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'H Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
.Mdtyt tūliems Amerikos 

politikieriams neduoda ra- 
išybės mislis, kad Kuba pa
stojo neva neprigulminga re- 
publika. Rods, isz malones 
Amerikos rando,ne daug jai 
liko liuosybės, bet ir tų tru
pinti} pavydi tūli politikie
riai ir jie }>er visokias intri
gas, per papirkimus, taiso dir
vą priskyrimui Kubos prie 
Amerikos, padarymui jos to
kia jau Amerikos valdyba 
kaip Filipinų salos. Dabar, 
kaip matyt isz laikraszczių, 
esanti ant Kubos ameriko- 
niszki pliantatoriai stengiasi 
sutverti ten partiją pritariau- 
ežią priskyrimui. Kadangi 
nuo pliantacijų malonės pri
guli daugelis darbininkų, tai 
juos ne sunku bus priversti 
tapti szalininkais tokio pri
skyrimo. Jeigu amęrikonai 
griebiasi net tokių komedijų, 
tai jie ne nurims, kol savo 
mierio ne iszpildys. Jeigu 
naudas tokiems mieriams ir 
ne" pritartų, tai politikieriai 
privers jį pildyti savo norus. 
Mėtydami pinigus, gali juk 
kur nors sant Kubos maisztus 
sukelti, 6 jie duoti} progą, 
neva ant suvaldymo tų maisz- 
tų, siųsti ant Kubos vėl ame
rikonišką kariumenę. Laik- 
raszęziai szauktų. kad kubie- 
ežiai dar neiszsilavinę ant 
tiek, kad galėti} būti ne pri- 
gulmiugais, o toki laikrasz- 
ezių szauksmai Amerikoj grei- 
czįau iszduoda vaisius negu 
kur nors kitur. Reikia to
dėl laukti, kad Amerika isz 
tikro bandys paimti su visu 
po savo globa neva iszliuo- 
suotą nuo iszpanijonų globos 
Kubą ir szauks. kad tą daro 
tik dėl meilės kubieczių, liuo- 
sybės ir civilizacijos.

Jeigu Kuba pasikėlė priesz 
valdžią vienos kilmės, vienos 
kalbos ir tikėjimo iszpanijo- 
nus.tai ji juo labiau ne norės 
nėszti jungo skirtingos tau- 
tiszkos kilmės amerikonų. 
Turinti ant Kubos pliantaci- 
jas svetimi kapitalistai tai ne 
kubiecziai, bet atėjūnai, ku
bieczių vien priimti; kubie
cziai gi, kaipo kitokios tau- 
tiszkos kilmės, ne pasiduos be 
pasiprieszinimo valdžiai ame
rikonų. Jeigu jie per metų 
eiles kariavo priesz valdžią 
vientauezių iszpanijonų, tai 
dar drąsiau kariaus priesz užsi- 
manusius juos pavergti ameri
konus. Kubiecziai jau per 
daug civilizuoti, kad duotųsi 
į amerikonus paversti; sala 
ta per tirsztai apgyventa, ant 
pa vertimo kubieczių į anglisz- 
kai kalbanczius turėtų at
kakti daugybė ne mokanezių 
iszpaniszkai amerikonų; o tas 
yra ne galimu. Antai Indi
jos anglijonų valdomos nuo 
gana seniai, o vienog Angli
ja neįstengia indieczių isztau- 
tinti .primesti jiems savo kal
bą: dar sunkiau tą galės pa
daryti Amerika ant Kubos. 
Jeigu ją priskirtų ir baudytų 
perdirbti pagal savo norus, 
ant Kubos užgims dar smar
kesni maisztai negu ant Fili
pinų salų. Grėbimas naujų, 

kitokios kilmės, ki
taip kalbancziais gyventojais 
civilizuotų krasztų ne audru
tis Amerikos, bet ją silpnįs, 
kadangi reiks didesnę dalį 
*avo kariszkų pajiegų palik
ti dabojimui užkariautų val
dybų. Priskyrimas civilizuo
tu krasztų sziądien neapsimo
ka nė Europos tautoms, ku
rios visgi geriau įpratusios 
valdyti kolinijas, turi suma 
nesnius ir doresnius sziek 
tiek urėdninkus; negali tas 
apsimokėti nė Amerikai.

Rodosi, kad popiežius turė
jo pamatą netikėti labai Fili
pinų gubernatoriui Taftui, 
kuris stengėsi įkalbėti, kad 
filipiniecziai teip ne kenezia 
zokoninkų, kad jie be pagel- 
bos amerikoniszkų kareivių 
ne galės užimti savo parapi
jų, o amerikonai, girdi, savo 
kareivių ne duos ant gany
mo zokoninkų. ’ Pe’ 
reitą sanvaitę mieste Manil- 
lėj buvo suszaūktas vieszas 
susirinkimas zokoninkų prie- 
szų,bet ant jo atėjo labai ma
žai žmonių, susirinkimas ne 
pasisekė visai. Žinoma, kaip 
visur, teip ir ant Filipinų 
yra daug dvasiszkijos prie- 
szų, bet visgi ne teip daug, 
kaip Taft stengėsi popiežiui 
įkalbėti. Todėl ne teip len
gva bus Amerikos randui 
prikalbėti popiežių praszalin- 
ti zokoninkus nuo Filipinų; 
Amerikos randas gi, be po
piežiaus pritarimo ne iszdrys 
juos vyti, kadangi tąsyk pa- 
ežioj Amerikoj visi katalikai 
atsikreiptų priesz dabar val- 
danezią partiją ir 1904m., ka
da vėl bus prezidento rinki
mai, gal ne dabar valdanti 
taptų iszrinkti.

Maisztai ant Filipinų salų 
bent sziuom kartu eina ma
žyn. Rods laikosi dar maži 
pulkeliai, bet jie jau ne gali 
turėti vilties ką nors iszkovo- 
ti. Tuom kartu,turbut,ame
rikonams pasiseks įvesti tvar
ką, tik nežinia, ar ji ilgai lai
kysis. Ant dabojimo 10 mi
lijonų filipinieczių pasiliks 
ežia daugiau amerikoniszkų 
kareivių, negu jų yra ant 78 
milijonų gyventojų visose 
Suvienytose Valstijose. Tas 
jau aiszkiai rodo, kad grė
bimas krasztų su civilizuotais 
gyventojais (už tokius rei
kia laikyti filipinieczius,nors 
szalininkai grėbimo norėtų 
priszingą nuomonę visiems į- 
kalbėti), ne sudrutina grė- 
bianezių vieszpatysczių, bet 
jas silpnina.

Azija.
Londono laikraszcziai pra- 

nesza,buk Japonija ir Angli
ja prie savo ryszio patraukė 
Korėją; buk mieris to ryszio 
yra.gint neprigulmystę Korė
jos nuo godumo kitų vieszpa- 
tysezių, ir toliau, buk tokiam 
rysziui pritaria ir Suvienytos 
Valstijos Sziaurinės Ameri
kos, kurios buk, atėjus rei
kalui, pasižada su savo pa- 
jiegoms paremti Angliją ir 
Japoniją. Ar isz tikro toks 
naujas ryszis padarytas, ar 
gal Londono laikraszcziai, 
leisdami tokį paskalą, iszreisz- 
kia tik Anglijos geismus, ti
krai nežinia. Korėja buvo 
papuolusi jau į Maskolijos 
kilpas. Maskoliszkas pasiun
tinys su to kraszto valdonu 
elgėsi teip kaip su caro pa
valdiniu; Korėjos sostapilėj 
stovėjo maskoliszki kareiviai. 
Tik ant pasiprieszinimo Ja
ponijos maskoliszki kareiviai 
pasitraukė. Likosi paskui 
padarytas sutarimas terp 
Maskolijosįir Japonijos, ku- 
riuom abidvi vieszpatystės 
pasižadėjo ne platinti savo 
politiszkos įtekmės Korėjoj.

Amerikos randas apreiszkė, 
kad nė jokios žinios ne gavo 
apie susiriszimą Japonijos ir 
Anglijos su Korėja, bet tas 
dar ne rodo, kad susiriszimas 
toks ne padarytas. Papras
tai susitarusios vieszpatystės 
tokius sutarimus, koki gali 
erzinti kaimynus, ypacz ga
lingus, isz pradžių slepia nuo 
kitų. Jeigu isztikro reika
luose apgynimo neprigulmys- 
tės Korėjos likosi padarytas 
naujas, susiriszimas, tai jis 

padarytas tik aut sumažini
mo Maskolijos godumo, jis 
padarytas tik priesz Masko-. 
liją, kadangi nė Vokietija, 
nė Prancūzija Korėjoj nė jo
kių politiszkų reikalų ne tu
ri; tą krasztą seniai pavedė 
isznaudojimui Maskolijos. 
Prikinkymas Korėjos i Mas
kolijos vežimą labiausiai vo- 
dingas Japonijai; nė Anglija 
joje ne turi teip svarbių rei
kalų kaip Japonija.

Jeigu sutarimas isztikro 
padarytas, jis ilgai neužsi- 
slėps. Pamatysime, kuom 
ant jo atsakys Maskolija. Da
bar, kada Anglija pabaigė 
karę su būrais ir turi daugiau 
atliekamų kariszkų pajiegu, 
ji galės drąsiau Maskolijos 
mierius Azijoj stabdyti. 
Kaip ilgai kęs Maskolija 
stabdymus, sunku įspėti. 
Jeigu ji pajus, kad jos pusėj 
didesnė galybė, tąsyk ji pati 
jieszkos priekabių ant pradė
jimo karės su stabdytojais. 
Teisybė, ant karės su Anglija 
ir Japonija ji turėtų užtekti
nai pajiegų, jeigu jas visas 
galėtų siųsti priesz tuos savo 
prieszus, bet kad ir Europoj 
ji turi daug.prieszų: prie to
kių priguli lygiai Vokietija, 
kaip ir Ausin ja, todėl ne gali 
mažinti kareivių ant Vokie
tijos ir Austrijos rubežių; 
ant karės su stabdaneziais 
Maskolijos mierius Azijoj ne 
daugiausiai lieka kareivių; 
skaitlius atliekamų kareivių 
beveik lygus Maskolijos ir su
sidėjusių terp savęs Anglijos 
ir Japonijos. Korėjos karei
viai menkos vertės ir ji jų tu
ri ne daug, jos pristojimas 
prie Japonijos ne daug svers, 
bet ir be jos pajiegoa beveik 
lygios, o su lygiai drūtais 
Maskolija ne mėgsta kariau
ti; todėl ji gal palauks, kol 
Anglija ar Japonija vėl ne
įsipainios į kokią didesnę ka
rę, o tąsyk Maskolija pasi
stengtų užbaigti ir savo ro- 
kundas su stabdytojais.

