butų praezalinti.

Isz darbo lanko.
5 Pawtucket, N. Y. Sztrai- 

k&s tsrnaujanczių ant czianykiz- 

ISZ 
Lietuviszkų dirvų.

Reikaluose szelpimo besi 
mokinanezių.

Vienu isz svarbiausių musų 
tautiszkų reikalų yra azelpimas 
besimokinsnezios jaunuomenės. 
Kol mes neremsime, kol ne szelp- 
sime į mokslą einanezius, štokuos 
mums vis apszviestų darbininku, 
tautos mokintojų ir užtarėjų. 
Lietuviai tėvai, net turtingi, ver
ste verezia antai tėvynėj savo vai
kus pastoti į dvasiszkas seminari
jas, vaikų neklaus'a, ar turi pa- 
szaukimą ir ypatybes tinkanezias 
kunįgui; tokius szelpia, bet užsi- 
manusius pasiprieszinti klaidžiai 
tėvų nuomonei, norinezius baigti 
specialiszkus augsztesnius svie- 
tiszkus mokslus, visai apleidžia, 
jų ne szelpia materijaliszkai. 
Kokius gi vaisius iszduoda toks 
klaidus lietuvių supratimas? Ką 
isz to apturi musų tauta? . Tą 
vien, kad terp lietuviszkų kunįgų 
teip daug turime visokių niekszų, 
paleistuvių, lupikų, o teip mažai 
baigusių svietiszkus mokslus, ku
rie mums teipjau reikalingi kaip 
ir kunįgai. Baigia per vargę moks
lą toki tėvų apleisti varguoliai,be 
simokindami,nužudo sveikatą ir 
vos baigę mokslą,, pradeda dirbti, 
turi atsisveikinti su viskom,ką nu
mylėjo ir eina pirm laikuoį kapus, 
o jeigu laike mokslo jie ne butų 
buvę apleisti, jeigu apie materia- 
liszkus jų reikalus butų rūpinęsi 
ar tėvai, ar lietuviszka visuome
nė, jie butų galėję ilgai darbuotie- 
8i ant jos naudos, o teip, vos pra
deda dirbti, giltinė jų darbą per
kerta. O vienog mokinti vyrai 
mums reikalingi, be jų mes musų 
tautystę ne galime pakelti ant to
kio laipsnio kaip kitos apszvies- 
tos tautos, turinezios szimtus 
tukstanezių vyrų ir moterų bai
gusių augszcziausius mokslus.

Szelpimui besi moki nanezios 
augszcziausių svietiszkų mokslų 
lietuviszkoe jaunuomenės yra: 
Europoj — Žiburėlio Dr-lė: A- 
merikoj — Auszros Dr-tė; tuom 
žada užsiimti Tėvynės Mylėtojų 
Dr tė ir Susiv. Liet. Laisvamanių. 
Kadangi pasiskmzczius szitoms 
draugystėms, ne randant didelės 
paramos pas lietuviszką visuome
nę, besidarbuoti pasekmingai at
skirai ne galima,tai, be abejonės, 
•žilos draugystės suras pamatus 
ant susijungimo į vieną organizaci
ją. Bet kad terp lietuvių iki sziol 
dar mažai yra suprantanezių rei
kalą svietiszkų mokslų ir szelpi- 
mo tų mokslų besįmokinanezią 
jaunuomenę, tai ir susijungus tei
toms draugystėms į vieną ryszį, 
jos isz syk ne d augiausi ai turės

sąnarių, o per tai ir pinįgų kaso
je ne bus daug, ne daug todėl ir 
besimokinanezių suszelpti į-tengs. 
Rodosi prie to turėtų prisidėti 
musų tautiszkos draugystės, ku
rios juk savo tautiszkumą turėtų 
parodyti^ kokiais nors ant tautės 
labo darbais. Neužtenka pa- 
siliuosavimo nuo bažnyczioe . ant 
uisipelnymo ant vardo tautiszkos 
draugystės, kuom iki sziol dau
gumas musų teip vadinamų tau
tiszkų draugysczių pasiganėdina, 
bet reikia isztikro parodyti savo 
tautiszkumą prisidedant kuom 
nors prie tautiszkų darbų. To
kių isz vardo tautiszkų draugys
czių yra jau daug Amerikoj, o 
kaip kokios neszioja net musų 
tautiszkų darbininkų, didvyrių 
vardą; joms todėl pirmiausiai pri
derėtų eiti keliais numintais tų, 
kurių vardą toe draugystės neazio- 
ja, priderėtų prisidėti prie iazdir- 
bimo iezlavintų visokiuose moks
luose lietuviszkų tauVszkų veikė
jų, aukaujant po kiek ant suszel- 
pimo besimokinsnezios lietuviez- 
kos jaunuomenės. Neužtenka 
juk musų draugystėms suszelpti 
apeirgusį sanarį, palaidoti numi
rusi, bet reikia pas rūpinti ir apie 
naudą gyvų ir sveikų: pa- 
szelpą ligoj ir posmertinę duoda 
juk ir teip vadinamos kosmopo- 
litiszkos draugystės savo sąna
riams, nuo tautiszkų lietuviszkų 
galima juk truputį daugiau reika
lauti negu nuo kosmopoliliazkų, 
nuo tautiszkų draugysczių visuo
menė turi tiesą reikalauti ir ko
kių nors darbų, arba bent aukų ant 
lietuvystės labo, o tą geriausiai 
galėtų atlikti aukaujant po kiek 
ant suszelpimo besimokinsnezios 
svietiszkų mokslų lietuviszkoe 
jaunuomenės. Dabar antai baž
nytinės draugystės isztikro dau
giau aukauja, negu teip vadina
mės tautiszkos: bažnytinės rūpi
nasi apie bažnyczioe labą, o dau
gumas teip vadinamų tauVszkų 
szelpia vien apsirgusius sąnarius, 
laidoja numirusius ir duoda po
smertinę sąnarių szeimynoms. 
Kur gi tame tautiszkumas? Tą pa 
tį daro visos kosmopolitiszko* ar
ba terptautiszkos draugystės. Ant 
szelpimo beaimokinanezios svie
tiszkų mokslų jaunuomenės musų 
tautiszkos draugystės ne pavarg
tų, jeigu paskirtų isz savo iždo 
(bažnytinės galėtų szelpti besi- 
mokinau ežius dvasiszkų mokslų, 
jeigu szelpti svietiszką inteligen
ciją ne nori),po porą doliarių ant 
mėnesio: draugystėmsturinczioms 
po 100 sąnarių ne sunku būt isz 
savo iždo paskirti po kokią 10— 
15 doL ant metų; ant galo ant to 
mierio galėtų rengti balius ir ki
tokius pasilinksminimus. Be abe
jonės, jeigu būt kam aiszkinti ir 
prikalbinėti, tūlose draugystėse, 
kur yra daugiau sumanesnių lie
tuvių, sanariai sutiktų mokėti 
kad ir po 1c. ant mėnesio ant 
naudos besimokinanezioa jaunuo
menės, o draugystė turinti 100 sa- 
narių,isz tų centinių aukų surink
tų 12 dol. ant metų. Pinįgus 
tuos reiktų perduoti draugystėms 
turinezioms kontrolę besimoki- 
nanezios lietuviszkoe jaunuome
nės, todėl žinanezioms, Hs yra 
vertas visuomenės pagelbos.

Gavlis.

Isz Torrington, Conn.
Czianykszcziai lietuviai kartais 

pradeda^ lyg atsibusti isz miego, 
bet akis sziek tiek prakrapsztę, 
lyg nusigandę szviesos, vėl įpuo
la į miegą; mat įmigusiam sun
kiai ir visokiais budais migdina- 
mam ne teip lengva ant syk atsi
busti ir griebtiesi už darbo.

Gruodžio mėnesyj 1900 m. su
sitvėrė ežia kuopa Tėvynės Mylė
tojų Dr-tės; į pusę metų turėjo 
jau 25 sąnarius, bet paskui vėl 
pradėjo pulti, dabar prie kuopos 
priguli vos 10 sąnarių. Mat 
daugelis rūpestingesnių vyrų, ku
rie karsztai darbavosi ant tautisz
kos dirvos, jieszkodami geresnio 
darbo, iazkeliavo kitur, ant vie
tos pnsiliko tik menka dalis su
manesnių, o ir tie ne visi ateina 
ant susirinkimų, kiti nė metinių 
mokesezių ne užsimokėjo. Butų 
didelė gėda, jeigu Tėv. Myl. ®r. 
kuopa nupultų. -

Yra ežia dvi pagelbinės drau- 
pystėe: D. L. K. Algirdo Dr .nora 
turi konstituciją ir czarterį, bet 
sąnarių turi teip mažai, kad vos, 
vos laikosi; kita, Szv. Vincento 
Dr. rods daugiau turi sąnarių, 
bet terp jų nėra sutikimo, o nesu
tikimai, kaip visi žino, ir geriau
sius darbus gali į nieką paversti. 
Mat į paskutinę draugystę prigu
li tikri lietuviai ir teip vadinami 
lenkberniai, kurie norėtų, susivy
nioję į lenkiszkus vystiklus, ra
miai miegoti. Yra ežia mažas 
lenkų pulkelis; jie uždėjo savo 
draugyetę,bet kad ji’silpnai laiko

si, tai užmanė susijungti su lietu- 
viszka Szv. Vincento Dr-te, 
kad tokiu bodu lietuviszka drau 
gystę p įkinkyti į leukiazką veži 
mą, ją paversti į lenkiszką; bet 
tas ne pasisekė. 30 d. gegužiu 
ežių metų lenkai vėl buvo užpra 
szę lietuvius ant kokio ten len
kiuko apvaikszcziojimo. Musų 
lenkberniamsto vien reikia. Jie 
tuojaus suszaukė nepaprastą susi
rinkimą, bet, rodosi, kad lenkber- 
niams ne pasisekė, kadangi ant 
lenkiuko apvaikszcziojimo lietu
viai ne dalyvavo.

22 d. berželio ežia sus*tvėrė 
kuopa Susiv. Liet Amer. Isz syk 
prisiraszė 14 sąnarių (ant 300 lie
tuvių tai labai mažai) ir via! užsi 
mokėję po 1 dol. įstojimo. Kuo
pos vinz ninkais likosi iszrinkti: 
prezidentu— Jonas Zubrickas; 
sekr. — Antanas Stock's; kasie- 
rium — Kazys Kirszėnas. Antrą 
susirinkimą nutarėme laikyti 6 d. 
liepos a m , ant kurio užpraszo- 
mi visi geri lietuviai ateiti ir pri- 
siraszyti prie tos organizacijos, 
kuri kiekvienam atgabęi ne mažą 
naudą.

Yra ežia lietuvių ne priguliu 
ežių nė į jokią draugyatęjszėmua 
kuopos raugalmaukių ir kszyr- 
ninkų, kurie laiko susirinkimus 
ant policijos stacijos už geležinių 
grotų. Jie maukia raugą per 
naktis, daužo su kumszczioms sta
lą, klykia, vieni kitiems galvas 
skaldo, o paskui policija ir sūdąs 
tusztina nuo sunkiai uždirbtų pi- 
nįgų jų kiszenius. Dvasinki mo
kintojai nesirūpina apie pataisy
mą szios veislės žmonių, nors jie 
tą galėtų padaryti, kadangi di
desnė dalia raugalmaukių ir ka- 
zyrninkų priguli prie kunįgų gar
bintojų.

Szįmet, ant iszklausymo vely
kinės buvo ežia net du dvasiszki 
piemenys: Saurusaitis isz Water- 
bury ir kitas nepažįstamas. Vie
nas bent mokino, kaip atlikti iaz- 
pažintį, o kitas vien rėkė, kad 
reikia saugotiesi vilkų, bet ne pa
sakė, ne pamokino, kaip iszrodo 
tie vilkau Liepė jų savo namuo
se ne laikyt, einant, isztolo ap
lenkti ; apie raugalmaukius ir ka- 
zyrninkus visai užmirszo. Gal tie 
elgtiesi dar slykszcziaua, kad tik 
kunįgus garbintų ir nesigailėtų 
jiems doliarių. Užtai skaitau- 
eziue knįgus gąsdiną net pragaro 
ugne. Ne įstabu, kadangi akai- 
tanti knįgas garbia Dievą o ne 
kunįgus.

Tarnas.

IsZ'Philadelphlos, Pa.
Jau net czianykszcziai lenkber

niai, kurie iki sziol laikėsi skver
no duszių ganytojo,pradeda r u go
ti, kad duszių piemuo, vietoj mo
kinti žmonis ko gero, italijonų 
skiepe tankiau kolioja negu mo
kina, o isz koliojimų juk žmonės 
nieko gero iszmokti ne gal, vien 
naujų beeikoliojimų žodžių, ku
riuos tik susipykę, karezemoee 
randa progą sunaudoti. Per pa
mokslus musų piemuo gazdina 
net iszmetimu isz niekada ne 
szluoto skiepo visus, ne garbinan- 
czius koliojantį pamokslininką. 
Nežinia tik,ar ant to galės azauk- 
ti policiją, kadangi gaspadoriumi 
bafnyczios yra ital jonų kunįgas, 
o ne lietuviszkas koliojimų mo
kintojas.