Anglija.
Apie prietikius Afrikoj ir 

prisiegą būrų trūksta vėl ži
nių. Gal būt, kad cenzoriai 
telegramų vėl neleidžia tokių 
žinių, kokios galėtų ne patik
ti anglijonams. Svarbiausi 
būrų vadovai iszkeliavo į Eu
ropą. Iszkeliaudami, dar ro- 
dyjo būrams sziuom tarpu isz 
vien su angliszku randu 
stengtiesi materijaliszkai pa
kelti per karę nupuldytą 
krasztą.' Dalis būrų, kaip 
paduoda holandiszki laikrasz
cziai, ne nori prislėgti Angli
jai, yra net tokių diktai, ku
rie, ant iazaili uogavimo nuo 
Anglijos pavaldinystės, nori 
apleisti su visu pietinę Afri
ką ir kraustytiesi kitur.

Diena apvainikavimo An
glijos valdono likosi galuti
nai paskirta ant 9 d. piutės. 
Ar iki tam laikui Edvardas 
su visu pasveiks, nežinia. 
Specialiszki laikraszcziai abe
joja, kad karalius jau teip 
pasitaisytų, kad galėtų ap
vainikavimo ceremonijas isz- 
laikyti. Tie laikraszcziai sa
ko, kad apvainikavimo ren
gėjai, paskirdami naują ter
miną, pildė vien karaliaus 
geismą, o visai nesiklausė 
daktarų. Iki 9 d. piutės,pa
gal daktarų nuomonę, kara
lius ne gali ant tiek pasitai
syti, kad galėtų ant kojų sto
vėti; gal būt, kad jis ant 
tiek niekada nepasveiks, kad 
galėtų stovėti, lodei ant 
apvainikavimo iszkilmių at- 
nesz jį neszte į bažnyczią.

Arabijos viduriuose ang- 
liszka kariumenė iszvaikė pa- 
jiegas Pasiutusio Mullos.

Susirėmime keli szimtai Mul
los kareivių likosi užmusz- 
tų-

Vokietija.
Persergėjimas lenko Mo- 

rawskio, buk laike atsilan
kymo P« znaniuje Vokietijos 
ciecoriaus, lenkai revoliucijo- 
nieriai nutarė užmuszti cie- 
corių, isztikro iszgazdino jo 
saugotojus ir urėdninkus. 
Poznaniuje didelių iszkilmių 
ne bus; civiliszkų deputacijų 
ne priims, turbut,isz baimės, 
kad su kokia deputacija ne 
prisigriebtų tykojanti ant 
ciecoriaus gyvasties lenkiszki 
revoliucijonieri; prie cieco
riaus prileisti bus tik oficie- 
rai ir vokiecziai urėduinkai. 
Policija iszdavė prisakymą vi 
siems miesto Poznaniaus gy
ventojams, kad per visą laiką 
lankymosi ciecoriaus visi lan
gai nuo ulyczių butų uždaryti. 
Bijosi mat, kad kas nors isz 
įerzintų lenkų per langą ne 
szautų, kaip tai Dras Nobi- 
ling padarė Berlyne ir paszo- 
vė gana sunkiai Wilhel- 
mą I.

Prancūzija.
Pereitą sanvaitę, ant ran

do padavadyjimo, likosi už
darytos zokoninkų ir zokonin- 
kių parengtos ir užlaikomos 
mokyklos ir visokios labda
ringos įtaisos, kadangi mat 
jos, nežinia dėl kokių prie- 
žasezių, ne norėjo pasiduoti 
naujai užgirtoms kraszto tie
soms, ne sutiko ant rando 
kontrolės. Uždarymas atsi
buvo ramiau negu pats ran
das tikėjo;ne buvo niekur nė 
smarkesnių susirėmimų minių 
su valdžios agentais, buvo 
kaip kur tik vien susistum- 
dymai. Terp zokoninkų ir 
zokoninkių szalininkų buvo 
daug moterų, o tos ne prigu
li prie narsių, jeigu liežuvio 
neužtenka. Terp susirinku
sių ant ulyczių minių, rodosi, 
buvo daugiau rando szalinin
kų negu zokoninkų draugų. 
Jeigu kur atsiliepė szauksmas 
ant garbės zokoninkų, tai tą 
užrėkė rando pritarėjai 
szaukdami. szalyn su kunįgi- 
ja, szalyn su žmonių apkvai- 
lintojais. Net ne pritarianti 
randui laikraszcziai, žinoma, 
iszėmus klerikaliszkų, neužta
ria už iszvy tus zokoninkus, bet 
reikalauja vien,kad vietoj už
darytų įtaisų randas parengtų 
kitas atsakanezias, kadangi 
kitaip truks jų ant užganėdi- 
nimo gyventojų reikalavimų.

Pietine Amerika.
Republikoj Hayti dar iki 

sziol terp dviejų revoliucijo- 
nierių partijų kova ne pasi
baigė, nė viena pusė iki sziol 
ne gali pasigirti, kad butų 
virszų paėmusi. Musziai terp 
szalininkų dviejų kandidatų 
ant prezidento nuolatai atsi
tinka.

Netoli Alto de la Paima, 
Venezuelėj, likosi revoliuci- 
jonierių suinusztas Castro je- 
nerolas Leopoldo Baptistą. 
Į revoliucijonierių rankas pa
teko kanuolės ir vežimai su 
amunicija rando kareivių.

Ant Yakutano pussalio 
prieszinasi Meksikos randui 
indijonai Maya,Jkurių rando 
kareiviai neįfttegėiki sziol su
valdyti. Kova traukiasi jau 
antri metai be jokių vaisių.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Ant priemiesezio Antokoliaus, 
ant Szv. Petro pliaciaua, atsibuvo 
metinis ūkininką iszdirbimų Jo
ni arkas; apart Uždirbimą buvo ir 
ūkininką auginami naminiai 

paukszcziai. Ant jomarko atga
beno daugiausiai visokią iszdir
bimų isz medžio, milo ir audimą. 
Prekės szįmet buvo didesnės negu 
pernai.

Į Vilnią atkako profesorius 
Charkovo universiteto Szepele 
viez. Jis iszsiąstas universiteto 
ant tirinėjimo senovės liekaną 
ir kasinėjimo seną kapą į Vitebs
ko guberniją.

Pasimirė garsus vilnetis skulp- 
turius, žydas Antokolski. Kunę 
jo pei gabeno isz užrubežią j Pe
terburgu, kur jis bus palaidotas.

Gyvenime prabas^ziaus Bernar
diną bažnyczios, ant reikalavimo 
kunįgo, likosi suaresztuota bajo
rė Vladislava Paplauskienė. Ku
nigas apkaltina ję, buk ji atkalbi
nėjo pereiti j katalik'szkę tikėji
mu esancz i ę klebonijoj jiunęžy- 
delkailę. Kaaiin, ar tę žydelkai- 
tę nieks ne prikalbinėjo pereiti į 
katalikiszkę tikėjimę? Pagal tei 
sybę ir tuos reikėtų aresztuoti.

Į Vilnią ant vasaros atkako 
italiszka operos trupu, kuri per 
visę vasarę davinės perstatymus 
Didžiamjam miesto teatre.

Szįmet pasidaugino i-zeivy^tė 
isz L etuvos; žydai pradeda vėl 
neszdint esi j visus krasztus; daug 
keliauja ją į pietinę Afrikę. Ve 
ja mat laukan žmonis netikusios 
Lietuvoj polit szkos irekonomisz 
koa sanlygos.

Vilniuje ant miesto ulyczią 
paskutiniuose laikuose atsirado 
daug beproezią, apie kuriuos 
nieks nesirūpina, o tuom tarpu 
terp beaivalkioj inčzią yra ir pa
vojingi beproeziat

it d. liepos atkako į Vilnią Mar- 
tuseviezių azeimyna isz Liepo- 
jau£lr apsistojo hotelyj Pa-sage. 
Tę paezia dienę motina Malt ase- 
vieziaus, 70 metą senelė, iszėjo 
isz kotelio ir prapuolė. Kur ji 
dingti galėjo, nežinia; nė polici
ja nė jokio prapuolusios pėdse
kio ne susekė.

Pereitę sanvaitę už javus mo
kėjo Vilniuje: už pudę rugią 90 
—95 kap., kvieczią 1 rubl. 10 
kap. — 1 rubl. 20 kap , miežią 
95 kap., griką 1 rubl. 20 kap., 
avižą 1 rubl. 10 kap., ruginią 
miltą geriausią 1 rub. 70 kap., 
prastą 96 kap., kvietimą miltą 
geriausią 1 rub. 70 kap., prastes
nių 1 rub. 60 kap., griką kruopą 
1 rub. 80 kap., svižinią 1 rub. 
60 kap., mielintą 1 rub. 90 kap., 
kvietimą 1 rub. 70 kap. Pūdas 
szieno 65 kap., sziaudą 40 kap.

Visose Vilniaus diecezijos ka- 
talikiszkose bažnycziose, aut pra 
siymo ukin'nką, laikomos yra 
dievmaldystos ant iszpraszymo ap- 
ristojimo nesiliaujanezią nuo se 
niai lytą. M t L:etuvoj yra teip. 
jau kaip ir Amerikoj.

Pereitu sanvaitę ui valgio pro
duktus mokėjo Vilniuje: už ge
riausius kvietienius pyiagus po 12 
—15 kap.už svaręjul vaiszavinius 
pyragaiezius 8 Kap., prancuziszkus 
pyragaiezius po 5 kap. už bandu
tę. Svaras piklevotos geriausios 
duonas 4 kap., prastesnės 3 kap., 
juodos 2| kap. Svaras geriausios 
jautienos be kaulą 19 kap,, su 
kaulais 13 kap., II sorto 10 kap , 
III sorto 8 *ap.; verszienos I sor
to 12 kap., II aorto 9 kap. Kiau
lienos 14—15 kap., rūkytą laszi- 
nią 22 kap. svaras. Pūdas su 
dyto sviesto 11 rub.,25 kap. Sva
ras druskos 1 j kap., pūdas 55 
k p. Svaras mieiinią kruopą 4j 
kap., avižinią 4 kap., gnkinią 
4į kap.

Ant administratoriaus katali- 
kiszkos Vilniaus dijecezijos, vie
toj isz Vilniaus iszgabento vysku
po Zvieravicziaus, likoei iszrinktas 
prabaszczius Auszros Vartą baž
nyczios, kunigas Franckevycze. 
Ir kaipo administratorius di j ere
zijos jis pasi'aiko Auszros Vartą 
bažnyczios prabaszczystp.