Priesz velykinę iszpažintį pa
leido paskalą, kad savo spangiems 
tarnams duos korteles už 3 dol., 
o tikriems seniems parapijonams 
reiks mokėti po 6 dol. Mat iag. 
riszimas brangesnis1 tiems, kurie 
iszdryso nuo kunįgo pareikalauti 
jo į banką sudėtų 5600 dol. pa
rapijos pinįgų. Dagi tie parapi- 
jonai, kurių yra 1300, iezdryzo 
užvesti p rovę su kelioms desėt- 
koraa lekbernių ir “atsivožijo” 
szvtntą kunįgo “asahą apibrozdy- 
ti”,aresztuodami po kelia kartus, 
kadangi mat, pagal musų doros 
mok ntojų doros supratimą, 1101 s 
kunįgas kuo biauriausiai ką nors 
nuskriaustų, nuskriaustas ne gali 
nuo kunįgo nieko pajieszkoti 
(teip atvirai mokina garsus zo- 
koninkas Saurusaitis), kadangi 
t iki neriam bik ne valia skųsti 
kunįgų į svietiszką sūdą, kadan
gi tas ne visada paiso ant apskųs
to ypatos, bet iszduoda pagal san- 
žinę ir tiesas nusprendimus. La
biausiai gi musų duszių piemenį 
piktina, kad ne tik parapijos pi- 
nįgai,sudėti bankuose, bet ir loc- 
□i kunįgo likosi užaresztuoti, kol 
prova ne pasibaigs; užaresztuota 
jo sudėtų 14000 dol. Tų pinįgų 
isz bankų kunįgas dabar ne gali 
paimti, o sumažėjus įplaukimams, 
jie jam labai reikalingi ant asa- 
biszkų jo reikalų. Argi ne užsi 
pelno todėl Philadelphios parapi- 
jonai, kad už nuodėmių atleidimą 
ant jų uždėti didesnį mokestį I

Nepaisant vienog ant kolioji
mų, ant pasinaudojimo net isz isz- 
pažinties ant dauginimo savo pa
sekėjų,skaitlius kunįgui atsidavu
sių tarnų nuolatai mažinasi. 
Neseniai nežinia kas paleido pas
kalą, kad nors kunįgas su parapi
ja ir praloaztų provą, bažnyczioe 
parapija visgi ne gaus'anti, ka
dangi ją už mokesezius parduocęs 
mie»tas; dabar, girdi, mokesezių 
nieks nuo trijų metų ne užmokė
jo. lazgirdę tą net spangį kunį 
go tarnai pradėjo ruguti, kad* ku
nįgui ne tiek rupi bažnyczia, jei
gu jis džiaugiasi, kad ji bus už 
skolas parduoda, kiek nuskriau- 
dimas jo nekeneziamoe parapi 
jos.

Pradeda pas mus rugoti ir de- 
poz i toriai ne galinti atgauti savo 
depozitų sudėtų pas musų pieme
nį. Jeigu teip atsitinka, tai juk 
pats depozitonai kalti. Algi jie 
ne gali savo pinįgus sudėti ban
kuose? Kamgi sudeda pas na 
atsakanezias ypat s. Bankai,kad 
ir į Lietuvą nusiųstų ant parei
kalavimo juose sudėtus pinį
gus.
'19 d. berželio vėl buvo szaukti 

žmonės į sūdą už skerdynes baž 
nycz'oj, atsitikusias 3 d. lapkri- 
esio pere.tų metų. Provą, ant 
meldimo kunįginės pusės, vėl sū
dąs atidėjo. Matyt uitos pusės 
vyrams pradeda pakinkiai dre
bėti, kadą tik sūdąs provos termi 
ną paskiria. Keuo sanžinė ne 
liuosa nuo didelių nuodėmių, tą 
prastai apima baimė, kada už tas 
nuodėmės ateina laikas atsakyti. 
Daug nuodėmių turinti bijosi 
mat sudų, kadangi juose iszeina 
į aikeztę visos nuodėmės ir apie 
jas apraszo ir laikraszcziai. Da
bar pas parapijos Komitetą vaikn- 
czioja visoki agentai ir prikalbi
nėja panaikinti provą sziuom kar
tu bent už musztynes bažnyczioj, 
kadangi mat tojė isz kalemos pir
miausiai bus perkratinėjama. Ne
gražu, girdi, kad sude pasirodys 
aiszkiai, kas atsitiko lietuviszkoj 
b žnyczioj. Girdi, jus atiduoki
te bažnyczią kunįgui ir viskas bus 
gerai. Per vėlai vienog tie agen
tai atsiliepia su tokiais už
manymais. Dabar, kaip sūdąs 
nusprę%teip ir bus. Jeigu piemuo 
ne non provų, tai ne reikėjo ke ti 
mufztynių bažnyczioj! Kiekvie
nas pats už savo kaltes turi atsa
kyti. Ant taikymo ir agentų ne 
reikia, kadangi dabir jau vien 
sūdąs gali spręsti, katros pusės 
teisybė, jam vien priguli netersin- 
gąją pusę nubausti. Ne parapijos 
komitetas szaukė policiją su knį- 
peliais.ne parapijos komitetas lie
pė jiems daužyti ir mindžioti mo
teris ir vaikus Dievo nomuose. 
Kas turėjo drąsą kelti musztynes, 
lieti savo penėtojų kraują Dievo 
namuose, turi tiek turėti doros 
supratimo ir drąsos atsakyti už 
savo darbus priesz tuos, kuriems 
priguli dabojimas kraszto tiesų ir 
teisybės. Kas kaltas už kėlimą 
musztynių, kam turi prigulėti už 
lietuvių pinigus statyta bažny
czia, apie tai gali rprę-ti tik sū
dąs.

Aleksandra Jocis.

Isz Boston, Mas.
Bostono miesto dalyj.žydų ap- 

ventoj,gyvena it ne mažai lietu
vių, bet daugumas net gėdisi pri; 
81 pažinti, kad yra lietuviais; jie 
lenda į lenkiszkaa plunksnas,nore 
lenkiszkai nė kalbėti ne moka, 
krevezioja teip,kad tikras lenkas, 
iszgirdęsjų -kalbą, turėtų ausis 
užsiimti; o lietuviszkai kalbėti 
ne nori, lietuviszką kalbą laiko 
už mužikiszką. Lietuvius nieki
na ir gėrisi savo lenkyste. Tuom 
tarpu, įpuolę j vargą, kadangi 
lenkai net į jų rubus įlindurio 
lietuvio ne szelpia, eina prie lie
tuvių, prisipažįsta , lietuviais esą 
ir jau lietuviszkąi lietuvių pagel
bos meldžia. Iszsikrapsztę isz 
vargo, vėl grįžta prie lenkų ir 
jiems perstata lietuvius stovin- 
czia'S ant žemiausio laipsnio. 
Tuom tarpu visi tie lenkberniai 
pats stovi ant žemiausio laipsnio, 
lietuviszkų knįgų ir laikraszczių 
ne nori skaityti, o kitokių nesu
pranta, ne turi isz ko nors sziek 
tiek apszviesti savo menką protą. 
Nemokėdami kitaip laiką praleis
ti, ką uždirba, tą ir prageria. 
Pasigėrę, peszasi ir už peeztynes 
patenka į tiesdarių globą. L Pate
kę į bėdą, vėl glaudžiasi prie su
manesnių lietuvių, pagelbos ir ro
dos melsdami ir vėl stengiasi per- 
sistatyti gerais lietuviais. Pasi- 
liuosavę vienog nuo bėdos, vėl 
grįžta prie lenkų, jiems laižosi ir 
kad geriau įtikti, niekina lietu
vius. Tokių Bostone yra gana 
didelis skaitlius. Argi tai ne 
gėda jiems! Kad jie skaitytų 
lietuviezkus raistus, apszviestų 
geriau savo protą, o tąsyk pats 

suprastų, kad besilaižydami len
kams, elgiasi negerai, užsipelno 
ant paniekos lygiai pas savuo-ius 
kaip ir pas lenkus.

Griausmas.

Isz Baldwinville,Ma8.
Szitame mieste gyvena keturios 

szeimynos grynų lietuvių, o dvi 
ar trys lietuviszkoe szeimynos va
dina savą lenksią Pavienių bus 
apie 35 ypatos; terp tų yra tei 
posgi daug sulenkėjusių. Knįgų 
ir laikraszczių czianykszcziai lie
tuviai ne skaito Jeigu ir yra skai
tanti, tai tokių yra labai mažai. 
Tsutiszkas supratimas terp cz<a 
nykszczių lietuvių stovi žemai; 
didesnė dalis laiką praleidžia prie 
kazyrų, o vakarais ir nedėlioms 
alkūnėms trina szinkoriaus b«rą. 
Kazyrninkai ir trinanti su alkū
nėms szinkoriaus barą besidar- 
buojanezius ant tautiszkos dirvos 
vadina ne katalikais, o patys kata 
likiszką tikėjimą su kazyroms 
drūti na. Subatos vakarais dauge
lis važiuoja j West G < rd n erą pri
pilti gerklę, o paskui dar blauzdi- 
nes namon parsigabena, kad 
per sanvaitę butų isz ko protą ir 
dvasią pakelti.

Svetimtaucziai apie lietuvius ne 
geriausią turi nuomonę. Dirba 
jie pigiau negu kiti, gyvena 
viename gyvenime po 15 ir po 
daugiau ir neezvariai gyvenimus 
užlaiko, todėl geresnių namų sa
vininkai ne nori lietuviams gyve
nimų samdyti.

'Neseniai ežia jaunas lietuvis ap
sivedė su mergina tunr.czia šū
vi rszum 5.0 metų ir ketvertą 
vaikų. Laike vestuvių ypacz 
daug svaiginančių gėry m ų iszge- 
rė, turbut jaunavedžiai gėrymuo- 
se jieezkojo pasiraminimo, supra
tę,kad apsivesdami.ne gerai pada
rė. Tokiai porai ne galima pra 
nasiauti laimingo gyvenimo ir 
sutikimo.

Žinomas.

Isz Brannfbrd, Conn.
Lietuvių szitame miestelyj yra 

ne per daugiausiai ir terp tų yra 
diktai ne gražiai besielgianczių, 
ne norinezių apsiszviesti, ne 
mėgstanezių knįgos ir laikrasz- 
crio, bet vietoj skaitymo per 
daug įsimylėjusių į gėrymus,kurie 
atima žmogui protą. Rodą ir 
ežia yra lietuviai norinti prikelti 
savo brolius isz Sunkaus miego, 
be-įstengi ant i ir negražiai besiel
gi anezius patraukti prie gero, bet 
iki sziol gerų darbai ne d delius 
atgabena vaisius.

Czianykszcziai jauni vaikinai 
tankiausiai pykstasi, o pasitaiko, 
kad ir szaudosi, už merginas. 
Sztai 11d. berželio vienas vaiki
nas, pamatęs kitą einant isz saliu
no su jo mergina, palaukė, kol 
pora prisiartįs, iazsitraukė revol
verį ir paleido du szuviu i paver
žėją merginos, bet-szuviai ne pa
taikė.

11 d. berželio buvo muaų mies
te parengtos prakalbos. Kalbė
tojai buvo: kun. Žebrys isz New 
Britaino. Kalbėtojas ragino 
lietuvius prie vienybės, 
prie sutikimo ir prie katalikiszko 
tikėjimo. Antras kalbėjo p. Ta
raila isz Waterburio. Kalbos 
susirinkusiems gana patiko ir jie 
rankų plojimais dėkavojo kalbė
tojams. Tūli vien rugojo, kad 
savo kalboj p. Taraila mažai kal
bėjo apie dangiszkas galybe*. 
Tie mat nesupranta, kad'vieta pa
mokinimams apie dangiszkas ga
lybes yra bažnyczios; ant visuo- 
meniszkų gi susirinkimų kalbėto
jai privalo aiszkinti svietiszkus 
žmonių reikalus; jeigu ir takius 
susirinkimus paverstame į tikėji- 
miszkus, tai kurgi iszgirstume a- 
pie ne tikėjimiszkus reikalus?

Persergėtojas.

Isz WHtcrbury, Conn.
Lietuvos Sūnų Draugystė nuta

rė reikalauti nuo savo sananų at
skiro mokesezio po vieną centą 
ant tautiszkų reikalų. Nors tai 
yra mažutė auka, vienog kad vi
sos draugystės sanariai su džiaug
smu sudėjo už pereitus metus, pa 
sidarė 16.98. Tą auką draugystė 
paskyrė ant kankintinių, kurie y- 
ra kentėję už tėvynę.

Prie tos paesioa progos J. K už
minėk as ir K. Pėža sukolektavo 
18.15, kuriuos draugystė paskyrė 
A. Gavėnui. Pinįgus paskirtus 
pon. Gavėnui pasiųsime į “Vie
nybės” redakciją, o paskirtus 
kankintiniams siuncziame A. Oi- 
szevskiui — komiteto kasieriui.

Ta pati draugystė yra sudarius 
isz savo sąnarių lietuviszką “be- 
ną”. Benas ketina pirmą kartą 
pasirodyti priesz publiką su savo 
marazais 4 liepos, 1902 m. Vieti
niai lietuviai su džiaugsmu laukia 
paskirtos dienos, kada galės isz- 

gir-ti pirmą kartą * lietuviazkus 
marszus; ketina visi eiti ant pa
rengto ant “beno” naudos pik- 
ninko.

Lietuvis.

Isz Homestead, Pa.
Darbai szitose aplinkinėse e;na 

labai gerai. Carnegie Steel Co. 
pakėlė užmokesnį ant 10% darbi
ninkams dirbantiems aut valan
dų ; dirbintiems nuo sztukų algų 
ne padidino. Pakėlimas užmo- 
kesnio prasideda nuo 1 d. berže
lio, bet darbininkai apie tai nieko 
nežinojo iki 27 d. berželio.

Lietuviai ežia gana gerai su
tinka, didelių vaidų ir nesutiki
mų nėra, bet su kokiais nors dar
bais ant tautiszkos dirvos ne rali 
pasigirti, nes ežia trūksta ap- 
szviestesoių vyrių. Laikrasz- 
ežius mažai skaito, daugiausiai, 
rodosi, ateina ežia “Saulės”. Yra 
ežia ir knįgynas lietuviszkų va
dinamas; knįgos yra po prižiūra 
Caroegies knįgyno. Isz jo kiek
vienas lietuvys gali ant J 2 dienų 
gauti knįgų ant pasiskaitymo dy
kai, bet mažai kas naudojasi. 
Knįgos yra po kunįgo cenzūra. 
Daugiausiai knįgyne yra‘‘Saulės” 
iszleidimų.

Biczus.

Isz Toluca, 111.
Trys,vietinės kalnakasių unijos, 

ant 4 d. liepos,rengia pikuįką ant 
naudos sztraikuojanežių Pennsyl- 
vanijos anglekasių.

Viena gyvenanti ežia lietuvė 
pametė patį ir paliko dvejetą 
vaikuczių: vieną 10 metų, kitą 
— 9 metų. Mat tėvas buvo gir
tuoklis. Parėję* isz karezemos, 
muszdavo savo szeimyną. Vaikus 
nuo jo atėmė dabar, kadangi tė
vas nesirūpino apie priderantį jų 
auginimą. Vieną vaiką paėmė 
angluzka szeimyną, kitą gi chor
vatai. Be abejonės szitie užaugįs 
vaikus geriau, negu tą butų at
likęs girtuoklis tėvas, tik, žinoma 
neužaugįs jų lietuviais.

Vai.

Isz visur..
| Apsireiszkė cholera' mieste 

Tokio, Japonijoj.

| Ch nų sostapilėj, mieste Pe
kine,siauozia cholera. Apsirgi- 
mai pasitaiko ne tik terp chinie- 
czių, bet ir terp svetimų karai 
vių.

| Mieste Tienkuchao, Chinuo- 
se, minios chinieczių iszgriovė 
angliszkas ir amenkomazkas misi
jas; prie to vienas misijonierius 
likosi užmusztas.

| Porte Sevastopoliaus,pietinėj 
Maskolijoj, ant maskoiiszko ka
riuko laivo “Tetek” kareiviai 
pakėlė buntą; jie užmuszė daug 
jų ne keneziamų oficierų.

| Maskolių valdomame mieste 
Porte Art huto, Chinuose, apsi
reiszkė cholera. Czia iki sziol 
nuo choleras pasimirė 800 žmonių. 
Cholerą atgabeno angliszkas gar- 
laivys Hinan.

{ Prancūzijoj, ant rando pa- 
davadyjimo, 130 tikėjimiszkų 
mokyklų ir kitokių įtaisų likosi 
uždarytų, kadangi jų užlaikytojai 
ne pildė rando padavadyjimų.

| Pietinėj Afnkoj, mieste Cape 
Town, nežinia nuo ko, užgimė 
gaisras, kuris visą miesto vidurį 
iszuaikino. Blėdį gaisru padary
tą skaito milijonais doliarų.

0 Mieste Pinerio, lupanijoj, 
laike dfevmaldystos už numirusio 
duteią, trenkė perkūnas į bažny
czią ir užmuszė 25 ypalas, o 35 
prie to likosi sunkiai sužeistos.

B Įtakoj upės Elbos, netoli 
Hamburgo, angliszkas garlaivys 
užbėgo ant vokiszko torpedinio 
kariszko laivo Nr. 42 ir jį sudau
žė. Prie to kapitonas ir trys juri
ninkai nuo paskandyto kariszko 
laivo prigėrė.

| Netoli Iszpanijos sostapilės, 
Madrido, kari u menės stovyklose 
Lorabanchel, iszlėkė į padanges 
parako krautuvės. Prie to du 
kareiviai likosi užmuszti, o 14 ta
po sužeistų. Nuo expliozijos lan
gai aplinkinėse triobose iszbyrėjo, 
durys karaliaus rūmo likosi ex 
pliozijos smarkumo issverstos.

| Caro adjutantas, lenkas aris
tokratas grafas Patocki, viename 
Varazavoe kliube vieną vakarą 
praloszė,kazyruodamas, pusę mili
jono rublių. Teip mat linksmi
nasi lenkiszki ponai, o ūkininkai 

ir darbininkai Lenkijoj,dėl stokos 
duonos, priversti kraustytiesi į 
svetimus knsztus geresnės neg u 
namieje laimės jieaskoti.

į
| Automobilių lenktynėse terp 

Paryžiaus ir Austrijos sostapilės 
Vindobonos laimėjo prar< usittki 
automobiliai. Pii matinis į Vin- 
duboną atkako Marcei Renault; 
jis bėgo su vidutiniszku greitumu 
82 kyliometrų kas valandą. An- 
glijonas Edge atkako į vielą 20- 
tas; antras buvo lenkas Zborowe- 
ki, bet jis važiamo ant automohi- 
liaus Prancūzijoj padirbto.

| Prosuose, provincijoj Szlezi- 
joj, dideli tvanai. Miestuose • 
Opolėj ir Otavoj ulyczios vandens 
apsemtos, isz žemesnių miesto 
dalių gyventojai turėjo iszsikelti,- 
kadangi trio bos likosi vandens 
apsemtos. Ant ulyczių, vietoj 
vežimų, plaukinėje valtys. Ap- 
skrieziuose Breslau tvanai isznai- 
kino javus laukuose. Queis klo
nis visa vandens užlieta. Van
duo dar vis kyla, todėl dar dau
giau blėdies pridirbs.

Į Dėl perkėlimo apvainikavi
mo Anglijos karaliaus iszkilmių, » 
tūluose Anglijos miestuose užgi
mė maisztai. Dunstablyj pulkai 
žmonių susirinko priesz miesto 
majoro namus ir iszdaužė visus '■ 
langus. P«naszus mataitai buvo 
ir kituose Anglijos miestuose. 
Mat miestų valdžios pažadėjo lai
ke apvainikavimo varguoliams 
duoti pietus, o kad apvainikavi
mas likosi atidėtas, tai varguoliai 
liko be valgių.

| Maskoliszkas randas iszdavė 
padavadyjimą, idant Fmlandijos 
sodai, ant praszymo besi pro vo
jaoczių, priiminėtų dokuųjęntus 
maskoliszkoj kalboj ir toj kalboj 
kad iszdavinėtų ir nusprendimus; 
nemokanti gi maskoliszkąi, gali 
gauti nusprendimus ir prigimtoj 
kalboj, gali toj kalboj padavinėti 
ir reikalingus dokumentus, bet 
sūdai privalo padaryti vertimus į , 
maskoliazką kalbą ir už tą verti- ' 
mą turi užmokėti nemokanti 
maskoliszkai. Taigi mat ir pro
vos suduosefinlandiecziams atseis 
brangiau negu maskoliams; šū
dams vienog, pagal teisybę, visi 
žmonės turi būt lygus, jie, rodo
si,ne gali besiprovojanczių.dalinli 
j privilegiruotus Ir neprivilegi- 
ruotas. Vien maskoliszkas caras 
ir jo valdžios kitokį mat turi su
pratimą apie teisingumę ir netei
singumą. t

> Isz Valdez, A ląstoj. •
4 oerželio, 1902 m..

Be tarnaujant man kariumenėj 
Suvienytu Valstijų, teko nukliu- 
ti ten,kur nė netikėjau. Netikė
tai parėjo prisakymas keltis mums 
net į Ataską. 12-tą dieną gegu
žio apleidome Fort Lawton,mies 
te Seattle, sėdom ant laivo Ber- 
tha. Buvo su mums ir keletas 
civiliszkų puažierių, beveik visi 
finlandiecziai; jie traukė tiesiog 
isz tėvynės į Alsską laimės jiesz- 
koti. Važiavome Gauados pakran
tėms pro augtztus kalnus 
sniegu ir ledais užklotus. - Po 
keturių dienų kelionės, pribuvo
me į miestą Juneau. Gyventojų 
jame yra apie poras tukstanezių. 
Yra jame dvi mokyklos, dvi ap- 
tiekos, viena alaus leidinyczia ir 
keturiolikas karezemų. Czia ir 
indijonai užsiima darbais; vaikai 
indijonų su baltveidžiais pulkais 
bėgioja ant gatvių. Kitoj pusėj 
juriu užtakos buvo matyt auk?o 
kastynės, ir girdėt buvo gan-us 
dinamito szuviai ardanti uolas.

Isz czia, po dviejų dienų kėlio- 
nės, nuplaukėme ant salos Bara- 
nov, į miestą Sitką. Sitka turi 
apie pustreczio tukstanezio gy
ventojų. Nors aut trumpo laiko 
iszėjome į miestą. Puikiausia ir 
seniausia mieste tgioba yra rus ar
ka cerkvė. Paklaustas vienas a-, 
merikonas, pasakė, jog czia be
veik visi rusai gyvena, o terp jų 
vos keli amerikonai. Asz norė
jau nueiti į cerkę, bet buvo per 
vėlu. Czia bestovint,pamaeziau, 
jog musų ofteierai eina su popu, 
leidausi ir asz paskui juoe, o pas
kui manę ir kiti kareiviai. Suė
jome į cerkvę. Popas iszrodė vi
sas ikonas ant sienų, ant galo,nu
rodydama s ant vidurinio altoriaus, 
pasakė, kad kasztuoja 40,000 
doliarių. Cerkvė yra labai sėna, 
nuo jos pastatymo prasideda ij- 
miesto istorija; apdaryta ji labai 
szvariai. '

Iszėjus oficierama laukan, kada 
popas pasiliko vienas cerkvėj, asz 
jį užkalbinau mtu-tkoliszkai; nusi- 
džiugo popas ir padavė man ran
ką. Jisai sakė, jog turi gražią 
parakviją, ir su viražu m 800 indi
jonų apkriksztyjo. Ant galo pa-



dovanojo man rusiszkai angliuką 
knįgelę, spaudinį New Yorke. 
Am užklausiau,argi turint gražią 
parapiją, negalima parengti savo 
spaustuvės? P< pas atsakė, 
jog ežia gimę maskoliai visi 
apsipaezavę su indijonėms, isz- 
virsta į amerikonus, tokiu budu 
spaustuvę uilaikyt butų labai sun
kų.

Nuo Baranov salos musų laivas 
iszplaukė j Didjurio pakrasztj, ir 
audra didelė per dvi dieni mus 
mėtė ant vandens.

Sustojome ant trumpo laiko 
miestelyje Kajak. Bet ežia yra 
tik paczto stacija. Septimą die- 
n? priplaukėme nrestelį Valdez. 
Kitoj užlajos pusėj yra musų 
kazarmės, tik vienai kompanija 
kareivių. Valdez turi į 1500 gy
ventojų. Yra ežia teipgi maskolių 
cerkvė, lentų piovinyczii, kareze- 
mų ne trūksta: ant teip mažo 
skaitliaus žmonių yra jų 10. Gė 
rymai labai brangus: maža sklė- 
nyczia alaus k a sz tuoj a 25c., ežia 
už penktuką pirkti nieko negali
ma. Valgomi produktai ne bran
giausi ; maiszelis miltų kasztuoja 
3 dol., tuzinas kiauszinių 35 c.; 
bet žiemos laike kalnakasiams ir 
aukso jierzkotojams kalnuose: už 
svarą miltų reikia mokėti 1 dol., 
už tuziną kiauszinių 3 dol.

Musų dalį kareivių iszsiuntė 
vesti telegrafus, kurie eis nuo 
Va'dez į Eagle City, turės 600 
mylių ilgio. Man ne pateko 
iszeit, asz likau porte, kur visgi 
daug geriau negu ant lauko.

Dabar, saulutei kaitinant,- ne 
szalta, bet retai saulė duodasi 
matyt. Nuo tirpstanezio sniego 
kildamas garas į debesis, visada 
apdengia žemę migloms. Snie
gas pakalnėse ūmai tirpsta irvan- 
dėnys, puldami nuo kalnų, daro 
didelį užimą, rodosi su savim vis
ką nunesz. Medžiai jau iszspro- 
go ir žolė ant žemės pradeda pa
sirodyt, bet patikus sziaurės vėjui, 
vėl v’skas rodosi nusigąstą. Žie
mą ežia mažai dienos szviesa yra 
matoma,’bet uitai vasara per tris 
mėnesius traukiasi viena diena: 
dabar pas mus per kiaurą naktį, 
kazarmėj, po langu sėdėdamas, 
gali laikresztį skaityt, szviesos 
iki valiai. Ateinantį metą žada 
vesti geleimkėlį nuo Valdez į Eag
le City. Žmonės tikisi gausaus 
uždarbio. Amerikoniszki misi- 
jonieriai apsakinėja Evangeliją 
indijonana*..^-Mokina juos drabu
žius skalbti, kas indijonsms, žino
ma, nė labai patinka. Indijonas 
už bonką degtinės, arba už dalį 
tabako,atiduoda savo paezią, duk
terį ir visą turtą.

M. Siloumae.

Kas atrado Ameriką?
Istorija mokina, jog Ameriką 

atrado Columbas 1492 m. Tuom 
tarpu sziaurinė Amerikos dalis 
jau priesz Kolumbą buvo žinoma 
normanams, bet ir tie ne buvo 
pirmutiniais civilizuotais žmo
nėms, atsilankusiais į Ameriką; 
toli priesz normanus Ameriką at
lankė civilizuotos Azijos tautos.

Pagal chiniszkus chronikas,449 
m.priosz Christ aus užgimimą bud- 
distiszkas misijonierius Hwui 
Shan pasiekė Ameriką. Pirmiau
siai jis prisigriebė į Alaską ir pe
rėjęs dabartinę Britiszką Colum- 
bija, Pacifico pakrantes Suvieny
tų Valstijų, prisigriebė į Meksiką 
ir į Vidurinę Ameriką. Su Hwui 
Shanu keliavo drauge penki bud- 
distiszki misijonieriai. Apraszė 
jie auganezius augmenis, cziabu- 
vių gyvenimą ir triobas, isz ko 
matyt, kad isz tikro jie pisiekė 
Meksiką ir Vidurinę Ameriką ir 
tai ant 800 metų pirma negu Co- 
iumbus. Buddistiszki misijonie
nai vienog ne keliavo į Ameriką 
su mieriu uždėti ežia chiniszkas 
kolionijas, bet jiems rūpėjo vien 
platinimas Buddo* tikėjimo. Ar 
tas milijonieriams pasisekė ir ant 
kiek,jau to chiniszkose chronikoee 
ne apraszyta. Be abejonės pa
sekmes atsilankymo cbiniszkųmi- 
sijonierių buvo apraszytos knįgo- 
ee Maya kalboj iszleistose, bet 
ant nelaimės, iszpaniszki fanati
kai, teip kaip priesz juos, ant pa
liepimo Aleksandrijos krikszczio- 
nybės platintojų, tapo sudeginta 
garsi biblioteka, sudegino visas 
maya kalboj nesuprantamas isz- 
paniszkiems kunįgams knįgas.Tik 
viena vienaitinė maya kalboj knį- 
ga iszliko nu sudeginimo ir ji yra 
dabar nacionaliszkame muzejuje 
Madride. Rasztas tos knįgoe iki 
aziai dienai nesuprantamas, nieks 
jos perskaityti ne moka; gal būt, 
kad fanatiszkų katalikiszkų kunį- 
gų sudegintose buvo koki paaisz- 
kinimai palengvinanti skaitymą 
maya raszto, bet ką gi daryti,kad 
menkas protas fanatikų isznaiki- 
no vaisius czielų gentkarczių,czie- 
lų amžių proto darbo, pats nesu

prasdami, kiek per tai blėdies 
padarė. Vėlesniems tirinėtojams 
civilizacijos vidurinės Amerikos 
teiposgi ne pasisekė surasti pa- 
nratų, ant kokių p įsirėmę, galėtų 
perskaityti tą vienaitinę,Užlikusią 
nuo isznaikinimo, maya kalboj 
knįgą. Knįga ta vienog para- 
szyta ant popieros panaszios į dir
bamą Chinuose ir pati knįga su
tinta teip jau, kaip susiūtos chi- 
niszkos knįgos. Garsus vok sz- 
kas mokslinczius Aleksander 
Humboldt patėmyjo teiposgi di
delį pamazumą meksikoniszkų,iki 
sziai dienai užeibkusių.monumen- 
tų ir triobų su chiniszkoms.