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje berželio mėne

sio Vilniaus gub. buvo 34 gais
rai, kurie užgimė: nuo neatsar
gumo 1, nuo negerai įta’sytą ir 
nevalytą kaminią 4, nuo padegi
mo 10, nuo perkūno įtrenkimo 2

ir nuo nežinomą priežasezią 17. 
Visuose atsitikimuose ugnelė pri
dirbo blėdies ant 46280 rubl.

Netikėtą mirezią buvo22.Vaik- 
žudysezią 1. Užmuszystą 1. Ne- 
gyvėlią rado 2.

Vagys^j papildė 24; pavogė 
daigtą už 2002 rubl., gatavą pi
nigą 2664 rub. 30 kap. Arkhą 
pavogė1: Vilniaus pav. 4, Traką 
5, Szventėną 2, Lydos 6, Vilei
kos 5 ir Aszmėną 3; isz viso 25 
arklius.

Miestelyj Molodecznoj terp 
kiaulią siauezia rožė. Nuo 2—14 
dienos berželio rože apsirgo 12 
kiaulią, isz kurią 9 pastipo.

Naujos bausmes.
Už lietuvystę likosi vėl nubaus

ti sekanti lietuviai:
Ambrazaitis ieztremtas ant 3 

metą į Viatkos gub.; D-ras Ske 
teris isz Žeimio — ant 2 metą į 
M kol i j ji; VI. Požėla, mokinti
nis 8-nią kliasą — ant 2 metą 
(apsigyveno Smolenske); Dr. 
Szliupas Rokas i*z Kauno — ant 
2 metą (apsigyveno Vladivosto
ke); Lukauskis, advokatas isz 
Sziaulią — ant 2 metą; Danila- 
vyczia J., sūdo sekretorius isz 
Sziaulią— ant 2 metą; Braž 
džiukė, dantistė — snt 1 metą 
(apsigyveno Smolen-ke); Kun. 
Janulaitis Pianis isz Traszkuną
— ant 1 metą (apsigyveno Smo
lenske); Kun. Szleivys isz Kulią
— aut 2 metą (a|>sigyveno Char
kove); Kun. Opulskis isz Pane
vėžio pav. — ant 2 metą (speigy 
veno Poltavdj); Jodinskytė E. 
isz Szlobiszkio, pavesta policijos 
priežiūrai ant 1 metą.

Isz Panemunėlio, Zarasų 
pavleczlo.’

Szįmet per Sekmines kunigas 
Szereiva iezkeikė isz sakyklos vi 
sus skaitanezius knįgas ir laik- 
raszczius. Ne gana to, iszdavė 
policijai sziuos vyrus: Juozp 
S rvydf, Antanu Kvederę ir Ma- 
teuszę Marcziouį isz Tindžiulią. 
Pas Širvy d p atsiuntė kunįgas 
cziel^ gauj^ fanatiką tamsuną, 
kurie naktie* laike norėjo jį su- 
riszti ir vežti pas assesorią, isz- 
duoti valdžiai kaipo blėdingę 
vieszpatystei žmogų. Bet tas vy
ras, matydamas, kad ežia ne juo 
kai, iszsprudo nakties laike vien* 
marszkinis ir nė ne atsisveikinęs 
su savo motore ir mažais vaike 
liais, turėjo traukt į užrubežius. 
Jis jau sykį, už platinimji knįgą, 
1896m. sėdėjo kalinyj czielus me
tus ir paskui tapo isztremtas isz 
Lietuvos į Maskoiiję ant 3 me
tą. Labiausiai atsižimėjo szia- 
me darbe szie Įjudoszi .i, kurią 
vardus ežia paduodame: Pransku- 
nas isz Panemunią(žiur.kor.“Tėv. 
Sarg ”),Aug. Mažeikis, Viduobs 
isz Vebriszkią,Baltrūnas Kubilius 
ir Sabalauskas; o isz bobą 
szioe: Alena Mekusztkitė, Karo
se Jagaitė, Pranciszkona dvaro 
akmistrinė ir Papaurelienė. Po 
tam į porji dieną apsiautė visę pa
rapiją gaujos žandarą ir padarė 
daugybę kratą. Aresztavo Ant 
Kvederj ir Mat. Marczionį, nors 
pas juos nieko ne rado. Mat ku
nįgo butą nurodyta, kas ir kokias 
knįgas skaito. Krėsdami, jiesz- 
kojo vis “Varpo”, “Ūkininko”, 
“Naujieną”, “Smerties”, “Par- 
mazono”, “Kas yra ir kas bus” ir 
>'Atsiszaukimą”,b.t niekur tokią 
nerado. Kad piie Mateuszo Mar- 
czionio subruzdo raudonsiuliai, 
tai žandarą pulkauninkas, po isz 
krėtimo,ėmė jį kvost: “ar tu pa
žįsti, giidi, Sirvydę?” Nors nie
ko ne iszkyotė, bet Marczionį 
aresztavo ir iszvežė į Zarasus. 
Ar tai ne gėda kunįgui užsiimti 
denuncijacijom8(Yra toki ųirAme
rikoj. Rd.?) Ar ne geriau,vietoj 
kunigauti, pristoti prie žanda
rų?

Vargamatis.

Isz Kauno.
Nuo ateinanezią mokslo metą, 

prie ėaanęzios Kaune prekystes 
mokyklos Chreszcziko bus pa
rengti privatiazki kursai prekystos. 
Ant kursą bus priimami mokin
tiniai baigę pradines mokyklas, 
turinti daugiau kaip 12 metų;

kursai bus padalinti į du skyrių: 
vyriszkę ir moteriszkę. Mokįs 
ežia: tikėjimo mokslo, maskolisz- 
kos kalbos, aritmetikos, prekisz- 
ką rokundų, buchhalterijos, ko
respondencijos, kaligrafijos ir 
svetimų kalbą; vokiszkos ir pran- 
cuziszkos. Mokslas trauksis vaka
rais. Egzaminai norinezią ant 
kursą prisiraszyti • bus pradžioj 
rugsėjo mėnesio.

Kauno ir Reseinių žemdarbys- 
tės draugystės terp prigulinezią į 
draugystę dvarponią nori įvesti 
priverstinu aeekuravimp lauką 
darbininką nuo nelaimią ir senat
vės. Įstatai apsaugojimo darbi 
ninku kasos likoei jau apdirbti ir 
pertiąsti ant užtvirtinimo vidaus 
ministerijai, kuri gal ne stab 
dys gero noro žemdarbystėe drau- 
gysezių Kauno gubernijos.

Isz Bobruisko, Minsko 
gub.

Atkako ežia isz Paryžiaus agen
tas žyd szkos kolionizacijos drau
gystės, susitvėrusios Paryžiuj. 
Minėti agentai ketina pastatyti 
sudegusiame Bobruiskc kelis na
mus, kuriuose butą pigus ir svei
ki gyvenimai neturtingoms žydą 
szeimynoms. Ant to mierio Pa 
ryžiaus draugystė paskiria 100- 
000 rubl. pinįgą, už kuriuos Bo- 
bruiske pastatys 8 mūrinius na
mus.

Isz Druskėnikų, Garteno 
gub.

14 d. l epus Druskeniką mau 
dynią įtaisose užgimė gaisras. 
Ugnis pas rodė pirmiausiai van- 
ną dalyj ir tai abiejuose tos trio- 
bos galuose ant syk. Ant gelbė
jimo subėgo aplinkiniai gyvento
jai, bet ir jie ugnies užgesinti ne 
įstengė; degti paliovė vientpsyk, 
kada isz visos maudynių trio 
bos liko tik pamatai. Blėdys ug
nies padarytos bbii didelės. Dėl 
sudegimo vanną triobos, szįmet 
maudynių sz ii tose vannose visai 
ne bus. Nuo ko užgimė gaisras, 
tikrai ne žinia.

Isz Prūsų Lietuvos.
Vaikžudys Kodjons, kuris už 

nunuodinimpV vaiko, kurio tėvu 
pats buvo, likosi Klaipėdos sūdo 
ant pakorimo nuspręstas, pats su
skubino bausmę, nes kalėjime pa
sikorė. Sargai kalėjimo rado jį 
jau ne gyvy.

Isz Londono.
5 dįenę liepom szių metą tapo 

suszauktas kvartalinis susirinki
mas suszelpiamoeios draugystės 
“Vienybės Lietuvių”. Nors buvu
sia sekretorius, K. Tumosa, isz 
leisdamas bilas,nepadėjo draugys 
tės užvardyjimo (dėlko tji padarė, 
tikrai nežinia), vienog ant susi
rinkimo nedaug truko sąnarių. 
Dienos rėdąs būva toks: per
skaitymas protokolo, peržval
ga Draugystės stovio, rinkimas 
komiteto ir mokeseziai. Se
kretoriui perskaiezius protokolu, 
prezidentas, A. Sakalauckas, ap
garsino atskaitas pusės metų, o 
revizoriai patvirtino ir pripažino 
finansiszkus reikalus komiteto 
teisingai atliktus.