Taigi a szku, kad Meksike dar
bavosi tie chiniszki misijonieriai, 
kurie ežia iszplatimo tulus chinie- 
cziams pažįstamus mokslus. Terp 
kokios vienos tautos darbavosi jie 
Meksikė? Be abejonės terp tol- 
tekų, prie kurių ir garsus mayai 
prigulėjo. Toltekus paskui pa- 
muszė atėję nuo sziaurių necivili
zuoti aztekai, po kurių valdžią 
buvo Meksikas, kada į jį atkako 
iszpan szki užkariautojui. Kad 
ant civilizacijos senovės Meksiko 
turėjo įtekmę iszpažintoj-.j Bud- 
dos mokslo, matyt ant 'szkaltų 
slonių galvų paveikslų ant žiny- 
ežių Yukatane. Amerikoje slonių 
ne buvo, todėl jų galvų paveiks
lai turėjo būt perimti nuo tautų 
tokių krasztų, kur tie žvėrys gy 
veno, taigi isz Azijos.

Indijonai Meksiko ir Vidurinės 
Amerikos, užsilikę iki sziai die
nai, turi daug ypatybių pr.lyp- 
stanezių mongoliszkai rasai. Rei
kia todėl manyti, kad į vidurinę 
Ameriką atkako gal ne vieną kar
tą tautos mongolhzkos kilmės, 
jos maiszėsi su indijonais ir ant 
galo iszsidirbo dabartinis t pas su 
daug ypatybių prilypstanezių 
mongolams.

Vandenyj tirpstanti me
talai.

Visokį mineralai, kokius randa 
žemėj, yra kietame pavidale, vien 
mmeraliszki aliejai, kaip antai vi
siems žinomas kerosiuas, yra že
mėj skystame pavidale. Visi 
vienog kieti mineralai, po įtekme 
didelio kar^zezio, pavirsta į skys
timą; žemės viduriuose, kur yra 
labai didelis karsztis, visi minera
lai yra skystame pavidale, pavir
tę į skystimą.

Žinote visi, kad druska arba cu
krus, įmestas i vandenį, jame su
tirpsta; užtai įmestas į vandenį 
auksinis arba sidabrinis ninįgas 
gali iszbuti gana ilgai ir vis bus 
toks jau kaip ir tąsyk, kada jį į 
vandenį įdėjote. Taigi nė auksas, 
nė sidabras vandenyj ne tirpsta. 
Tuom tarpu, kaip likosi isztirta, 
jūrių vandenyj yra trupute su
tirpusio aukso ir sidabro, o jeigu 
paimti visus cceanUs, tai jų van
denyse gal aukso ir sidabro bus 
daugiau negu sausžemių viduriuo
se. Isz kur todėl ats rado jūrių 
vandenyse tas auksas ir sidabras? 
Jeigu nė auksas, nė sidabras 
nė prie jokių aplinkybių ne tirp
tų vandenyj, tai jų ir jūrių van
denyj būti ne galėtų, kadangi ir 
patekę į vandenį tų metalų szmo- 
teliai ne užsilaikytų vandenyj,bet 
kaipo sunke-mi, nupultų ant dug
no, o ten juos uždengtų tekanezių 
sausžemių vandenų sunesztas 
dumblas. Jeigu todėl jūrių van
denyj yra auksas ir sidabras, tai 
tas rodo, kad prie atsakanczių 
sanlygų galima tuos metalus su
tarpinti paprastame, szaltame 
vandenyj. Isz tikro galima tą 
padaryti. Užtenka distiliuotame 
vandenyj padaryti teip vadinamą 
elektriszką arba Veltos lanką, 
bet elektrodus paimti ne isz an
glių tik isz metalų, kaip antai: 
isz aukso, sidabro arba platinos 
(metaliaus sunkiausiai tirpstan-i 
ežio). Į trumpą laiką pamatysi
me, kad vanduo įgaus tuojaus 
parvą to metaliaus, isz kokio bu
vo elektrodai, darant vandenyj 
Voltos lanką. Prisižiūrėję isz ar- 
ti gerai, galite matyti, kaip dale
lės metaliaus po įtekme Voltos 
lanko tirpsta vandenyj teipjau, 
kaip į jį įdėtas cukraus arba drus- 
kos szmotas. Tokiu budu pasise-. 
kė sutarpinti szaltame vandenyj 
lygiai auksą, kaip sidabrą ir pla
tiną. Reikia vienog imti disti
liuotą, o ne vien pervirintą van
denį, kadangi pervirintame van
denyj pasilieka visokios vandenyj 
buvusios druskos, o jos tirpimą 
metalių sulaiko. Isz vandens, 
kur buvo sutarpinti metalui, ne 
sunku juos isztraukti: ant to už- 
tenka vandenį perleisti perfiltruo- 
janezią popierą, o ant jos pasiliks 
buvęs sutirpęs vandenyj auksas, 
sidabras, ar platina.

Isz Szkotijos.
Czianykszcziai lietuviai pasku

tiniuose laikuose labiau subruzdo

ir kimba prie visokių b znių 
Bolbhille susidėjo keli lietuviai 
ir sujungtoms pajiesroms uždėjo 
lietuviszką krautuvę po vardu 
“Lithuaoian Provision Co. Var
pas”. Minė’oj krautuvėj yra via- 
kas, kas žmogui reikalinga ant 
maisto. Varpo kompanija, kiek
viename aisitikime, žada suteikti 
geias rodąs savo vientaucziams, 
teiposgi ketina gabenti lietuviez- 
kus produktus į Angliją (ant to 
kompanija turėtų turėti diktą ka
pitalą; su mažais tas nesiduos 
szpildyti. Rd.); žada ezelpti 
tautiszkus reikalus,apszvet mą ir 
lietuviszkus kankintinius. Kaip ji 
sivo pažadėjimus i»zp Idys, neži
nia; prigulės nuo paežių lie
tuvių supratimo. Sziuom kartu 
czianykszcziai lietuviai mažai su
pranta reikalą Uutisskos vieny
bės ir soiidariszkumo, jie ne 
mėgsta pirkti sau reikalingus 
daiktus pas lietuvį, bet moka pi- 
nįgus svet mtaucziaros; jiems ro 
dusi, kad saviejie tunka nuo lie
tuvių uždarbių ir todėl žydams 
lobius krauja ir nesupranta, kad 
teip besielgdami, daro ne gerai ir 
skriaudži-i savo tautieczius. Pra
lobę nuo lietuvių žydai arba an
gį jonai paskui pats juokiasi isz 
lietuvių kvailumo.

Kunįgas Valtis rengiasi statyt 
byžnyczią, tu r bu t nusižiūrėdamas 
ant kun.Szlamo .Londone, bet el
giasi visai kitaip negu Londono 
lietuviszkų duszių piemuo. Ant 
susirinkimo, atsibuvusio 7 d. 
berželio, liepė lietuviams sutverti 
komitetą, rinkti pinįgus ir šutyti 
bažuyczią patiems, kadangi.girdi, 
kunįgas turi nuo parapijouų pa
gulėt (ar neužbtrskun. Vaitį ak
menims kiti kunįgai, kur ema jis 
biznį gadina, už tokią hereziją? 
Rd.). 17 d. berželio rengėsi su- 
szaukti visų lietuvių susirinkimą 
ant apsvarstymo statymo bažny- 
czios. Pamatysime,kas ant to susi
rinkimo nūs duos. Gaila, kad ku
nįgas Vaitis, kaip ežia atvažiavo, 
pasitraukus kun. Varnagyriui 
1900 m.,ne pasakė, kad nori nuo 
parapijonų prigulėti bet tąsyk el
gėsi visai prieszingai; permainė 
savo p sielgimą ir nuomones tik 
tada, kada žmonės paliovė jam 
aukas dėję. Dabar žmonės ne la 
bai uisitiki ant pastovumo teip 
urnai perkeistų kunįgėlio nuomo
nių.

Kalnakasya.

Atsiliepimas.
Praneszame, juog “Rūta”, ži

noma lietuviszkai visuomenei jau
nuomenės draugystė, nė girdėte 
negirdėjo ape užmanymą patal
pintą “Rūtos” vardu Varpe” 3-4 
Num. 1902 m. 95 pusi. “Rūta” 
nerenka pinįgų knygoms spindin
ti. “Rūta” neleido į svietą nė 
vieno bilieto, apie kokius mini 
•-Varpe” patalpintas “Atsiliepi
mas”. 9

' “Rūta” neveda jokių sivo rei
kalų per “Varpo” bei “Ūkinin
ko” redakciją.

Jeigu tad knygoms platinti 
užsimezgė nauja draugystė, te 
malonės, meldžiama, atmainyt 
vardą ir nesinaudoti savo siekiams 
vardu keli jau metai gyvuojan- 
czios draugystės. Kitaip kyla 
nesupratimas ir visuomenės klai
dinimas.
Freiburgas. 18-VI 1902.

Dr. “Rūta”.

Vietines Žinios.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj 

pasimirė 387 žmonės, pernai per 
tą laiką mirezių buvo 423 (mat 
szįmet, dėl szalto oro, mirezių 
nuo szilumos nėra). Terp pasi
mirusių buvo 231 vyriszkis ir 166 
moterys. Daugiausiai mirezių 
buvo nuo džiovos, nės 53; nuo 
plauczių uždegimo 37; patžudys- 
czių buvo 7; užmuszystų 19.

—Ant tuszczio loto terp Wal- 
nut str. ir Oakland avė., keturi 
vyriszkiai be jokios priežasties 
užpuolė ant policįsto ir baisiai jį 
sumuszė. Matyt užpuolikais buvo 
plėszikai ir jiems jų sumueztaa 
policistas nedavė iszplėszti par- 
davinyczios, todėl, perpykę, jie jį 
sumuszė. Sumusztą policistą 
reikėjo gabenti į ligonbutį.

— Laukdami 4 d. liepos, fab
rikantai feierverkų isžmislyjo ant 
szių metų kelias naujas pyszkan- 
czių feierverkų veisles. Ypatiazku 
mat budu mes radome džiaugsmą; 
sziądien vienog to budo prisilaiko 
vien kaip kur dar tik per pusę ci
vilizuotuose krasztuose. Szaudy- 
mai miestuose jau, aeziu Dievui, 
Europoj niekur ne pasilaiko. A- 
teis gal kada laikas, kad ir Ame
rikoj tas isznyks; o tąsyk bus 
mažiau nelaimių dienoje sukaktu
vių Amerikos neprigulmystSl.

— Užstojus vasarai, 'užstojo 
szalcziai, nors turėtų būt priešin
gai. Teip szaltoa vasar- s kaip 
buvo iki sziol, temai Chicagoj ne 
buvo. Lyja kis dieną. Pereitos 
nedėlios dieną nuo smarkaus ly
taus užtvino ulyczios sziaur vaka- 
r nėj ir sziaurinėj miesto dalyj, 
vanduo užliejo kelnore* namų, o 
ant Lake View daug kelnorėse 
parengtų gyvenimų. Lytus dar 
vis nesiliauja, o traukiasi jau per 
visą sanvaitę beveik nesiliauda
mas.

— Pn. 2207 Ashland avė. 
negras WHl'im Hali likosi jer- 
szautas savo vientauezio, n*gro 
Harry Murphy ir atliko ant vie
tos. Abudu juodveidžiai dar jau
ni, turi vos 18 metų ir abudu dir
bo Armouro galvijų pi»v nyczio- 
se. Saovėj u i mat koks vaikas 
drožė per ausį ir pabėgo, n tas, 
tikėdamas, kid tą padarė Hali, 
szoko ant jo. Prasidėjo tąsynės; 
abudu is^sitraukė revolverius ir 
szaudė į v ens kitą, kol Hali, mir- 
t nai sužeistas, puolė ant žemės. 
Atlikęs havo dalbą, Murphy pa
bėgo ir jo iki sziol nepasisekė au
ra-ti.

Draugyscziu Reikalai
Pirmas metinis Pikninkaa.

Chicago. Dr-te Teiaybes Mylėtoju 
ture* savo pirma metini Pikninka neda
lioj 13 Liepos, darže Reissig's O rovė, 
Riveraide, UI. Prasidės 9 vai ryto, lū
ženas vyrui su motere 25c.

Reisaig's G rovė daržas labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu,kvietku, 
visas elektriką apszviestaa, gražus takai 
pasivaikssesioti, sūpuokles pasisupti, 
laiveliai pasiplaukineti ir viekas kas tik 
ant aabovos reikalinga.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 
48 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaiies kvleczia 
atsilankyti.

Su guodone,
* Komitetas.

13-tas metinis Piknlnkas.
Brooklyn, N. Y. Dr-te 8s. Kazimiero 

turės savo 13-ta metini pikninka subatoj, 
12 Liepos.Ridgewood parke, L. I. Pra
sidės 3 vai po pietų. Inženga 25c. Dar
žas gražus, pilnas uksmetu medžiu, gra
žus taksi pasivaikszcsioti, didele szo- 
kiams platforma ir viskas kas tik pik- 
ninkams reikalinga. Ant szio pikninko 
dainuos ant 4 balsu Dr-tes: Teatraliszka 
irGiedoriuS. Daukanto, Kudirkos ir 
Bažnytinis choras sekanezias dainas: 
“Lietuva tėvynė musu“. Rytoj jau na
mie nebusiu** ir tt. Muzika prof. A. 
Guda Nuo Broadway. Grand ir Hous- 
ton farrudaveis karai: Bushwick,Union 
ava. ir Myrtle avė., teipgi elevatoris nuo 
Broadvray farro. Visus lietuvius ir He- 
tuvaites ssirdingai kvleczia atsilankyti.

Komitetas.

LietuvlaaiuM PiknlnkM.
8o. Chicago, III. Draugyste Sz. Izi

doriaus Artojo rengia Ima dideli piknin
ka petnyczioj, 4 Liepos (fourth July) 
1902, darže P. Karecko, 758 123-czia u). 
Weet Pvllman, III. Prasidės 9-ta valan
da ryto.

Bus tai gražiausias pikninkas pietinėj 
miesto dalyj, grajis pirmos kliasos mu
zika prie kurios bus galima gerai pasi- 
szokti ir pasilinksminti. Chicagiecziai 
imkite West Pullman Streetkarius, o tie 
privež arti daržo tik perdu bloku. Visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame atsi
lankyti. Komitetas.

Chicago. Dr-te Liuosybes laikys savo 
menesiui susirinkimą nedelioj, 6 Liepos, 
1 vai. dienos, saleje J. Petroaziaus, 168 
W. 18-th8t. Ant kurio visi sanariai ir 
norinti prisiraszyti teiksis pribūti. Nau
jiems i os toj imas SI.00.

z Dr-te Liuosybes.

Chicago. Dr-te Dovido Karaliaus turės 
savo 5 metini balių nedelioj, 28 Gruo
džio, 1902, Freiheit Turner salėj, 3417 S. 
HalstedSL Todėl meldžia visu kitu 
draugyscziu toje dienoje nedaryti balių 
ne teatru idant vieni kitiems neužkenk- 
tumem. (11—7) Komitetas.

Chicago. Dr-te Dovido Karalious 
siunezia szirdinga aeziu visiems lietu
viams ir lietuvaitėms emusiems dalyvu- 
ma ant musu pikninko, laikyto 21 ber
želio, Reissig’s G rovė parke; už tai kad 
nepatingėjo atsilankyti ir atsilankė tei
kėsi gražiai apeeiti. Komitetas.

Lietuvla Piknlnkas.
Chicago. Dr-te 8s. Kazimiero Kar. tu

rės savo pikninka nedelioj, 27 Liepos 
darže Reiaing’s G rovė, Riverside, III. 
Prasidėt 10 vai ryto. Inženga vyrui su 
motere 25c.

Reissig’s G rovė darias labai gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elekrika apszviestas, gražus takai 
pasivaikszczioti, sūpuokles pasisupti.lai
veliai pasiplaukineti ir viskas kas tik ant 
žabo vos reikalinga.

Imkit Meropolitan Elevatori isj W. 
58 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvleczia 
atsilankyti. Su guodone

Komitetas.

Chicago. Dr-te S. Daukanto turės sa
vo czvertmetini susirinkimą nedelioj, 6 
Liepos, pusiaupirma vai. dienos, saleje 
K. Liaudanakia 3301 8. Morgan 8t„ ant 
kurio visi sanariai yra kviecziami pri
būti, nes yra daug svarbiu reikalu ant 
apsvarstymo. Ui nepribuvima bausme 
pagal nutarimą

8. Abromaviczia, sek r.
946 - 33-rd 8t.

Chicago. “Auszros Dr-tes*’ susirinki
mas bus pas Dra A. L. Graicziuna, 167 
W. 18-th 8t, g Liepos 7 vai. vakare.

Chicago. Liet.Republikoniszka Kliu- 
bas, 12 vardo* turės savo susirinkimą 
subatoj, 5 liepc*, 8 vai. vakare, saleje 
Žilio ir Alijunio, 1158. 8. LeavittSt. Ant 
kurio v;aus lietuvius kvlecziasusirinkti, 
nes yra daug svarbiu reikalu ant ap
svarstymo Komitetas.

—

PajieszkoJimai.
Asz Auguste Koch pajieszkau savo 

brolio, Fred Koch, paeinanesio iss Pra
šu; pernai jis gyveno Old Forge Rend- 
ham. Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti tinę ant adreso:

Miss. Auguste Koch,
166 Grand Bt., Brooklyn, N. Y.

(4-7)
Pajieszkau savo brolio Francissksus 

Savickio, Vilniausgub., Traku pav.. 
Merkines vol., kaimo Taruoonių. Alei- 
švinkti pas:

Jos. Savickas,
8 James Plaoe., Waterbury, Conn.
Pajieszkau savo pus broliu Jono ir 

Stanislovo Karbausku, Kauno gub., Ra
seinių pav., kaimo Jomantu. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso;

Miss. Jozefą Samoksitiene,
65 Elerd St., PitUton, Pa.
Kas užtemys kur Mateusza Valiukevi- 

ežiu (angliszkai jis vadinasi Mike Valu* 
kas) teiksis duoti man line, o busiu dė
kingas.

Anton Suszinskas,
Box 45, Neaton Upper Falls, Mass.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juoso Vab 
nos, Vilniaus gub., Traku pav., Alovės 
vol., kaimo Svobitzkiu. Teiksis atsi
szaukti ant adreso: r ,

Hipolitas Monkevicz,
28 A mes St, Brocklon, Mass.

ETHNOLOGIJA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

gariftkos atžalos tautų. Dar toliaus į šiau
rius gyvena tikri finnai, augščiausiai kultū
riškai stovinti Europoj mongoliška tauta, 
turinti gana didelę literatūrą ir tautišką po* 
emą Kalevalą;kitos tautos tos kilmes yra dar 
nomadais besivalkiojančiais iš vienos vietos 
Į kitą su savo šiaurinių elnių bandoms. 
Prie to skyriaus tautų priguli gyvenanti 
šiaurinėj Norvegijoj ir Finlandijoj laponai, 
žinomi iš savo mažo ūgio.

Reikalauja 1000 darbininku vyru ir 
moterių prie miesto ir kaimo dsrbu. Ge
ra mokestis. Mes sznekame lietuviszkai.

Chicago Employment Agency, 
118 5-th avė., Chicago, 111.

Grand Opentng
Chicago. Petnyczioj, subatoj ir nede

lioj 4, 5 ir 6 Liepos darau inkurtuviu 
balių savo naujo saliuno, ant kurio dide
lėje saleje erajis gera muzika ir sve- 
cziai susirinkę galės gerai pasilinksmin
ti ir pasiszokti. Todėl visus pažystamus 
ir aplinkinius kviecziu skaitlingai susi
rinkti. Antanas Bitinas,

716 S. Cinai 8L, Chiaago, Iii.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu ra pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu! Ta viską tgall 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietu visikas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji aiusti pinigus in kraju? 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greicziauslai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka ui labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEW8KI,

024 33-rd SU Chicago IU.
Sub Sta. 60.

CIGARAI.
Visokio skyriaus ir visokiu prekių Ci

garai yra gaunami fabrike Naujokai* 
Cigar Co. Cigarus imant staeziai isz 
fabriko visada geriau ir pigiau atsieina 
negu nuo agentu perkant. Jie pristato 
cigarus i visus Amerikos miestus ir pri
ima orderius nuo mažiausiu iki didžiau
siu.

NAUJOKAS C1GAR CO-
334 E. M-tb 8L New York.N.Y.

Arabas.

Prie gyvenančių vakarinėj Azijoj kau- 
kaziškos arba Terpžeminių jūrių rasos tautų 
priguli afganai, persą i, kurdai ir tt.

Teisingas laiszkas.
.... Meldiiame tautiecziu ta n 
kiaus mums piraazyti apie savo 
padėjimu ir atsitikimus kokius tu 
rejote pereiti gyvendami sziame 
k rajuje, tokiu budu yru geresnis 
kelis susipaiinimo su tautiecziais. 
Tūlas Mat. Zechmeister iea H b 
bing, Mino, raszo: w

Ilga laiku sirgau ant pilvo. Ant 
galo pradėjau gerti Trinerio Kar
tųjį Gydanti Vyną ir nūn to Liko 
mano sveikata pradėjo gerintis. 
Dabar jau esu vis szkai sveikus ir 
ta gyduole kiekvienam kenezian- 
cziam pilvo liga galiu drąsiai pa- 
siuliot'.”

Neuiginatnu faktu yra, kad 
Trinerio Gydant s Kartus s Vy
nas yra gera dyduole ne tik nuo 
pilvo ligų bet podraug jis veikia 
ant kepenų ir inkstu ir priverezia 
juos prie iiaturaliszko veikimo. 
Laike vasaros karazeziu kiekvie
nas privalo gerti Trinerio Kartų
jį Gydanti Vyną, idmt ilebczio- 
jimo organus tvarkoje uilaikyti. 
Gaunamas visote aptiekoae ir ge- 
reauiuoae saliunuose, kaipo ir pas 
pati fabrikuota, Juozapa Trineri, 
799 S. Ashland avė., Ch cago.

Naujausios Knygos.
Atminimai už motino* duazla. Apsa

kymas in tikru atsilikimu kaip Lie
tuvoj* Zekvijo* atsibūva..............-5c.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Kaip apaireiazkia gyvastis žmogoua kū

ne! Naudinga moluiiszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visaa dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme......... 15c.

Judoszius. Apraszymas kaip tūli lie
tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitusisstremimoSiberijon. ..5c. 

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo...................................5c.

"Ne Gedai’* arba baisus sapnas......... 5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo...............................  10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas........................ 5c.
Szunad vokatia..................................... 15c.
Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.

Radzeviczutee. Yra viena izz geriau
siu ir avarbiaualu pasakų..............50c.

Spėka Ir Medega jau iszejo in po speu
doa. Preke....................................61 50
Gražiais drūtais apdarais........62-00 

Lirrvvos rkdazcijoj daji tua oacma- 
MOO IB SBKAMCZIOO INTSOe:

Istorija Lietuvoa, Skirmuntaite. ,..25c. 
Mužikėlis.............................................. 10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis.*................................................5c.
Beetiality of Runian Czardom......... 5c.
Auszra 1884 metu........................ 11.00.
Auszra 1883 metu................... ,....61.00.
Kalendorius 1893 metu.....................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
Žirgas ir Vaikas................................... 30c.

taisos apšildo ir gyvenimą. Geresnių iš tų 
medegų, kokias eskimosai turi, nė sumaniau
sias europietis neišmislys. Bala Grenlandi
ja priguli Danijai, bet Ji čia ne laiko pulkų 
urėdninkų, kadangi tose sanlygose, kokiose 
gyvena eskimosai,nė joks europietis išgy
ręs. Nuo daniškų misijonierių eskimosai iš
moko skaityti ir tas mokslas laikosi šeimyno
se; išleidžia Jie ir laikraštį savo prigimtoj 
kalboj. Nežiūrint ant neprilankiąufiių 
sanlygų, eskimosai priguli prie linksmiausių 
žmonių ant svieto ir civilizacijoj ir sumanu
mu jie stovi augščiau už kitas šiaurinių kraš
tų tautas'.

Indo - Europėnai arba Terpžeminio.
• jūrių rasos tauto#.

Apart tų Azijos tautų, apie kokias iki 
šiol kalbėjome, gyvena dar Čia daugelis ki
tokių, neprigulinčių nė prie malajų, nė prie 
mongolų, bet prigulinčių prie tos pačios, ką 
ir mes, visi europėnai, rasos, prie kokios pri
guli ir gyventojai šiaurinės Afrikos. Tokių

sa-

Sirijos žydelkaitė.

tautų yra Azijoj čiela eilė. Jos dalinasi į 
dvi atžalas: į semitiškas ir ariškas tautiškas 
atžalas, o tos vėl dalinasi į atskiras tautas; 
Jos drauge visos tveria tautas baltveidžių 
arba kaukaziško# rasos, kitaip vadinamas 
indo europeiikorn# arba Terpteminių jūrių tau
toms.

Laponi&ka moteriškė su vaiku.

Penktą grupą altaiškų tautų tveria __ 
mojedai, gyvenanti pakrantėse Šiaurinių Le
dinių jūrių, vakarinėj Siberijoj; stovi jie 
ant žemo kulturįško laipsnio, minta iš me
džionės, o kaip maskoliai tvirtina, ne nieki
na prie geros progos ir žmogaus mėsos.

Poliariškos tautos.
Šiauriniuose kraštuose, pajūriuose Le

dinių jūrių, kur dėl trumpų vasarų ir dide
lių šalčių ne auga jau girios, girių medžiai, 
jeigu ir auga, tai vien pavidale mažų krū
mynų, gyvena čielos eilės tautų. 
Tautos tos, dėl neprilankių aplinkybių, ne 
galėjo susirišti į tvirtus ryšius susidedan
čius iš milijonų žmonių, ne galėjo pakelti 
nė žemdarbystės, nė pramonių, kadangi di
deli šalčiai ir trumpa vasara ne daleidžia jų 
tėviškėj auginti javų: pasėti į nutirpusią tik 
ant paviršiaus žemę grudai rods iszdygsta, 
bet ne spėja nunokti. .- Miežiai auga ir nu
noksta kraštuose toliausiai į šiaurius gulin
čiuose, bet ir jie ne nunoksta jau poliariš- 
kuose kraštuose, kur užstojus žiemai, naktis 
traukiasi be pertraukos per čielus mėnesius. 
Suprantame, kad tuose kraštuose gyvenan
čios tautos ne gali nė pamyslyti apie žemdar- 
bystę; o kad tūluose kraštuose, kaip antai 
ant salos Grenlandijos, išėmus kelių vietų 
prie pietvakarinių pakrančių, kur vasaros 
laike pasirodo žolė, likusi tos milžiniškos sa
los dalis amžinu ledu uždengta ant 1500 pė
dų storai, negalima nė gyvulių auginti, tai 
gyvenančios tuose šaltuose kraštuose tautos 
priverstos išsižadėti ne tik žemdarbystės, bet 
ir gyvulių auginimo, turi maitytiesi vien iš 
žvejonės ir medžionės.