Po lazduotų atskaitą, prezi
dentas Sakalackas, trumpai pa- 
aiszkinęs priežastis, dėl kurią už 
sitraukė rinkimas komiteto, pri
dūrė, kad, pagal sąnarių sutartį, 
gali pasilikti arba tas pats komi
tetas, arba reikia rinkti naujj. P. 
J. Szilkauskas. pasipraszęs balso, 
savo kalboje nurodė, kad komite
tas dorbavosi tei-ingai ir velijo 
likti aut vietos iki pabaigai me
to. Po tam kalbėjo p. V. Bi
rulis, kuris nurodė klaidas sekre
toriaus K. Tumoso ir kasieriaus 
V. žemaiezio, kurie, pritardami 
kun. Szlamo godumui it nepagir
tiniems jo mieriams,pastatė Drau 
gystę ant kratzto* prapulties, ir 
jei ne tvirtumas gabesnių vyrų, 
be abejonės draugystė, per žiau
rumu Szlamo ir jo pasekėjų, butų 
turėjusi iszirti. Prie to pridėjo 
ir Lzleidimp paskutinių pakvieti
mų be draugystės vardo. Biru
lis klausė p. Tumoso, dėl ko jisai, 
turėdamas rankose įstatymus, jų 
nepildo? — Tumosa savęs netei- 
sino, matyt nebuvo kaip, tik už

klausė sąnarių, ar jie, gavę pa
kvietimus, suprato dėl ko jie isz- 
leisti? — Pabaigus p, Biruliui 
savo kalbj,atsiliepė garsus delnų 
plojimai, kas reįszkė, kad jis tei
sybę pasakė. Potam prabilo Tu
mosa. “Matyt isz visko, sakė jis, 
kad art z kalcziauaias, rengęs drau
gystei prapultį. Jeigu asz nege
ras, tai atsisakau nuo sekretorys- 
tos, į meno vietj. rinkite kitp”. 
Kandidatu ant naujo sekretoriaus 
tūlą sąnarių tapo perstatytas A. 
Krajauckas, ir abelnu balsavimu 
už sekretorių priimtaa. Rodosi 
laike balsavimo pneszą nebuvo, 
vėliau isz kampą ėmė kilt protestą: 
girdi, yra daug geresnių vyrų ne
gu Krajauckas; bet kad tokią 
balsų buvo mažai, tai nieks ant 
jų nepaisė. Pabaigus rinkimu se
kretoriaus, kasos dabotojas V. 
Barulis apreiszkė, kad jis pasiren
gęs iszk'eliauti į Lietuvą, todėl į 
jo viet? reikėjo rinkti kitę. Kan
didatais tapo perstatyti: J. Szit- 
kauskas, K. Tumosa ir J. Levins- 
kis. Esant keliems kandidatams, 
rinkimas turėjo būt atliktas slap
tu balsivimu. K. Tumosa, nors 
ne buvo reikalo, pats dalino sa- 
nariams užraszymo korteles, gal 
tikėdamas gauti daugiau balsų 
ir isz tikrojo draugai Szlaminiai 
taikėsi net no kelias -korteles į- 
inesti į skrybėlę renkanezio. Nors 
buvo dabojama, vienok atsirado 
apie 5 balsai daugiau negu buvo 
sąnarių. Suskaiczius balsus, pa- 
si rodė, kad ^zitkauskas gavo 19, 
— Tumosa 16—ir Levinskis 3. 
Tokiu budu Szitkauckas tapo isz
rinktas ant kasos dabotojaus ir 
užėmė savo vietę. Kasierius V. 
Žemaitis padėjo kaucijos £. 5. 
Kaip matyt, reikalai Dr.stės “Vie
nybės L.” pasitaisė ir ant toliau 
eitų gerai, jeigu ne kun. Szlamas 
su savo intrigoms. Lukui bėgant 
ir tas turės pasiliauti, nes ant 
kiek patėmyta, sanariai pradeda 
laikytis įstatymų ir nors po ma
žai — daboti tvarkę laike susirin
kimų. Per szį susiriukimę 
nors neapsėjo be vaidų, bet 
vis gi atlikta, kas prigulėjo ir du 
nauji geri sanariai pateko į admi- 
nietraciję Dr tės.

Sąnarys Dr tė “V. L”.

Isz Manchester, Anglijoj.
12 d. liepos szių metų czia- 

nykszcziame Lietuviszkame 
Kliube Draugystės Szv. Jurgio(?) 
užgimė smarkios musztynfs 
terp eufiiiinkusių kriauezių, sziau- 
czių ir kitokių darbininką; mat 
ežia labiausiai terp savęs ne su
tinka kriaueziai su sziaucziais. 
Teisybę sakant ir terp visą czia- 
nykszczią lietuvių nėra sutikimo 
ir vienybės; prie geros progos ir 
kiti garai apsidaužo. Laike 
musztynią Kliubo kėdės likosi 
sudaužytos; iszdaužė ir Kliubo 
langus. Jeigu poliemonai ne bu
tą atbėgę, gal isz Kliubo butų Ii- 
kę tik griuvėsiai. Isz lauko sto
vinti su plytoms daužė langus, o 
viduryj ėsanti daužė viens kitam 
pustusezias makaules.

Minėtame Kliube per ilgas me
tą eiles airiai turėjo susirinkimus, 
o vienog nieks nė langų ne dau
žė, ne kėlė nė musztynių; lietu
viai ne nuo seniai paėmė Kliubę, 
o musztynių jau buvo daug; vie
nam rankę iszmuszė ir tas per 
kelias sanvtitee dirbti ne galėjo. 
Ne buvo dar ežia baliaus, ant ku
rio ant galo pagalios ne butų ou- 
vę musztynių. Prakalbas ir mi
tingus retai rengiame, bet ir ant 
ją, kiek buvo parengtą, ne apsėjo 
be barnią ir iszaikoliojimą. Mat 
musų broliai manchesteriecziai. 
jeigu kitur susipyksta, ateina į 
Kliubę piktumę nuvaryti; laksto 
ir tie, kurie prie Kliubo ne nori 
prigulėti, ne prisideda prie jo tiž
iai kymo.

Kadangi terp musų miesto lietu
vių nėra vienybės,vietoj dirbti k^. 
nors krūvoj, mes viens kito dar
bus stabdome, per tai ne galime 
nieko svarbesnio nuveikti. Dėl 
stokos vienybės mes ne galime nė 
savo kunįgo turėti. Dabar atva
žiuoja ežia isz Liverpooliaus isz* 
mokęa sziaip teip lietuviszkai ai
ry s kunįgas Hughes dusyk ant 
mėnesio atlaikyti lietuviams 
dievmaldystę, bet susirgęs lietu-
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via ne gali gauti mokanczio lie* 
tuviszkai kunįgo, turi arba mirti 
be kunįgo, arba szauktiesi nemo
kantį lietuviszkai, su kokiu retas 
lietuvis gali susikalbėti.

Manchesteryj lietuvių gana 
didelis būrelis, bet lietuviszkų 
biznių nėra; kur tik daugiau lie 
tuvių apsigyvena, tuojaus ten at
siranda iydiszki kromeliai ir juo
se lietuviai visk £ perką, žydams 
lobį krauja. Manchesteriecziams 
vis rodosi, kad lietuvis be lydo 
ne gali gyventi.

c Sakalas.

Isz Peterburgo.
Lietuvių Suszelpiamoji Drau

gystė kėlė dramatiszką ir litera- 
turiszką vakarą. Lemiama buvo 
Keturakio komedija 3 aktuose p. 
a. “Amerika Pirtyje”. Deklia- 
muotos buvo eilės: “Jonas Tvar- 
dauckas”, “Lietuvaitei nenokan- 
cziai lietuviszkai” ir keletas kitų 
smulkesnių veiklių; ant galop 
J. Zaukos choras padainavo 10 
dainų, isz kurių, tūlos buvo net 
dusykiu atkartotos. Komedijos 
loszimas prastai ėjo, nės, kaip da
vėsi matyli, artisto ne buvo at- 
sakancziai prirengę rolių, todėl 
turėjo, ausis isztempę, klausyti 
suflerio. Geriau atliko savo ro
les: p. Karsztis— Vinco rolę; p. 
Vaiczulis— pirszlio ir p. Antanai
tis — Antano;nors ir jie nevisur 
priderancziai loszė. T? vakar? 
turėjo laime vieszai priesz publi- 
k? pasirodyti nauji dekliamato- 
riai: mergelė Gabalytė, p. Stan
kūnas ir p. Szeszkevicze. Dainos 
publisai patiko, k? liudyja, kad 
padainavo jų 10, o keturias rei
kėjo paantrinti; geriausiaijpadai- 
navo dain? “Guli, guli bernuže- 
lis”.

Vakaras žmonių sutraukė ne 
mažai; pagal bilietus sprendžiant, 
jų buvo apie 700; didesnė dalis 
buvo lietuviai. Kalbant tesigirdė 
jo lietuviszkai. Kaip girdėt, 
pelno vakaras davė 242 rubl. 80 
kap.

Dobrego Va k s.

kiai ir pareikalavo alaus. Kadangi 
New Yorke nedėliotus uždrausta 
pardavinėti svaiginauezius gėry 
mus, tai saliunininkas ne davė. 
Ui tai svecziai iszsitraukė revol
verius ir perszovė Backerą; pada
rę t?, isz saliuno iszbėgo.

Stoka anglių
New Yokk. Dėl sztraiko kal

nakasių, prekės anglių pakilo ežia 
iki 10 dol.ui ton? ir tai ne galima 
gauti; krautuvėse kietos anglys 
iszsibaigė. Tūlos geležinkelių 
kompanijos pareikalavo anglių 
isz Anglijos; dabar Amerikos ge
ležinkeliams isz Cardif, Valijoj, 
gabena pusę milijono tonų kietų 
anglių. Jeigu sztraikai užsitrauks 
ilgiau, reiks isz svetur parsiga
benti dar daugiau anglių.

Tracy prapuolė.
Seatlle, Wash. Valdžios per 

kelias sinvaites gaudė isz Orego
no kalėjimo pabėgusį uimuszėj? 
Tracy ; kelis kartus pasisekė jį 
pasivyti, bet paimti ne pasisekė. 
Dabar jis prapuolė; nė su szunų 
pagelba ne galima jo pėdsakio 
surasti. Szerifas su savo žmo
nėms sugrįžo į miestą, kadangi 
ne žino, kur reikia pabėgėlio 
jieszkoti.

Vžslnuodlno 40 Amoniu.
Maryville, Ten. Nuo limo

nadus užfinuodino ežia 40 žmo 
nių;duisz užsinuodinusių turės 
mirti. Priežastis užsinuodinimo 
yra-ta, kad į limonadą buvo įdė
ta perdaug vyno akmens rugsz- 
ties.

Paskendo laivai.
Cheboygan, Mich. Laike 

tirsztos miglos ant ežero, 25 d. 
liepus, rytmetyj, ausimuszė du 
garlaiviai: “Fred Pabst” ir ve
žantis 2500 tonų geležines rudos 
isz Escanaba. Vežantis rudą 
laivas perskilo pusiau ir pasken 
do; žmonis nuo jo vienog visus 
iszgelbėjo.

Amerikoniszkas urėdu i n kas pa
sisavino pinigus.

Amerikonas kasierius ant salos 
Cebu, ant Filipinų salų, Ros Dou- 
glai,pasisavino diktai tilipini.-zkų 
pinįgų. Už t? pateko po sudu. 
Sūdąs rado ji kiltu, bet dar nu
sprendimo neiszdavė. Gal szito 
ne paliuosuos nuo bausmės, bei 
tikrai ž noti ne galima. Jeigu 
jį paliuosuotų, gal ir jam tūli a- 
merikond parengtų ovacijas,kaip 
tai parengė paliuosuotam Kubos 
paczto virszininkui Rathbonui.

Galviju Miltines.
Pietinėj dalyj ezteto Kantas 

terp raguotų galvijų siauezia 
karaztligės, nuo kurių pastipo 
su virszum szimtas galvijų vien 
Dexter pavietyj. Epidemija tojė 
platinasi vis labiau ir apimt vis 
didesnius plotus.