Tuose kraštuose gyvena daug tautų ir 
tautiškų giminių, bet visos jos susideda ne iš 
daugelio žmonių, kadangi tokiose nepr i lan
kiose sanlygose ne gali iszsidirbti tvirtesnės 
organizacijos. Tautos tos ir tautiškos gimi
nės ne priguli prie vienos rasos, nors iš kūno 
sudėjimo jos prisiartina prie mongolų. Dar 
mažesnė savitarpinė giminyste yra jų kalbo
se. Visi jie užsiifna žvejone ir medžione, ant 
savo valčių žvejoti nusiduoda toli į jūres. 
Tautos tos apgyvena ne vien pakrantes Šiau
rinių Ledinių jūrių, bet teiposgi pakrantes 
Beringo ir Ochocko jūrių, pereina į Gren
landiją. Prie šito skyriaus tautų priguli: 
Jenisejaus įtakų ostiakai (jų ne reikia maišy
ti su upės Obės ostiakais), jukagyrai, gyve
nanti prie šiaurinių Biberijos pakrančių;prie 
to skyriaus tautų reikia priskaityti ir toliaus 
į pietus, ant salos Sachalino ir šiaurinėj Ja
ponijoj gyvenančius ainus, kurių ne galima 
priskirti prie grynų mongoliškų tautų ir tū
las gimines gyvenančias šiaurrytinėse pa
krantėse Siberijos. Gyvenanti Beringo jūrių 
siaurumoj namalosai užima kaipi tarpą terp 
mongolų ir eskimonų,gyvenančių toliausiai į 
šiaurius, kur nė joki kitokios kilmės žmonės 
ne gali išlaikyti neprilankių gamtiškų ap
linkybių. Vienos isz tų poliariškų tautų, 
apart prisavintų šunų, augina dar šiaurinius 
elnius, eskimosai gi turi pasiganėdinti vien 
šunim, kadangi jų apgyvenamuose kraštuose 
ir teip mažai reikalaujanti šiauriniai elniai 
išmisti negalėtų.

Kada pirmą kartą į Ameriką atsilankė 
normaliai, ant 500 metų prieš Kolumbą, es
kimosai gyveno toliaus į pietus, iszilgai At- 
lantiko jiakrančių, dabartinėse angliškose 
Šiaurinės Amerikos valdybose,tik XIV šimt- 
metyj persikraustė jie į Greenlandiją, kur 
ir dabar gyvena. Visas skaitlius eskimosų, 
nors jų turbut nieks ne suskaitė, ne pereina 
vienog 20000 galvų. Eskimosų ne galima 
priskaityti prie stovinčių ant žemo kultūriš
ko laipsnio. Ne reikia užmiršti, kad jie gy
vena neprilankiausiose sanlygose, tokiose, 
kokiose nė joks kitas gaivalas gyventi ne ga
li, kur nėra medžių pasistatymui triobų, 
kur jūrių atgabenta nuo susidaužusio laivo 
medinė lenta teip yra branginama, kaip pas 
mus aukso arba deimanto šmotas; medį var
toja tik ant reikalingiausių padarų; o vienog 
eskimosai mokėjo išnaudoti tuos tolimų šiau
rių kraštus, kokių nieks jiems ne pavydi, 
kur nieks savo jungo ant eskimosų pečių už
dėti nesikėsina, kadangi tas yra ne galimu./ 
Eskimosai ue vartoja metalių, kadangi jų 
turbut nėra jų apgyventuose kraštuose, o 
Jeigu po stora ant 1500 pėdų ledo pluta že
mėj yra metalinės rudos, tai ne ėsant mede- 
gų kurinimui ir specialistai civilizuotų kraš
tų neįstengs iš rudos metalių ištarpinti. Vie
toj pečių,savo sniege ar žemėj iškastuose na
muose, eskimosai vartoja jūrių sliekų dėžės, 
į kurias pripila jūrių žuvių taukus arba tro- 
ną, vietoj knato, įdeda pluoštą žolių ir ant 
tokios ugnies verda sau maistą, tokios prie-

minių
Terpže-

Afrikoj ir



Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nim> 500 iki 1000 rubliu, rubli* po.. .52fc 
V rsz 1000 rubliu, rubli* po............. 52|c

Galima siusti szimtus ar tukstaneziu* 
ub iu kiek tik nori, bet siuneziant mi
lu kaip 100 rubliu, reikia custi tik szi- 

Aias sumas:
3 rublius. 37 rubliu*. 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rubliu*.
9 rublius. 43 rubliu*. 75 rublius.

12 rubliu. 46 rubliu*. 78 rubliu*.
15 rubliu. 49 rubliu*. 81 rubli.
18 rubliu. 50 rubliu. 84 rubliu*.
21 rubli. 53 rubliu*. 87 rublius.
34 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
25 rubliu* 59 rublius. 93 rublius.
28 rubliu*. 62 rublius. 96 rubliu*.
31 rubli. 65 rubliu*. 99 rubliu*.
34 rublius. 68 rublius. 100 rubliu.

tai* apdarai*, auksintai* kraaitala.be ap 
kalimo.................. ......................................50 <

Ltotuvtozkes Pasakos. v<«toga Itetmrtszkal my- 
lologi^i Snriakto DroJ. Bataa*wioxU*s 
Czla telpa H seatouslu lietuntozku m y loto

I ir raganius; Apie Deive*. Laima D 
>; Apie Dali; ApteGIIUas: AptoSzal-

vilkaJokas

ta va* taisyta

Juoklagiaustos pasė

H.4te 
U) 

_ ,..................... ite
______ _ (Isz teaklszko). Pasaka 

i-a a'eitlkimo mii-ysahu klloazloriuje....1te 
■ ’uuinkime vyrui žeme. Labui graži pasaka Mk 
1«.<|| arkliai ir Meudell* Didjalvis Dvi 

uiaŽKU pa-akele* Ite
uu<.sn.>« abrozeliai. Szsszto* naujos.tobai 

gražios pasakos . , , . (te
*.U..ta Lizdeikos dutfto arba Lietuva XIV

• ';iutm*tyto labsl teažlpaaaka. ........... A.
'dtaokelal Gražiu Žmbain.. paraižyti kn.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito kautu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikai- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos" redakcija.

Knvgvs sawds spaliuos.

• Mieto dssižinojimui tos ko darosi tai 
bal. griausmai, lietu* ir sniegas: kas yru 
debesiai ir ant kojio laikosi...................  3O<

' . .------ *------*----------------•-------t>**-ziavimf.................................... tte
Bjle žalosiu karaliaus ir i*xjno*im** Kau

no pilte* IMK m . du puiku* dramai para
ityti Aleksandro Gužuotio iSte

Genu Dmf*. Graži pasaka tos stiandiealnm
Lietuviu padėjimo...................................Ite

Pvvenimas Klemenso Marilės H >fbrau*ro. 
•u trumpu aptek vmu apte pargabnalmy 
Dr-tes Alpirkejistu iss Italijos in žiemiu 
kartlyste. skersai kalnu* Alpomi* va- 

dl-isiav*. virsta, ant lietuviasko Ke. 
PetroSaurasafczlo Ka* nori turėti dvs-

Preke.............................................  M.aSc
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokzlss 

apie užlaikymų sveikatos, isz kurios gaU be 
pagelbos daktaro iszsigvdyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygsl* privalo rastis kiekvie-

No- Q. Mažas Akto Altorius. pra»lals.dra- 
tals apdarais, suks'ntai* k ras* 1 ai*, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
blate te m u. su kabute........................

liui luraAzytai......... .... I&c
(trankiai širvoms lnkvi*H*i)os. vartoti VI ir

šokia ligų, patalky* užteik y tiezjuly beje savo 
sveikata.pailginu savo amii ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo saikeliu*.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktas

oago, 111. INI. Puslapiu 147.Mokslas kokia būdu

daejo iki paukszcziu.žvieriu ir paties žmogaus.
bu paveikite!*............................................40c.

vo ▼ ui u ja lietuvystes? Paraezyta kn. Demb- 
SKio. Irsteist* kasztato Susivienyjitao Liet. 
Lalsv. Aut. £7 pašlapini............................13c.

Donald Ite

iljote. Para*-*ka. ltemb*ki« Sži kai-

draudžia la žmonėm* skaltrt .. 75c

Gsnltogiszka* Litavo* l**lyrinrjima*. 
naudinga mok*li*xk« kaygvte.................... Ite

Istorija grasios Katrukos “ ** tOe
t stori to isz laiko Fraacusu waino* alsi Ilk u

«ios Afrikoj .

nomijų. K- kinis Kebais i-sidirh* turtai, 
kaip jie susikrauaa ir kaip aiailiepis ant 
dra gijos gyvenimo. ...................  35c

Baudžiava Lietuvoje. Paraštė žmugus. Užleido 
T. M. D. > ra tai Baudžiavos Ltonja kokiu bu- 
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsdiepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa

naikinta ....................   15c

No. 3. Maža* Aukso Altorių, moroko 
• kuro* miuksz'sis apdarai*, apvalei*

• l.ldS

Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
nograpoa. Knygelė patiekta reikalui pakeli 
mu moteriukės! Ji nurodo priežastis delei 
kurtų moteriuke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles aat jo* pakėlimu........ l&5c

Gyvenimo Vaizdeliai susideoanti isz a-ztuonlų 
sekaoczių gražių pakalam*iu; Atsisveikini
mas ; — \ agu; — Kas Kaitas; — Gatvės vai
kai: -r- Pa pa re z to Žiedas: — Miszko Sargas; 
— bignaias; — Keleivis.......................... 15c

Geografija arba žemes apraazymas Pagal ue,- 
kie. Na kovski ir kitu*, sutaisė Szeraa*. Yra 
tai naadiagiausia isz visu sulyirsziol lašėju
sia Itotuviszkn knyga. Aiszkiai ir supran-

Įsa kokiu arine sluoksniu susideda kur ir

kos ir kitu gerybių; kiek mariu aaeru upiu, 
ju vardai, plotis, gylu; koki kuriuose van
deny*: *uru*. pruski, saldus ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvvua ir tt Žeme įpra
tina dalimis užskaitytos visos vieszpatys- 
te*, karalyste* kunigaiksztyste*. rvspuh”.

ir tt. Ki'k kanoje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramones, itzdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai. *u kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsi 
i.-lai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dieno*

No.-4 Mažas Aukso Altorius, franeurisz- 
ko* glumintos nkureles apdarais spva 
leis kampai*.auksinta keietks,kryžių* ir 
krasztal...............................................91. J

arba neužteka ir tt. Knvga dilele 6x0 .olis. 
•O puslapiu, ant gero* standžios popiervs 
spaudini*, *u 71 pavelssteliai*: mapu. gyvu- 
Pu ir tt.....................................................S U OO

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda-

I*z kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au
ginami augmenys! Pagal Lunkevicriu, sutaisė
Sžemas, Chieaga IU. 1901 m. Puslapin 73.
8n pareiksteteu ........................................ SOc.

karevo ir kokiuos- artuose: kiek prezidentu 
buvo, koki it kiek kurt*, gero padare aziai 
žemei. O ant pat rato ta.p na*i Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyke perskaityti kiekvienam žic.igui 
azioje Amerikos nemeje ^ysrvnanczism. idint

364. Frake...................................
■Drat’tose. ersapdaraere. ____
Istorija Chlcagos Lietuviu, ju parapijų irka.

Kraucziuno prova su laikraszcziu "Lietuva" 
buvasi balandžio neae*yje,189eas. 565 puslapi* 
dideto forasato, siszkaus drak*. Fotogrsfijo*

91 OO

■'Lietuvos“ Užleistoj*, redaktoriau* tr paveik
slai Chieagos S.Jurgio lietuvtosko* bažuyczios 
Popiete* apdarais...................................9U OO

Audimo kleisto apdarais, auksiniais 
titulais.......................................... .. ............9SJ 50

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pression nisseea Litbuaaie supiesze kan. V. 

Dembskis....... '....................................... lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. U'eblam. Isz anglis-ko tozgulde kun V. 
Dembssu...................................................15c

0AKTARAI sidie Moai DisDGnsaru gali lūs iszoyduii!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne ^ate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikūojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per *pecijali*lu« "State Medical Di*- 

pen*arvr’. ant ptetvakanuio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiuka* gydymą* yra 
geriausias ant vi»« pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
Jusu liga yra issgydoma. tai bu* gydo
ma po užtikrinimu; tai reiukia jog Ju
mis nieko ne kasituoja už gyduole* ir 
gydymą jeigu ne esate įsagydyti.

Partneriai
ir žmones i*z priemiesciiu ir aplinki

niu mlealu pr.buva ant kodno trūkio 
(treino) idant butu išgydytai* per pa
garsėjusius apatijaiistus. Jie užtikrina 
iazgydyma kiek vienume dalyke.

YARICOCELE«xsr|
Nusilpninanti rezultatai saito* ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimu*. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigi* ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisau* padėjimo, tad* eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie Jum* iszaiszki* nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusistebėsi t jog Jieiszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai *|«i*toja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jo* atgauna savo normaiiszk* tvirtu
ma ir |>avidal*. Visi ženklai ligos ir silp-

riszki.ms sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka. II dali*.............................................