Suaresztavo 29 chinieczius.
New York. Ant prisakymo 

inspektoriaus chinitzko departa
mento likosi Brooklyne suaresz- 
tuoti 29 cbiniecziai, kadangi mat 
jie, neturėdami tiesos, atkako į 
Ameriką ir slapta iszlipo ant 
kranto.

Nori apskusti sudžia.
Parkersburg, Pa. Czianyksz 

tis sudžia Jackeon ne perseniai 
iszdavė uždraudim? kalnakasių 
organizacijai prikalbinėti dirban 
ežius darbininkus pristoti prie 
sztraiko. Kadangi uždraudimas 
tas be pamato, vienpusiszkas, tai 
kalnakasių organizacijos virszi- 
ninkai ant uždraudimo ne paisė; 
už tai sudžia iszdavė prisakymą 
juos suaresztuoti. Kalnakasių 
organizacija dabar jieszko pama
tų, ar negalima bus sudži? ap 
skųsti. Amerikos sudžios turi 
daugiau galybės negu kraszto 
prezidentas ir už savo nusprendi
mus priesz niek? neatsako, todėl 
tankiai iszduoda nieko su teisybe 
neturinezius nusprendimus. Ant 
sudiių patenka ne visada doriau
si teisybės apginėjai.

Valdai terp Amerikos ir Japoni
jos.

Užgimė smarkus vaidai terp 
Amerikos ir Japonijos už gulin- 
czias ant Didžiojo oceano salas St. 
Marco, kurias amerikonai užsi
manė užimti. Salas tas vienog 
Japonija laiko ui savo savastį,jos 
japonieczių surastos' ir kolioni- 
zuotos 1878 m. Nežinia, katra 
pusė ežia nusilenks. Japonija 
prie tų salų, ginti savo reikalus, 
nusiuntė kariszk? laivą.

Pa verte Isz trūkio 80000 dol.
Vermejillo, Mexico. Netoli 

nuo ežia, plėszikai iszplėsze ex- 
presinį trūkį meksikoniszko Cen- 
traliszko geležinkelio. Plėszikai 
buvo trys amerikonai. Du isz jų 
pasislėpė bagažiniame vagone, o 
treczias įsėdo į vagoną treczios

Isz Amerikos.
Nuotrotos amerikonu ant Filipinų 

salų.
VVashington, D C. Pagal A- 

merikos rando atskaitą, įkilti d. 
liepos szių metų ant Filipinų sa
lų buvo iszsiųsta amerikoniszkų 
paprastų kareivių 12383,ir 413.oo 
ficierai. Nuo 4 d. vasario 1899m. 
iki 30 d. balandžio szių metų tu
rėjo jie 2561 susirėmimą su fih- 
piniecziais. Susirėmimuose tapo 
užmuszti 936 kareiviai ir 69 ofi- 
cierai;nuo ligų pasimirė 2535 ka
reiviai ir 47 cfic.erai; visokiuose 
nelaiminguose atitikimuose pra
žuvo 123 kareiviai ir 6 oficierai, 
prigėrė 257 kareiviai ir 6 oficie
rai; nusižudė patys 72 kareiviai ir 
10 oficierų, ne musziuose tapo už- 
muszti 91 kareivis ir 1 oficieras; 
taigi ant Filipinų salų pražuvo 
iki 16 d. liepos 4016 amerikonų. 
Apart to,susirėmimuose 2707 ka
reiviai ir 90 oficierų tapo paszau- 
tų. Sudėjus visk? į krūvą,pasirodo, 
kad nuotrotos amerikonų ant Fi(pi
nų salų ne teip mažos,ir tas atsiti
ko vien [ er tai, kad tūli ameriko 
niszki politikieriai užsimanė ui 
dėti jung? ant sprando liuo- 
sybę mylinczių žmonių, o tūli ka
pitalistai tik si galėsę isznaudoti, 
žinoma, ant savo paežių naudos, 
gamtiškus turtus tų salų. Už 
tuos nieko bendro su civilizacija 
ir dora ne tur.nczius užsimany
mus tūlų politikierių ir kapitalis
tų, tautai reikia aukauti tukstan- 
czius gyvasezių savo vaikų ir szim- 
tus milijonų doliaių savo turtų. 
K? gi isz to pelno tauta? Nužudo 
vien šen? garbę kaipo liuosybės 
apginėja.

Necivilizuotos sanlygos.
Landers, Wyo. Susiorgani

zavo ežia isz 150 vyrų plėszikų 
pulkas. Pirmiausiai užmuszė jie 
avių piemenę Gulaxes. Paskui 
apstojo avių bandas, piemenis isz- 
vaikė, paskerdė 2000 avių, o .65- 
000 nuginė į kalnus, kur jos be 
abejonės pateks draskantiems 
žvėrims. Piemenis pagazdino 
užmuszimu, jeigu jie bandytų su
rinkti iszvaikytas avių bandas. 
Szerifas nieko niekszams negali 
padaryti. Be abejonės reiks 
szaukti po ginklu miliciją. To
kių atsitikimų,turbut,nėra nė ant 
Filipinų salų, nors Amerikos po
litikieriai perstato filipinieczius 
ne vertais liuosybės, negalineziais 
rėdytiesi savistoviai, be ameriko
nų globos.

Isztroszkeliai uimusze saliuninin- 
ka.

Nevv York. Pereitos nedėlios 
dieną į saliun? George Backero, 
ant 131 W. str., atėjo du vyriez- 

kliasos. Kaip lik trūkis atsitoli
no nuo stacijos, visi trys plėszi 
kai suėjo į krūvą, įsiveržė į ex- 
pre?inį vagoną, iszardė piniginę 
szėpą ir isz jos paėmė vien? pun 
d? su 50000 dol. pinigų ir kitus 
piniginius siuntinius, bet dar ne
žinia, kiek tuose buvo pinįgų; su 
pinįgais nuszoko nuo trūkio ir 
prapuolė.

Skaitlius farmuAmerikoj.
Isz statistiszkų žinių, surinktų 

liaudės suskaitytojų, iszpuola, 
kad daugiausiai firmų yra Texa- 
se, nės 352190; sztete Miasouri 
yra jų 284886, Alabamoj 223220, 
Georgijoj 224691,Illinois 264151, 
Kentucky 231667, Iowoj 228622, 
Indianoj 221897, Michigane 203- 
261, Mississippi 220803, New 
York 226720, Sziaurinėj Caroli- 
noj 224637.

Pasekmes žemes drebejlmu.
Amerikos rando komisija, ma

tuojanti gilumą Mok-ikoniszkos 
jūrių kojos, nusistebėjo, susekusi, 
kad dabar vidutinis gilumas visos 
tos jūrių kojos, didesnės už Bal- 
tiszkas jūres, net prie Suvienytų 
Valstijų, daug mažesnis 
negu buvo 20 metų atgal: seniau 
laike matavimo dugno rudo vidų 
tini gilumą 60 siūlų, dabar gi jis 
niekia vos 25 siūlus. Jeigu dug
nas dar labiaus Užkiltų, vietoj jū
rių, pasidarytų sausiemis. Mat 
visą Meksikoniezkos jūrių kojos 
dugną iszkėlė paskutiniai žemė? 
drebėjimai ant salų Martmiųue ir 
Szv. Vmeento.

lazgyde iierkunas
Providence, N. Y. Netoli 

nuo ežia, Queen Koveryj, gyve
na Jonuihan W. Jonės, kuria 
nuo seniai • sirgo reumatizmu. 
Pereiloj sanvaitėj trenkė į jį per
kūnas, bet tik apsvaigino, ne už
muszė. Kada Jonės atsigavo, 
tai patėmyjo, kad perkūnas ne 
tik nė jokių blogų pasekmių ne 
paliko, bet iszgydė visai nuo reu
matizmo, kurio daktarai ne gulė 
jo i-zgydyti. Tame n eko nega
limo nėra. HT.U

Elektriszkaa geležinkelis per A- 
merika.

Pierke, S. D. Susitvėrė ežia 
kapitalistų kompanija pu 50 mili
jonų kapitalo, kuri nori padirbti 
elektriszko geležinkelio liniją 
nuo Du'uth, Min. į Galve?toną, 
prie Meksikoniszkos jūrių ko
jos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Rovenna, Oh. Netoli nuo 

ežia, ant Pittsburg & We»tern 
alkūnės Baltimore & Ohio gele
žinkelio expliodavo trūkio garinis 
katilas. Pie to v.ena* ypata liko 
si ant vietos užmuszta, o dvi 
mirtinai apkultos. Expllozija 
buvo teip smarki, ksd ji iszmetė 
isz rėlių trūkio masziną.

Rochester, N. Y. Netoli nuo 
ežia, ant Rochester & Irondequoit 
elektriszko geležinkelio koki ten 
piktadariai stengėsi iszmesti isz 
rėlių trūkį. Trūkio rods ne isz
metė, liet prie to du karai susi- 
muszė ir 7 pasažieriai tapo sun 
kiai apkulti; lengvinus apkultų 
yra daug.

Mc Connellsville, Oh. Ne
toli stacijos Douda, ant Ohio & 
Little Kanawah geležinkelio, pa- 
sažierinis trūkis iszszoko isz rėlių 
ir nupuolė nuo augszto kelio py- 
limo. Prie to viena moteriszkė 
likosi ant vietos užmuszta, viena 
ypata mirtinai suže sta, 6 sužeis
tos sunkiai,kiti pasažieriai sužeis
ti lengviau; isz viso sužeistų yra 
30 žmonių.

Dayton, Oh. Netoli stacijos 
Trebin, ant Panhandle geležin 
kelio, isz rėlių iszszoko pasai i e- 
rinis trūkis ir susidaužė. Prie to 
viena ypata likosi užmu-zta, kita 
teip sunkiai suže'sta, kad nuo to 
pasimirė. Po užsidegusiais va
gonų griuvėsiais sudegė trys pa
sažieriai. Sunkiai sužeistų pa 
sažierių yra daug, o terp jų yra 
ir mirtina' sužeisti.

Tuoson, Ariz. Netoli Ragu b s 
ant Sierra geležinkelio, pasažie 
Knis trūkis, užbėgęs ant vandens 
pragraužto pylimo, iszszoko isz 
rėlių ir isz dalies susidaužė. Prie 
to penki geležinkelio tarnai likosi 
užmuszti, o trys pasažieriai sun
kiai sužeisti.

Tvanai.
Sprinofield, III. Ilgai besi- 

traukę lytus pagimdė tvanas 
sztete Illinois, o tie pridirbo ne 
mažai blėdies laukams. Aptinki 
nėse Havana pakilę vandens išt
ardė Lasy pylimą ir užliejo 12000 
akrų d rvų javais užsėtų ir visk? 
ant to ploto iaznaikino. Burcan 
pavietyj.iszsilieję per krantus He- 
nepin kanalo vandens, nuneszė 
dvi fermas; prie to prigėrė keli 
szimtai besigananezių galvijų.

____________ LIETU

Dallas, Tex. Szilose aplinki
nėse nuo pereitos sanvaitėa nesi
liauja lytus, kurie pagimdė tva
nus. Trukių bėgiojimas ant 
TexH8 Pacific geležinkelio pasilio
vė. Miestelis Big Springs van
dens apsemtas ant 10 pėdų giliui. 
Medvilnės pliantacijoa su visu 
vandens nuplautos.

EzpHoslJos.
Pintj, Md. Namuose W. H. 

Featherso expliozija gazolininio 
pecz aus pagimdė gaisrą. Ugny
je pražuvo ir dvejatas Featherso 
vaikų.

Washington, D. C. t Laike 
audrus trenkė perkūnas į rando 
parako magazynus Indian Head. 
Sudegė prie to 58000 svarų bedu- 
minio parako.

Decatvr, III. Netoli nuo 
ežia, miestelyj Pierson, diibtu- 
vėse Williama Mconman explio- 
davo garinis katilas. Expliozi- 
jos 8 vaikai likosi sunkiai sužeis
ti, o viena sužeista mergaitė tu
rės miiti.

Portland, Ore. Ant Co’.um- 
bija upės, drutinant jos krantus, 
expliodavo dinamito skrynutė. 
Expliozijos keturi darbininkai li
kosi užmušti.

Audros.
Vai.parai-o, III. Pereitos san- 

vaitės seredoj siautė ežia baisi 
perkūnija. Perkūno likosi užmusz- 
tas 48 metų Samuel Ibstel. Nuo 
perkūno įtrenkimo sudegė ežia 3 
namai ir dvi ne gyvenamos trio- 
bos.

Irvin, Pa. 25 d. liepos szito- 
se aplinkinėse siautė baisi audra 
su debesų praplyszimais. Uživi- 
nę vandens iszardė pylimus ir 
užliejo vis? miestelį. Per tai 
darbai visose dirbtuvėse turėjo 
pasiliauti. Audra daug blėdies 
pridirbo ne tik visoje Pennsylva- 
nijoj, bet ir sztete New York.

\ et ros.
Vanccuver, B. C. 26 d. lie

pos 'szitose aplinkinėse siautė 
smarkios vėtros, kurios ne mažai 
blėdies pridirbo. Lūkėtų vėtrų 
pražuvo 10 žmonių, bet trūksta 
dar kelių žvejų valczių, iszplau- 
kusių priesz vėtrą ant žvejonės. 
Gal valtys ir žvėjai pražuvo; a- 
pie juoe nėra nė jokių žinių.

Gaisrai.
Oka, Qcebec. Sudegė ežia 

puikus trapistų kliosztorins. Blė
dį ugnies padaryt? skaito . ant 
300000 dol., visaas gi užaseku- 
ruota buvo vos ant 100000 dol.. 
Terp kitko ugnis isznaikino ir 
14000 galionų vyno. Sudegusia 
me kliosztoriuj gyveno 97 zoko 
□inkai; jie yisi iszsigelbėjo.

Albany, N. Y. Siautė, ežia 
ant Boaver str., baitus gaiš as,ku
ris pridirbo blėdies ant 740000 
dol.

VA

Chicago, III. Telegramų 
isznesziotojai pakėlė sztra'ką ant 
iszkovojimo geresnio užmokės 
nio už isznesziojimą telegra
mų.

Omaha, Nebr Dratų jun
gėjams N e brašku Telephone Co. 
likofi pakeltos algos ant 10 — 
25c. ant dienos; apart to,kompa
nija sutiko pripažinti uniją.

Alliance, Oh. 700 dar
bininkų American Steel Cssting 
Co. dirbtuvių pakėlė sztraiką, 
kadangi kompanija nutraukė 
jiems nuo algų už negerą nulieji
mą geležies.

1 Wilkesbarrb, Pa. Kasty 
nių savininkai tiki, kad Rock 
Miners atsiszauks, iszreikszdami 
norą grįžti prie darbo, bet tss ne 
daug svers ant besitraukianezių 
ežia sztraikų.

5 Tamaqua, Pa. Lehigh Co- 
al & Navigation Co., oloj Nr. 12, 
pradėjo darbus suj ecabsais. 
Szt raikuojanti kalnakasisi iki 
sziol tam kompanijos užsimany- 
mui ne bandė pasiprieszinti.

Augustina, Ga. Sztraiki.s 
darbininkų medvilnės dirbtuvių 
Long Manufacturing Co. traukia
si toliau. Darb'n nkai kilų krssz- 
tų medvilnės d rbtuvių uut»rė 
szelpti sztraikuojancziussandrau
gos. <■ /•

New YuKK. Czianykezcz'ai 
orpanizuoti žuvių sudintojai ir da
rinėtojai pareik: lavo didesn ų al- 
gjj ir pripažinimo unijos. Jeigu 
tas ne bus darbdavių priimta,dar 
dininkai nuo 1 d. rugpiuezio nu
tarė sztraikuoti.

Vivian, W. Va. Czianyksz 
ežių ang'.ių kastyčių darbininkai 
sztraikuoja nuo 9 d. berželio. 
Sztraikas užgimė todėl, kad kom
panija sulaužė su darbininkais 
padarytąjį u tat imą, nc'pildė to, 
ką darbininkams buvo pažadėju
si.

Chicago, III- \ Santaikos 
sūdąs sutaikyąiui tarnaujanezių 
ant elektriszkų karų su kompani
ja, iszdavė tokį nusprendimą, ko
kio kompanija norėjo: pripažino 
tarnaujantiems vien tą, ką kom
panija be sūdo pas ulė, taigi po 
24c. už darbo valandą.

New York. D3l “ztraikų 
anglekarių, Uzvežimas kietų an
glių szįmet pasimažino ant 11129- 
269 tonų. Iki sziol ne matyt nė 
jokio ženklo, kad sztraikai grei
tai pasibaigtų. Antlantiko pa
krantėse nuo Bsltimorės iki New 
London krautuvėse pasibaigė jau 
anglys.

Elwood, Ini>. Suvažiavo 
ežia delegatai darbininkų gele 
žies ir plieno dirbtuvių antapkal- 
bėjimo darbdavių užmanyto nu- 
mažin mo ant 25% darbininkų 
algų. Organizacijos vtrszininkai 
kalbina darbininkus sutikti ant 
numažinimo algų, kadangi tąsyk 
dirbtuvės galės dirbti per 11 
mėnesio, o kitaip jos dirbs tik 10 
mėnesių.

1 Wilke-barre,Pa. Prasidė
jo 11 sanvaitė Kalnakasių sztrai
ko, bet visgi jo galo ne matyt. 
Kastynių savininkai stengiasi tū
lose kastynėse pradėti darbus su 
seabsais, tik nežinia, ar tas pasi
seks. Kompanijos turi pakakti
nai sargų ir policistų ant apgyni
mo dirbanezių darbininkų, tik ne 
žinia, ar ras pakaktinai mokan- 
czių daibą. Atsibuvo czit susi
rinkimas delegatų lenkiszkų ir 
lietuviszkų kalnakasių Wyoming 
klonies kastynių. Jie nutarė 
siųsti kolektorius į didesnius 
miestus rinkti paszelpą sztraikuo- 
{autiems darbininkams. Per 
sztraikus kompanijos daugiau žu
do negu atseitų iszpildymts dar
bininkų reikalavimų, bet jos ant 
kasztų ne paiso, kad t k galėtų 
nuskriausti kokiu nors budu didi- 
nanczius jų turtus darbininkus. 
Skriaudėjas paprastai ne kenozia 
tų, kuriuos skriaudžia. Sziuom 
kartu kompanijos, besiprieszin 
damos darbininkų reikalavimams, 
bando, ar tuom ne pariseks iszar- 
dyti kalnakasių organizaciją, ka
dangi susidraugavę terp savą ka- 
pitalittai labiausiai bijosi susi
draugavimo ir susiorganizavimo 
darbininkų. Nesuorganizuotus, 
niekuom terp savęs nesurisztus 
darbininkus ne sunku pergalėti, 
susiorganizavusius,emanezius krū
voj už visos luomus reikalus ir 
naudą pergalėti daug sunkiau; 
todėl kapitalistai ir stengiasi isz- 
ardyti dar nesusidrutinusius pri- 
deraneziai darbininkų ryszius.

Isz darbo lauko.
Philadei.phia, Pa. Darbi

ninkai Gold Beaters National U 
nion pakėlė sztraiką.

1 Chicago, III.- Sztraikas 
vaikų telegramų isznesziotojų pa
sibaigė. Sztraikavę vaikai sugrįžo 
prie darbo.

•Į New York. 300 darbinin
kų dirbniezių prie btatymo naujo 
geležinio tilto ant East River pa
kėlė sztraiką.

Topeka, Kana. Nuo 1 d. 
rugpiuezio darbininkai Atchison, 
Topeka & Šauti Fe geležinkelio 
gaus ant 10—12}% didesnes al
gas.

1 Irvin, Pa. Naujai susitvė
rusi ežia kompanija pastatys di 
Jeles alaus leidinyczias, kuriose 
ras darbą daugiau negu 100 dar 
bininkų.

Chicago, III. Dirbanczioe 
Chicagos piovinycz'ose moterys ir 
merginos nutarė sutverti uniją ir 
pareikalauti geresnių už savo 
darbą algų.

5 Chicago,, III. Pasibaigė 
sztraikas merginų, dirbanezių 
ezianyksteziose pirszt nių dirbtu 
vėse. Darbdaviai sutiko pakelti 
darbininkių algas.

Burlington, Ia. Szėnių 
klotojai Iowa & St. Louis gele
žinkelio pakėlė sztraiką. Darbi
ninkai reikalauja trumpesnio dar
bo laiko be sumažinimo algų.

•J MaNILLA, ANT FiL'PINU SA
LŲ. Czianykazeziai cigarų dir
bėjai, isz viso 7000 darbininkų, 
pakėlė sztraiką; jie reikalauja di
desnių už savo darbą algų.