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Ssitie daktarai klaidos Jokios negali 

padaryti, n«-s jie vieką daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip lai: Mi
cro s c o p 1 , H a r m o c y t o m e • 

iphigmographo, E -

Kali Žodžiaispls Auslaima. parsiryti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga kayjate 
levams, noruliam, iasaugintl savo val
kus ant sveiku, dora ir naudingu draugi-

Kaip igjrtie pinikų* ir turtą
ICn
Ite

Ite 
- Ite 

Ite 
Ite 

Kalėtas žodžiu spie lietuvius ir aasdingl pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. tte

Kataliku Hažnyezia ir mokstes pagal Zaha'a 
rertekn. A Mitokas............................... ISo

Kristijono Done ląiezio Raszta i......... .............. 40c
Kapai Didžiu Kunigaikszczto IrKaralto VII- 

ntoje Pagal A. Kirkorų, parašte N. Yra 
tai istoriszka* issaznlpinelimas spie Vil
niaus praeiti pagal paminklas, užsiliku
sius ant grabrtecziu D. L. Kanigalksz- 
ezia ir Karalių.....t...................................  10a

Krituolial szrieso* bei abrorai Sutaisė Bevar
dis. Kaltollka labai akyvu abrosa perkra- 
taacziu tūtos tikejimiszkus dogmatus.. Ste

Kristijonas Duonelaiti*

mus ir aat Ju reikslautoati atsakymai Ite
Kelios istoriszko* dainos. Gražio* Ir svarbi"* s- 

pte Lietu vo* praeiti*, jos ii'iavteikus ki 
nigaikszozii.s Kražių skerdyne ir tl_

Keistutis, tragedija S aktuose dėl teatru.........
Keletas žodžiu apte Rymo popiežiaus neklal 

d togu m a.........  iob
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Hutke- 

ralczio Aiszkiai aprasso p)ovsn« Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko kiek ir koki žtnoaes 
buvo ares'tuoti. kiek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nusūdyta ir tt...;.............15c

tte

via. .... - ... Ste
Lengvas būdas paežiam per save* pramos

ite raszytte, dėl nemokanczlu Ite
Llcluviszkos dainos Isz visur sarinkto*. 

apte keturi atimtai dainų H.Oii
Laletuviszkas Albnmas. Itaida I. Istortsskos ir

.yfo S- Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal 
ta.* sloniaus kaateliato, su 3 medalike- 
Uais. aksomo auga r*, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bteteteial*. su kabe, 
auksiati krasztal

No H Maža* Aukso Altorius, balto*osllo- 
lioido* apdarai. Užkilusio* k«ivtkos,*a 
kaulio* kabute, aukuali krasztal.. •1.50

darbu, kaip tai: Al- 
1 steb"kUmru pavilk
ite* Vilniuj' Griu 

vešiai Miadaurio mm Ssumie<t»l»j: Griu
vėsiai Lydosptiie*; Griuvėsiai K reto pilie*. 
Llszkava; N su II Trakai: Griuvėsiai Medini 
ku pilies; G*lmudiszkis: Griuvėsiai Gede 
■ iso pilies Vilniuje; Perkaso •zvenUnycxla 
Kaune; Kėdainiai. Mlr. Vysokte Lltevskie; 
Kretinga: Kražiai: Raktsskto hažnyezia. 
Kapas 8imano Daukanto. Birute* koplyezia. 
Palanga. Buomas ties klalpeda Mlniy-vsl* 
ai* ties Garždais. Kemuaas ties Vilkija- V- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia tau e- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu beturiu ažsiemima. aamiaiu padaru 
Ir tl. Aprasrymas pareikši* d v ie tos* kslbo 
•s—lleturtszkoj ir angUszkoi. Preke.. B0<- 
tavos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožlnsko. Labai gražios dainos Ste

gs sm.Ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimas! 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Sa 30 paveiksi*!!*., 129 pusla
piai .....................................................................35c.

Braziu Bkerdyae.Apraszo ana bals* atsitikima
Kada 1803 m. maskoliai užpuolė autbažny- 
czio* miestelyje Kražia. musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszcnove altorius ir už- 
peeze zjo baiayezia. Aiszkiausiai spraszo 
ta visa atsitikima......................................15c

l_«tetnwiszkas Lementonus su "oteriais kate
kizmais Ir mtotrantaru.......................   15c

Mokslas ap«e Žemų ir kitus svietus, ju bu .y ir 
pabaiga. Apra»zo kas yra žeme, toz ko ji su
sideda. *nt ko laikosi tr kaip sukasi: ks< 

u. yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian o*, kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu turinti 225 pusią 
pins. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gsli spsiszwie*ti......75c

Brutuose, gražiuos* *pdar*o*e.............91.00
Z^eakal ir Lietavial nuo 1228 iki 1430m. Parasae 

pagal leaklszkas istoriką* Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugyste*".—Y r*

itoidoa apdarai, kvielko* ant vieno szo- 
no Užklotos sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz 
tai................................................................9SOO

skaitymo kiekvienam lietuviai joo
Litvlai i Polaey. Lenklszkoi* kalboje, iszrodo 

k* gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir 
ar turime su lenkais laikyti* ar nuo Ju 
•zslintis.............................................  Ite

Laisvos Valandos Kl'e*. Parašte Vincas

koa nevvienokiov. tiewcik kiekwie-

Stethecropo Pho- 
c r o p e tirinejimo,

iczcziupinejimo. i*xbra*zkimmo ir i*s- 
klausymn idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diogniMoae ligų. Specijsli*tai gali at- 
rastie liga sslapume (miialuoee) per tiri- 
nejima su miąroscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia prieai i**lavinta 
aky *pecijali*to. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai aUissauk in 
“State Medical Oispensary", ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
[y Inejima* per 66 Vau Buren ui.

Patemyk adresa.

“Lietuvos” nge n tai.
ALLEOAENY PA.

8. Dominant*, * t43ti Adams St.

80. BOSTON. MASS.
Nikod. Gendrolis. 291 4 th St.

NE\V YORK. N. Y.
Jonas Nujokas. 335 E. 55-1 h st.

NEĮTARK. N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry SL

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkewicziiu. 73Gr*nd st.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziuns*. 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA
Andriu* Maczi*. 133 8. Main st.

MT. CARMEL. PA.
Petras Bieliauskas, 251 8. Beech st.

SOUTH BOSTON. MASS.
^Vincas Kudarauekas, 72 W. 5-th St.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 677 Rtverside st.

WESTVILLE, ILL.
V’. S. Kreivėnas.

DETROLT. MICH.
M Mockus.

BALTIMoRE. M D.
L. Gavrlis, 2018 N. VVashington *t

PHILADELPH1A. PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas. 1124 8. Erom St.
“Lletuvo*“ KrinsuiMuti Kicentai. 
Jurgis Kaxakewicxia,
1 uoxas Petrikis.
Iuosapas Matutis,
K. lubanauskas,
V. J. U sh k u ris.

Kur sxie vyrai atsilankys, lietuvi*! 
gali pas jum užsirassyti **Lietuv|" 
ir premimeratf jiems . užsimokėti; pi- 
oįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti vjaokes knygas 
už t^ paesif prekę kaip ir redakcijose.

"LlKTUVOe ISSLBISTVVB.

sietuvos mnigsikszcsiais: Kelstaeziu. Vy
kstu ir kitai*. Iss szio* kuyreles skaityto- 

y-s aiszkiai supras, ar teoku priedelyste yra 
osunis aaudmga ar bledioga.....................15<-

Lietuviu pratevtai MaArjoje Azijoje nuo senove, 
iki jie pateko pivaKUi, -r rau Psresze L*- 

' tuvos Mylėtojai.. Kn. ga turizmą puslapius 
Ir 4 dideles mapas. parodanezia* vietas, kur 
reooveje gyveno lietuviu pra te v lai A prairo 
‘ietavin padėjimą dar 7?? ztz Tzrz 
Aus gimimų...................... ................ 5Oc

Miujaneit Lte’nvos Karalius Istortazkas pa- 
veikslas penkiuose aktuose. Leokiszkai pa- 
raav Julius slvvaeki. Iietuviszkai verte 
Vinra* Kapsas i Dm Kudirkai. Knygele 
pa-ki'1* yia.lnvai teatro mylėtojam*. 95c 

Naujausi* Lietuviszkas Supaisyk**, surinktas 
ir suredit. isz daugel sveiimtautiszku supai
syk u ir surėdyta* pagal tikra Fersiaskai 
Eglptiszka Mpninyks.—su 310 aiszkiu sbrr 
sėliu.—su apraszymu planetų Ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vanojo Inspejimui 
ateites —Geriausei Iszguldo visokius
•spaus . . ........................................   5O<-
^VPdarytas............................................ O5<-

OUtyps. apysaka Isz laiko terpsavtszkos kares 
Ladijonu Amerikos.,..............................id5c

Paiki istorija spe Kaatria Alsa*.kuri per 22 ma
ri* vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu ir vargu kautrei isskantejo..2Oc

Psmusstai Iszmlntle* Ir Teisybes iszguldioeU 
Galvocziu visu amžių. Czia yra patiipf Ite 
gražiu.juok'i.gu ir iszmialingu pasakaiežiu 
Kas oori tare'.i g-ažiu jaoklagu ir painoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka sziųkals
tėte o gardžiai pasijuoks. žmonėse turės kų 
nsposakotl ir aat kiekeieųo užklausimo mo
kės duoti iszmintinc* atsakymų....-5Oc

Rankvedis granatų rasrymnL Pamokinanti

kana skaitytojas aiaiditaujt nejale*

5Oc •aku vienoje knygelėj*......... ;.........................tte
w Joną Tvardauog* gar*u burrtnyka 
ir jo darbu* sykiu su spraszymais apie bur-

įievaitia.

negirdėjo. “ •• •
Juonos jt-azkotojai, apysaka H. Senkievl 

cziaus...........................................................

pikta sioriaima vaiku ................................... 60
Įvveniruas Stepo Rauda.ulo, pasako* 13. 
zjVennuas Genaaaites (G**ovrfo-»). Yra

idėja ant meszlyno Apysaka
Aukauja broliam* lietuviai 

Istorija gražio* Magvlonoa 
Istorija septyni e Mokytoju

uaijoiu po vsiozia masKonau* 
Juokingu pasakojime* apie Hzaltabuizius 

ir dn gražu* *traip*niai lai ukinikystos

50

Ite 
Ite 
50c

Kaukazo Belsis*!*. L Tolstojaus apysakėlė. 10
Kunigas, puikus aprsszytsas isz gyvenimo

Imi otriu..........................................................Mk

Ltotavos Istorija, paraszvta Sinuso Dankan 
to. Dvi didelei kaygos, kožna po Si.10 
arba abi až................................ ...............

Ltetuvos Gaapadin*. Mokina kaip pritaisyti 
Dteva dovana, toz kartos galima Issmoktl 
Crral virai valgiu* ir slsskancztai vesti 

aka* ...................................Ste
Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto 

rišikai socijoliogiszkss piešaiays .. 2fc
Ltotavlal po maskolių jungu. Parasae Dr. 

Plesainys apie priespauda* ir persekioji
mus Įietnvin ls» szalies msskoliszkos 
valdžios....................................................... Ite

draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnln- 
ku. Ir ( patį eara. Teipgi meilingi toiszkai 
taunik*‘czuį į mergina* ir merginų į janni- 
kaiezius reikale susipažinimo ir apslre- 
dlmo.............................................................. -ŽOe

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žinjedl apy
saka. pus ręsta jaunumenei.................S5c

Spėka Ir itedeg*. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para- 
azeprof. Oras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
ka laida, su mažais prideczkai* isz senesnių 
laidų lieturiszkai pergukie Liras 1. Szliupas 
Bu pareik*1 u ir biografija raszaliau. Yra tai 
mokslu gvildeaaatis gamtos dalykus, kūrimu 
žmonės radiu Dtero surMrmu..Al. 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose jii lH)

to pabaiga, tegul perskaito »zlų knygelį lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altoriu».kataliki*ska Balda kny

gute. Maldos yra rv. meti ne*, vakarines, prie 
spaviedne*. komunijo. mlaziu. miszpani ir 
daugybe kita: mlaziu maldos su abrozeltole; 
Biszparai giedami liecavlazki ir lotiniazkl. 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie i*r»ta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapinl- 
nolru. Yra • litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aklai, ražancriai. 
stacijos, karanka. keliolika szveata giesmių 
irtt Yra tai naujausia ir gražiausia knygrte 
tos visu Itetavtozsu maldaknygių, daili, tai '

Szviesule", • Drąsybe ir užminti* žm< 
gaus". •• Apibarta awts" --Tavo paaku 
tintai Sodžiai“, -Naujatenki* toz prie 
variu*". Besuo", * Vž Ievyne* meile' 
‘■Burtininkas toz Cueagvano Austrijos* 
"Sodžiaus elgeta ', *'W*lnio Uzpažlatto' 

"SmertiB aat noakes*’....... ...........................
Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yr

.Ste

aunas pr>« ukimukystas...............................tte
Maskoliai MIS metuose arba Jurgis Mltos- 

tavskis..........................................................J0b
Medeto pasakojimas. Szi knygute yra naudinga 

kiek menam ant perskaitymo, nes czta ap
rasso atsitikimu* rrtono M-l-)o su visokiai* 
žvėrimi* po svetimus kraaztns svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinanti* apsakymas su 
trinti* abroaeliai* 10b

Mythai. Pasako* ir Legendos Žemaičiui, su
rinkto* Kd. Veekenetodt'o, verte J. Szlla- 
pu M. D. D. I. Yra tai akyvtauslo* ir 
juokingiausios senoviizko* puakoe apie

ponavojimo N eroso .
Ne girdėta* daiktu ir jeroe rodos

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

Specijfįlįstai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie isz<ydo nenissk* nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie to pristdedmiežiu* 
jauname, vidutiniame ir sename arnžyje 
Baisio* pasekmes jaunyste* neiszmintin- 
gumo per*iia<imo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neaUAknucziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia; nu
stoji mo sveikau*. silpnumo nugaros, 
skausmu krūtinėj*, paniūramo, nemi- 
go*. fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už-iti- 
kejimo, nuliūdimų, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pmiaaziu symptomu. 
Tokiems ligoniam* rodos: jog visi žino 
ju mislisir mmiavitnns. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beproty*!* ir - 
mvri. Jeigu buvai kada nors rvdvtas! nutno pranyksta idant {tedaryti vieta 
l>e'r kita daktara ir ne likai mzgjd.vlu. meikatai. tvirtumui, puikybei ir vy
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas risskumui.
ir ntMiMkuncKias metodu*. Gydymai * . . * * _ «... • .
'State dical Ditpenuary” v ra nauji ir T 6ISdčl riSZk&S UŽtikriniffl&S bUS 
dideliai .kyriasii.uo metodu vartojamų duotas kiekvienoj ligoj, priim- 
J*»> meti, atgal. Ssitie specijallslai gali . . . * . 9 1 r
lazgydyti jus su eleciro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cialistai turi .žirnius geros valias pade- 
kavonių nuo žmonių kurie likosi iszgv- m 1 • • n • •

-’Fusite Ii... ir Jtriktura | Toljni ir Farmeriai,
Dideli* skaitliu* žmoni* daug nuken- sergami Miu ii<a, kuri specijalistam* 

cxia prie nusiszlapinimo. nee sziapumas yr* paprasta, turi raszyt
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai irsti spraszydami savo liga ir jeigu Jie atras 

Kaip kada pBCienU* turi at- jognamiejie gali gydyti*, tada priims 
sikelli vidurnaktyj ir ne svki pasitaiko _  .... . , ..jog nusiszlapina kraujai*. Tas yra laba: P° “‘‘“"““■o P1“™- puolės irgydi- 
pavojinga* dalykas, ne* gali kilti užde nleko ne kasstuoja, jeigu ne esi iss 
girnas, nuo kurio akmuo atsiranda pus- gydytu.
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strįkturo*. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n u o l a tai'. Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus. jeigu tik atsisiauk- 
sit ir imsit gidyti*. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo. bus užtikrinta. *

toj ant gydymo.
C3T Preke* yra pigiausio*.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szit* lig* yr* v*din*m* k*r*)iumi veneriszku ligų, deito jog 

savo pasekmėse Lig* U g*li paeiti nuo gimdytoju arba užsikretii ---------
stema yra užnuodiol*. tad* lig* pati iszsireiszkia per: Egczema, rheutnatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu aat veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, *k**dejitna gerkles, atsiradimu guze h u. 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigi* ant sugadinimo kaulu, ^ėigu turimto- 
kius, arba tam panasziui symptomua, tai pasirodavyk su specijalistai* tuojau* ir 
jeigu jie po egz*minavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jum* ta pra- 
neaz ant syk- Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydy mas yr* tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi i**, 
gydytu.