5 Saginavv, Mich. United 
Mine Workers of America atme
tė Michelio su kastynių savinin
kais apdirbt? užmokeanio taba
lą.

pekla. Darbininkai cz'a ne turi 
nė jokios organizacijos, todėl su 
ais Havermayer daio, ką tik no- 

iL Dirba ežia ir keli szimtai lie 
tuvių. Todėl p. K- Balcziuiias ir 
J. Naujokas pradėjo darbuot'esi 
ant suorganizavimo pragaro dar- 
b ninku, kad suorganizavus, gali
ma būt pagerinti jų būvį. Savo 
laike bus iszdalinti pliakatai pen
kiose kalbose, o tame ir lietuvisz- 
koj, huszaukianti aurirink mą ant 
apkalbėjimo reikalo cukraus dar
bininkų organizacijos. Kada tas 
bus padaryta, lietuviai neatbūti
nai privalo ant susirinkimo pribu 
ti. Jeigu Brooklyne pasiseks su
organizuoti cukraus dirbtuvių 
darbininkus, tai organizatoriai 
bus itzsiųsti į kitus miestus daryti 
tą patį. Organizacija bus priskir
ta prie Suvienytų Vaktijų daibo 
partijos.

Sak..

Isz Passaic, N. J.
Lietuvių mažai ežia yra, nes 

uždarbiai menki: daugiausiai mo
ka po $1.25 ant dienos. Yra ežia 
keli geros valios tautieeziai, o 
kiti gėdisi vadylis lietuviais, lai 
kosi už linkiszko skverno: jeigu 
I atitinki su tokiais ant gatvės, ir 
užkalbini lietuviszkai, tai kol 
pradeda kalbėt, apsidairo, ar nė
ra kur arti ttuvinezio pono len
ko; jeigu nėra, tai drąsiai kalba 
lietuviszKai; prie lenko neatsi
lieps Ihtuviszkai, bijosi, kad koks 
mozūras ne pasikytų “przeklety 
litwin”. Daugumas lietuvių len- 
danezių į lenki-zką kailį teip len- 
kiszkai kalbi kaip a. a. Kun. 
Burbos sutaisyti lenkiszki pote 
riai: “ani svmi, ani ošia”.

“Susiv. L. Amerikos” kuopa 
ežia geriaus laikosi negu tūlose 
Pennsylvanijos lietuvių apgyveu 
tose'vietoje; sanarų skaito apie 
2u. Geistina būt, kad susitvertų 
ir ‘ Tėv. Myl. Dr tės” kuopa.

20 d. liepos musų mieste lan
kėsi Kun. Malulait s su Andrium 
Ulevicziu isz Nervai k, N. J. su 
mieriu sutveri ežia “Rymionų Su- 
sivienyjimo” kuopą ir prie tos 
progos darė kolektą ant naujai 
statomos bažnyczios Newarke. 
Atsilankę pas Jurgį Linouį, mel 
dė aukų ant bažnyczios, o paskui 
ragino sutverti “Susivienyjimo” 
kuopą. Ant užklausymo J. Lino- 
nis atsakė, kad ežia “Susiv”. 
kuopa ‘yra nuo to laiko, kaip ku- 
nįgai atsiskyrė nuo Surivienyjimo 
ir sutvėrė naują ir pasisavino 
senojo visą turtą. Ant to kunį- 
gas atsakė, buk senasis ėsąs 
latrų Susivienyjimu. Kokį, girdi, 
komitetą ant szių metų iszrinko? 
Jame,girdi, yra prigavėjai ir suk- 
cziai. Mat guodotinas kunigėlis 
už miražo savo draugus, po kiek 
jie kam skri audos p įdarė.

J. Petras.
Į f

Isz Brockton, Mass-
Visur yra menkos doros žmo 

nės, koki tinklai prasižengia 
priesz dorą ir Dievo prisakymus, 
bet retai pasitaiko, kad vaikai 
skriaustų stvo gimdytojus. Toks 
atsitikimas ne seniai buvo pas 
mus (ar hetuviszkoj szeimynoj? 
Rd.). Motini su vaikais, neuž- 
kęsdama savo tėvo, ufs manė ko
kiu nors budu nuo jo atsikratyti: 
nuėjo ant policijos ir apreiszkusi, 
kad senas tėvas iszėjo isz proto, 
praszė, ar ne galima būt pitalpin 
ti jį į beproezių namus. Sene
lis, pajutęs kokį szposą jam ren
gia saviejie, iszėjo isz namų, bet 
kaipo senas, ne galėjo ant prasi
maitinimo uždirbti, o isz niekur 
ne turėdamas nė jokios pagelbos, 
pasikorė (isz to, kaip ežia apra- 
szyta, isz tikro iszrodo, kad se 
nts ne pilno buvo proto ir todėl 
priderėjo jį patalpinti į speci- 
aliszką gydinyczią, kur bent ne 
butų galėjęs nusižudyti. Rd.). 
Jeigu Letuviszki vaikai ne pado
riai su tėvais pasielgia, isz dalias 
tai ir paežių tėvų kaltė. Kodėl 
jie ne mokina vaikų gero, kodėl 
savo paveikslu ne pakelia jų pro
to ir doriszko supratimo ant 
augsztesnio laipsnio?

Dorasis.

Isz Elizabeth. N. J.
15 d. liepoj vieną Elizabetho 

lietuvį, Ignotą Milaszkeviczių, 
pasiekė nelaimė. Isz vakaro at
sigulė jis ant lovos stovinezios prie 
atidaryto lango, nežinia kokiu 
budu iszpuolė per langą nuo tre- 
tzių lubų ir užsimuazė. Paliko 
jis paezią su 3 vaikuczių. Velio
nis paėjo isz Navininkų kaimo, 
Kriokalaukio parapijos, Suvalkų 
gub. Prigulėjo į Szv. Kazimiera 
Dr tę, kurios kasztais likosi pa
laidotas.

Darbai sziuom kartu eina ežia 
ne blogai, lietuviai visi turi dar
bą.

Czisnyksztė Tautiszkojo Suaiv. 
Kuopa ant paskutinio susirinki
mo rinko naujus virszintnkus ir

isz 
Lietuviszkų dirvų.
Isz Brooklyno, N. Y.

Didžiamjame Nevr Yorke su-

eztraikavo kriaucziszki darbinin
kai; sztraikuose dalyvauja 25000 
kriauezių. Kitų tautų darbininkai 
ant syk visi eusztruikavo.lietuvisz- 
ki ne spėjo sykiu pradėti 
eztraiką,, jie prie jo pristojo tris 
dienas vėliaus; ežįmet ir lietuvisz
kų kriauezių daugiau sztraikuoja 
negu pernai, kadangi mat dabar 
daugumas lietuviszkų kriauezių, 
net moterys, priguli . prie uni- 
08.

Priežastis sztraiko yra ta, kad 
darbdaviai ne nori pripažinti uni 
os ir kad numažino d rbin nkų 

algas. Darbininkų delegatai su 
sirinko New Yorke ir nutirė ne
pasiduoti ir pireikdauli 56 (vie
toj 59) darbo valandų persanvai- 
tę ir užmokemio ant 5% didesnio 
negu buvo pirmai, taigi pakėlimo 
algų ant 25%. 8 d. liepos Už
rinkti darbininkų delegatai nusi
davė pas darbdavius ir padavė sa
vo reikalavimus, paskirdami ant 
atsakymo laiką iki 15 d. liepos. 
Darbdavių perdėtiuis pasakė,kad 
jie moka ant 25% didesnes algts 
darbininkams negu kituose Ame 
rikos miestuose; ant to delegatai 
atsakė, kad New Yoike ir valgio 
produktai jrj. ant 25% branges
ni negu kitur se miestuose. Su
sitaikyti ne buvo galima, kadangi 
reikalavimai buvo visai prirsringi 
vienas kitam: kapitalistai norėjo 
isz darbininkų darbo kuo dau
giausiai pelnyti, darbininkai- vėl 
norėjo už darbą didesnio už 
mokesnio.

Dabar daibininkai supranta, 
kokiais geradėjais yra kapitalis
tai ; pamatė, kad nuolankumas ir 
meldimai darbininkų neiszduoda 
laukiamų vuis:ų: juo darbininkai 
paklusnesni ir nuolankesni, juo 
lab au juos darbdaviai skriaudžia 
ir niekina ir m stumia vis į dides
nį vargą. Ir kriauc2.iai,.kol bu
vo su dvasia ir kunu atsidavę ma
lonei s iviuinkų didelių krautuvių, 
buvo jų skriaudiiami ir paniekin
ti, kadangi vergų paprastai nieks 
ne godoja; dirbo jie po 15 valan 
dų ant dienos, o kartais ir dar il
giau, buvo nuskurę, suskretę, net 
nusiprausti ne buvo kada. Var 
gas vertė jieszkoti užmiisztiea 
svaiginancziuose gėrymuose. Ne 
paisant ant to v^rgo, ant m< stelė- 
jinio kap tilistų kiekvienas bėgo 
į darbą; nors pusnuogis, bet ne 
buvo girdėt isz jų lupų rugojimų; 
isz tų nuolankumų ir verguvimų 
laukė kapitalistų malonės ir page- 
riniino būvio, bet nieko gero ne 
sulaukė. Bet ir skriaudoms ir 
isznaudojimui turi būt rubežius, 
kurio peržengti ne galima, o ka 
pitalistai tą rubežių peržengė. 
Isznaudojimas be jokios micla- 
szirdystės pakėlė ant galo ir isz- 
daudojamų supratimą ir jie pama
tė, kad per nuolankumą ne su
lauks kapitalistų malonės, bet 
vien didesnes dar skriaudas. Nu
stumti į didžiausią vargą, darbi
ninkai ant galoužaimenė atsirem
ti, bandyti kovoti už savo būvį. 
Na ir prasidėjo kova ir per ją dar 
b ninkai daugiau pelnys negu 
nuolankumu. Reikia vien vieny
bės terpdarbininkų' ir supratimo 
savo reikalų.

Organiz jokimės todėl mes dar
bininkai, traukime į kruvą musų 
pajiegas. Nenuleiskime rankų po 
jeib vienam nepasisekimui. Neuž- 
mirszkime, kad ir kapitalistai ne 
ant syk įgavo tokias pajiegas, ko
kias dabar turi, bet isz palengvo 
sau sivinosi privilegijas, įgavo gi 
visas tik per nuolankumą dirban
ezių žmouių. Ir kapitalistai si- 
vinimuose visokių privilegijų ne 
kartą buvo stabdomi ir ne kartą 
ir juos pasiekė nepasisekimai, bet 
jie ne nusiminė. Nenusiminkime 
ir mes,darbininkai,kovokime drą
siai ui musų tiesas, o musų bus 
virsziM. Milijonai žmonių nerei
kalauja nusilenkti priesz kelis 
szimtus pralobėlių; jeigu jie szią- 
dien milijonus žmonių savo ver
gais padarė, juk tai tų milijonų 
kaltė, kad jie savo tiesų ginti ne 
mokėjo ir per tai likosi teip bai
siai kapitalo prispausti; ne kartą, 
ypacz laike visuomeniszkų rinki
mų Amerikoj, balsuodami už ka 
pitalistų kandidatus, darbininkai 
pats padėjo kapitalistams ant 
sprando jungą uždėti, ir tą jungą 
savo balsais palaiko.