’ yra baisiaur* 
mo. Kada sy.

š «

□
SūdratlDlm&s pluko.

Tikrai vienailine gydykla«nt užželdi
ni mu plauku ant praplikusiu naivu, teip
gi In trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema. ir stabdo galvoa skaudejima.

Roda dykai. Ateikite arba raszykite.
«I. M. Brundaa, Clirmint,

313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd St. 
Box 106 Sta. W. Br'klyn. New York.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Perkele saro ofHsa isz 80. Chicago 

in Chieaga, po nr,

151 f. 18-tfc St., kerte Rnble nl.

tvirtoje paslapty]*. V* tai betnvlai. kurie

savo prigimtoje kalboje galt suszneketi ir jauti

Lietavial. eone tieji* raetl pagalba per JTO

Daigiai kaip 
f 30 mėtis isiacgiotasl 

Dr. RICHTERO 
WiMN svietui ŽiBONM 1 

“ANKER” Onkarinis) 
PAIN EKPELLER.

Reumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir tritokia Rheam»tis*ku 
skaudėjimu.

^pUekorius aj-b» j
F. AJ. Ricbter & Co..

213 Peili Street.

Asz likau iszgydytu.
Asz p&sirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. tieaptyredamas jokios nau
dos Netikėta laime ;>adave mane po ju- 

Į su globa. Man yra linksma prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja fiagelbo*. su 
oria kaipu specijalislsi esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesi s saito nuste- 
I betino gydymo, sugražino man s vai k* t*. 
. Tegul Dievas pulaimina jus, jus u gera- 
I dejystes darbuose.

Jums dėkingas, *

State of Illinois I
Countyof Cook f*' “■

Asz, Jurgis Ste rl i n, "Notary Public”, 
j czionai liudyju. kad medikalisvkas supe- 
Inntendentas "Stale Medical Dispensa- 
nr”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\ an Buren u), asabiszkai atėjo pa* mane 

I irpaliudyjo, jog virčiui minėta* paliu- 
' dyjima* yra tikras, ir kad originalas to 
Piliuilyjimo yra duodamas fKtate Me-

I

nors gero parute Itetaviszaoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanaviezius. Ivinskio.

Votoscziauskio.

Girtavo* Kenkle*, turtuolio* Tt nauju dai-

Laima Ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nnomenel dėl smagaus laiko praleidimo,

Lfetnviszsl rantai Ir rentininkai, raszlla- 
vlaika peržvalga Lietuvos M y lėtėjo, jn

Lietnviszkas Siiuplnve, II Laida Konradas 
Vallenrodu.............................. ...............

Lietuviu*'i Dainiai pra Aloj XIX szimtme- 
czio. Kliuisikal tautissku perejoddu

to. Jauname amžiuje in kapa* nebeeitu 
•to. D-ro Kudirkos. Bnoee jo eitose kiek-

SKUBINKIMĖS 
visi pu

Pytosios..

Jiirgis ir Frucisziūs Pipushl, 
3400 Auburn avė.*- Chleago 

ATIDABB

Maskolijo* politika *u Europa Ir katabklszka 
bažoycda. Parodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir įu 

bažnyeziss . . , . ... Ite

Pirmos Kliasos Saliona.
Užlaiko gera alų. seniausia* arielka*, 

likerius, vynu* ir importuotus cigaru* 
Gera* užkandi* visad* ant stalo. Visu* 
aplinkinius užkvieesia atsilankyti.

Ukinykam* Čile randui trumpai ap« 
ta Liet s vos taatisska* kilimu. Po tam

Medega musu ta o 11 sikal *ai*tlaykystel. Siiojs 
knlgoje aprasso misas liga*, ju wardus ko
kiais jas wadioa Kannieciial ir 8pwalkto- 
ozial. koketo vaistais prasti žmones to*

ii).

tt. Prie to Ir jo fotograljs patalpinta.

Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose*n
Įstengs. Iszlslst* Tėvynė* Mylėtoju Dr tsa.

Olgs Liubntovyoziut*. vaisdslls tol gyvenimo 
n Ibi Ha ta. Yra tai jražns ir užimantis apsa
kymas tos gyvanimo nihilistu Besijoto, kaip 
mergina Oiga Liubatovyesiuto, prigulėdama 
in nihilistu draegystf. daug sykiu apgavo 
rusk ua ezinovnlkas Ir gnedotna gudriai už
truko tos In ranku..................................lOc

VYRAI AR ŽINOTE?

Lietu viszka Aptieka 
j. LEszcziNSKio

315 8. Morgam St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szlfkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigu* [visa* dali*svieto.

Mano Aptiekoje randasi viso* gyduole* 
amerlkonissko* ir europeisskoa, tikro* 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokio* ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekvienam* laike pareikalauti daktara 
koki ka* nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer. Dr. William*on.

Dr. M. KaMRkoveki. 3312 8. Halsted st.
T*l*phon* Y arda: 709. z

Autszaukusiems per laiszku* ir aprs- 
szantiem* savo liga*, duodu rodą ir šiuš
ėsiu gydykla*. Norint gauti ateakyma 
reikia ideti marke ui du centu.

Tblbfomas Yabd* 709.
Kad asz atidariau nauja lietuviuką 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
■šviesiausia ir didžiausia Lietuvisska Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isx kita 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodooe,

Petras Salakia, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pas burtinin

ką ir nemokėk be reikalo pinigus už pa
melavime. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pa u galėsi iszrasti savo arba 
kito laime ar nelaime kada tiktai norėsi; 
nes perskaitė* Burtininko Knygele žino
si liek, kiek geriausias burtininkas. Asz 
parduodu Burtininko Knygele ir kor
tas lietuvisskoj kalboj dėl metimo lai
mes už 25c. Adresuok:

Box 551. Pi t Ubu rr. Pa.

J. STMANT,
71 N. 7-thSt.* Brooklyn, N. Y

Lietu visikas Saliunas.
Guriausi gėrytnai. inportuoti cigarai ir 

’Free Lunch” kasdien.

Dr. Jos. F- Koilovraki, 
Ruimas 1110 Masooic Tampia 

kerte Rsndolph ir State ui.. Chicago. III. 
PaMkeflagsi gvdo visovla* liga* Galima ml-

Vyrai eikit pas diiktoira B 
M. Rons o jis duos jum 

tei Minga rodą.
- — —------------naaau uaisu, n qi y UC

galit* dirbtte ar atlikti* vyro prUteryscila. jeigu 
turite skaudejlma nugaros ar kryžiaus, po krati
ne, sunkuma ant krutinės, svaigimą ir *kau<tejl- 
ma iralvoa, drebejitna kūno, sąnariu skaudejima. 
geltona* plemia*. puvimą ar rona* gerkle}, puoli
mą plauku, jeigu negalite mUc<HU. turit rapes-
ežius, baime, bjaurius sa na u». krauto alnuod) ji- 
ma, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga Ilga, 
jeigu iszelna sekto naktyje ar po nustoztopinimui. 
lai tuo jaus eikit arba rassykit pas

DR. B. M. ROSI,

dical Dispenssry" ant peniurejimo 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiagdinlas prieaz 
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad Howard Czarr*
(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. Nedalioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gydnoles dykai

po-

TEME: Specijaliszk* atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
merio, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

A ouiku pigiu ir brangiu, laikro- 
r euciugiliu, f žiedu ir szimtus 
s d liktu* galite iszairinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu- 
4U , lietu- 
viszka ka- 
talioga. ku
ri prisiun- 
ežiams ko
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Chicago, III.
Buce, to Kelpacti, Norrlko & Co.

I Kelpsch & Co.

KLAUSYKIT!
Ar reiki* TaiuImUu Lisikrodelio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą M tiuli, o) 
nešikai lesi: nes gausi pigiau, kaip kitur. • 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve j 
žiedu.lenciugeliu.masziueliu grvmatoms j 
druksvoti ir visokiu magiszku dailę-1 
tu. Teipgi visokios i n talpos i*torisxkn , 
knygų, maldaknygių, monu knygų, put-1 
kiu grotnaiom* popierių su puikiomis | 
kvieikomi* jr psvineziavunemia, abmzu į 
irabmzeliu. Kask* norit isz augsi- j 
cxi*u minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su ’ pla- 
czluapraszymu apie visk*. Adtesa*.

Jose o h Matutis-
UŽGrandst. Brooklyn, N. Y.

Yienatine Ltetuvi*zk* Aptiekto 
CblfajciiJe!

-v Atkreipiame lietuvir atyda ant vie
natinė* lietuviszkos aptiekus Chicagoje. 
kurioje galim* gauti visokias ęydykln* 
ir žole* kokiu* tiktari europėjiszkose ap
tiekus* randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekos*. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszka rodą dykai; už rodos davimą 
mokeaties nereiksir.n ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokį!} lietuviszkn knygų, abrozėlių, gra
žių tu pavincziavonėmis popierų groma-1 
toms ir tt. Teip pat gali gauti sziflįortes ; 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali- * 
m* atlikti liėtuvi&zkoje ka'boje.

Aptiekus adresas:
167 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parėpi jo*.

D-ras A.L. Graiczunas,
107 W. IH-thSt., Cbica«o, 111.

Gydo visokas ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
sugszcziau* padėto adreso.

Jo ofise kuri* yra Inrengtas

KERTE MOXROR ST.
CH1CAGO, IL.L

ja lis ta Ir pasekminga gydytoja

Kltidakiaral nelsigyde ju* dėlto 
kad "neturi atsakan<-7ka praktikių ir tam tikra 
Instrumentu dėl atradimo Ilgiu. Daktarai B. M. 
ROSS vartoja savo giduole* iszrasta* laike JO 
metu paaekmlngoe praktiko*, kurio* tukstaa- 
eziam sugražino aveikata ant visad.u D padare 
juos linksmai* ir laimingais žmonemla BODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofisas slide ryta* kaa- 
dien nuo t Iki ž. Pnnedello. Seredo*. Pilti re z lo* 
IrSubato* vakarai, nuo Tiki 8;«k Nedeltozn nau

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodutinunis tautiukotns ir baž

nytinėms Draugystėm* iszdirba: - 
Karuaas, Amerikoaiszkas 
Weliawa», Szarpas, Jstos- 
tas, Kukardas, Zeakleliua, 
Kepures ir dėl Marszaiku

Guodocimems Kunigams iszdir' 
t-Kapas. Araetaa. Dalmati-

nytinius parėdus. Vijoki darbą at
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetę, parveskite ji tikrai 
Iietuwaitiai,

T.' ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St- Chicago, III.

Terp Bunker ir Dekoven ui.

Oftiso valandos: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

Dr. Lotus Bottlik,
420 3^. HTIIiSTED SF.,

JEI reikalauji daktaro, tai kreipiu* prie Dro Bottlik. o 
persitikrinsi kad tave gydo daktaras. Jis yra baigė* dak
tarystes mokslą Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagydys.

J (n yra specijalishis vidu
riniu ir paslaptingu j u ilgu

# 1L1ETUW1U DAKTARAS

1

71 8 Millbury 8t, Worceater JMaa*. 
Pirais UetiYisztis Meitis. 
Siunciia pinigus i visas dalis svieto.

Parduoda szi f korte* ant visu linijn ir ge
riausiu laivu i Amerika Ir i*z Amerikon. 
Isijieezko ir perraazo dalis Lietuvoje. 

Rodą visame dykai.

DR. A. G. FRFEDOM, 
(LIKTUVISBKA* DAKTARAS.) 

Pasekmingai issgydc nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo preke* 
labai pigios, 
Oansas: 411 B. Sharr St , BALTIMORE. MD 
Avtuul*: aat kampo Ereter Ir Fayatte Su.

723 W. IStii Street
Nuo 8toa iki Ūtos ryto.

Kauno gub. Ssauliu pavieto

F.PBradchulis
Attorne; and Connselor ilLti

Teletunan: (Janai 78.
Telefonu galima iss kiekvienos 

aptiekus

Tiktai ant 200 žmonių.
Jei nori pigios, vigsdnios ir greito* kelione* in Europa, tai pirk pas mus| 

szi f korte! ant laivo kuris perplauk* jūres su 10 dienu. Jis iszplauks Newi 
Yorko Liepos 8 d. • f .

---------- -—’ - ------------ -- ‘ <127.001
..»1.OO<

28 OO
Preke*

Atsissauk pu:

Nuo New Yorko tn Viedniu.., . 
” ” ” ” Oeviecim .

” ” Buda Pe®t

Emil Kiss & €o
188 SulTolk Sreet Xew York.

Chunta of Commerce Bldg. RooiTOi

HLLLE’8 FOTOGRAFAS,

8. K. Oorner LaSalle & Wa*hicigton sta.
CHICAGO, 1LL.

Telephone Mun 3642.
Wienint«li» lietuvy* adwok*i**, baigj* 
mok*), jurispradendioBCsion Amerikoj. 
Wed*prow*a kaip ciwiliukaa teip ir 
kriminalinka* vruuoee suduota.
Bea. 188 W. 18th Oor. Uakm 8€.

Telephone Caąal 788.

uĮktai 25’centais

paežio
laikys tusln* puikiu poperiu gromstoBS, 

.raasitie. su puikiom kvietkom. spsksiU-, 
fm*ia ir p*vincz*vo**iD Už II 00 sp. 
u*iky* 9 tuzinu* virst m molu popierių.
I Adraamoktl teid.

KudhraucKaM..
70 W. 5-th st., 80.Boston.Msss-

kraaitala.be
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