K. Balcziunas.
Kaip garsus Morgan yra Ame

rikoj vadin imas plieno valdonu, 
teip Havermayer yra Amerikoj 
cukraus valdonu. Didžiausia cu
kraus dirbtuvė yra Brooklyne, 
kur keli tukstancziai darbininkų, 
prigulinezių prie penkių tautys- 
czių, dirba ant labo minėto cu
kraus valdono,arbą,geriau sakant, 
jam vergauja. Darbo sanlygos 
ežia kuo niekiausios, algos gi teip 
mažos, kad jų vos užtenka ant 
to, nad darbininkai badu ne nu
mirtų. Dirbtuves tas visi vadina 

iszrinko isz tikro gerus taulie- 
czius: prezidentu iszrinko Jurgį 
Orininkaitį, sekr. — Antaną Pe
iliuką. CzianyksztėSuriv. Kuo
pa auga gana smarkiai: per pas. 
kutinį bertainį metų prisiraszė 
30 naujų sąnarių. I-ztikro ką 
ežia turime geriausio — yra tai 
Susivienyjimo kuopa.

Sus. Sąnarys.

Isz Lawrence, Mass.
Pradžioj liepos mėnesio a'sibuvo 
ežia biaurios lietuviszkos kriksz- 
tynos. Vaiko tėvai privežė deg- 
tinės ir alaus, kad sveczių gerk
lės ne iazdžiutų. Apie tai.tuibm, 
dažinojo mėgstanti tokius gėr\- 
mus; jų susirinko ne mažai ir Ži
noma, rūpinosi, kad gerklė ne 
iszdžiutų. Pasigėrę, bliovė ir 
szaukė, kiek g<rklė įstengė, o 
svetimtaucziai rinkosi, tikėdam', 
kad lietuviai isz žmonių savo dit- ' 
varas sukas deda, kad žmonis de
gina dievams ant garbės. Ant 
galo gėrymų garbu tojai pradėjo 
pesztiesi; gerai dar, kad paskui 
nesikreipė su skundais į suda. 
Matyt visų lygiai dru'os buvo 
kumszczios ir visi lygiai bavo 
kalti. Terp tų pesztukų vienog 
ne buvo teip vadinamų fzliuptar- 
nių, bet visi garbinanti kunįgus. 
Kodėl kunįgai ne pamokina savo 
tarnų žmogiszkesnio pasiėlgiino?

Pažįstamas.

Kam reikalinga dviguba 
miera?

Nors szitą atsiliepimą rei ktų 
siųsti į “Žvaigždę”, bet kad itz 
kalno žinome, kad tas laikrasztis 
ne mėgsta atszaukti neteisingų 
apjuodinimų, tai priversti ėfame 
k rei p tiesi kitur.

“Žvaigždė”, negalėdama dova
noti Szv. Kazimiero Dr. 25 dol., 
kur e ne pateko į jos iszleistojo 
kiszenių ui Merkevyczę, atmoka ; 
draugystei apjuodinimais; apjuo
dindami, “Žvaigždės” rasztinin- 
kai talpina savo straipsnius po 
slapyvardžiais. Sziuom kartu 
“Žvaigždė” užgriebė Szv. Kazi
miero Dr. parengtą pikninką. Ji 
sako, kad draugystė, rengdama 
pikninką, kuris užsitraukia iki 
nakpziai, tuom p: ežiu platina pa
leistuvystes.

Draugystė gali parengti pik
ninką tada, kada gauna parką. 
Rods parkų New Yorke yra ne 
maiai, bet laikanezių pikninkus 
draugysezių yri dar daugiau. 
Juk ir Brooklyn > parapija rengia 
ant metų net po du pikninku, 
kurie dar ilgiau užsitraukia ir ant 
jų iszgeria gal deszimtį kaitų 
daugiau alaus ir kitokių gėrynių 
negu ant pikninko Szv. Kazimie
ro Dr.,ovienog “Žv igždės”r.iszti- 
ninkai to nė per žiūroną patėmy- 
ti ne gali; jie bara Szv. Kazimie
ro Dr te, o tyli apie dar didesnius 
ntuidėj'mus rengėjų pikiūnkų 
ant parapijos naudos. Kam gi ta 
dviguba miera? Kodėl tas įiats, 
už ką peikia vienus, jeigu rėngia 
“Žvaigždės” igzleistojas, yra pa
gyrimo vertu? Ar mieris vien 
turi iszteirinti darbą? Ant para
pijos mitingų besilinksminau 
tiems net raudoni burbulai szoka, 
o pas “Žvaigždę” tas yra pagyri
mo vertu; ji peikia, apjuodina 
Szv. Kazimiero Dr-tę gal užtai, 
kad aut jos p.kninko raudonų 
burbulų ne buvo,ne buvo kraujo? 
Toks mat jau keistas ’suprat inas 
musų “doros mykintujų” iszlei- 
džiamų laikraszczių i Kas pas 
kitus yra nupeikime vertu, pa? 
juos vertas garbės ir pagyrimo. 
Visur dori žmonės niekina ir sza- 
linasi nuo denuncijantų, kunįgai 
denuncijantai žemiausios veislės 
yra jų sandraugų didelėj garbėj 
laikomi. Toki mat keisti dorin
ki principai pas musų doros mo
kintojus ir jų tarnus!

Nepaliko “Žvaigždė” ne chi ių 
Eremino ir S. Daukanto, o užtai 
giria dainorius parapijos dudo- 
riaus Rutkausko, ir meilius jo 
dainorių balselius; tuom tarpu 
ir vaikas supras, kad abudu pir
mutiniai chorai daug geresni ir jų 
dainorių balseliai dar meile-si 
už bakelius dudoriaus choro, o 
vienog “Žvaigždė” pirmutinius 
peikia, o giria dudorių.

J. Naujokas.

Kava kaipo vaistaM.
Londono lai k ra szt is Britkh 

Medical Journal nesentai patal
pino straipsnį apie bandymą isz- 
paniszko daktaro Restropo, gy* 
venanezio pietinėj Amerikoj,mies
te Colon, Columbijoj, pritaikyti 
kavos papų anksztis prie gydymo 
maliarija ir kitokiais drugiais 
serganezių. Dras Restropo ne- 
tyczia patėmyjo, kad po suvalgy
mui kavos ankszties vieno ligonio 
karszcziavimai pasimažino, Dras 
todėl užsimanė tą netikėtai patė-



tnyt^ vaistu iszbandyti ir ant kitų 
maliarja serganczių. Ligoniams 
maliarija sergantiems jis duoda 
gerti gėrymp isz iszvirintų 30 
gramų kavos ankszczių 400 gra
mų (1 svare) vandens. Anksztis 
tas virina 5 minutas ir to gėrymo 
duoda ligoniams po stiklu szeszis 
kartus ant dienos. Nuo to ne 
tik serganti maliarija ir kitais 
drugiais, bet teipoagi serganti in- 
fluenza ir chroniškoms krauji
nėms žymiai ir greitai pasitaiso. 
Maliarija serganti po kelių dienų 
vartojimo szito vaisto su visu isz- 
g jo ir liga daugiau ne sugrįžo. 
Dras Kestropo nežino, kokios 
medegos, ėsanczios kavos anksz- 
tyse, gydo paminėtas ligas, todėl 
jis per laikraszczius atsiszaukė 
j chemikus, praszydamas isztirti 
gerai kavos anksztis, o gal hus 
galima susekti,koki jų sudėtiniai 
gydo maliariją ir kitokias li
gas.

Ne reikia užmirazti, kad pirm 
Keątropo ne degintas kavos 
pupas bandė vartoti ant gydymo 
maliarija serganczių holandiszki 

. daktarai holandiszkoj Gujanoj, 
kur maliarijos ir kitoki drugiai 
ypacz smarkiai kankina baltvei 
džius koliomstus. Vartojamos 
buvo prie gydymo drugiais ser
ganczių ir kitos kavos krūmų da
lys, kaip antai: lapai, jauni il
giai, bet ankeztis kaipo vaistu 
vartoja iki sziol vien Dras Res- 
tropo. Jeigu prie bandymo ir ki 
tiem? daktarams pasiseks patė- 
myt> gydanczias ypatybes kavos 
ankszczių nors prie gydymo dru 
gių ir maliariją, tai vertė kavos 
plantacijų dar labiau ptesididįs. 
Nuo kavos krūmų iki sziol rink
davo vien pupas,o anksztis isztusz- 
tinę,mesdavo, jos ne buvo sunau
dojamos. Jeigu gi jos turi gydan- 
ežias ypatybes, tai ir ankaztis no
riai pirks aptiekus,o ypacz kraš
tuose, kur drugiai ir maliarijos 
niekada nesiliauja, sunaudos ka
vos ankszczių ne mažai; krasztų 
tokių ant žemės yra labai daug 
ypacz terp tropikų, taigi karszto- 
se žemės pavirsziaus dalyse.

Isz visur.
I! Bulgariszkas randas uždrau

dė su visu atgabenimu į Bulgari
ją amerikonisz&ų vynvuogių.

Ant upės Volgos, liesikeliant 
szienpiuviame, apvirto valtys ir 
žmonės supuolė į vandenį. Isz 
jų 52 prigėrė.

0 Pietiniuose Ch i nuošė, ant 
Vakarinės upės,susidaužė chinisz- 
kas garlaivys ir paskendo. Pri
gėrė prie to ir 200 chinieczių.

[ Kijeve, Maskol'joj, nuo 
smarkių lytų žemojoj miesto dalyj 
visos kelnorės likosi ant syk van
dens užlietos; -vienoje kilnorėj 
prigėrė 15 žmonių.

,| Cholera ant Filipinų salų, 
kuri pradėjo mažintiesi, dabar 
vėl siauczia smarkiau: 25 d lie
pos viename tik mieste Manįllej 
buvo 78 nauji apsirgimai.

R Vindobonos profesorius Dras 
Seilių, išsiųstas ant moksliszkų 
tirinėjimų į Palestiną, rado sienas 
ir vartus buvusios Sam irijoj Sa- 
lomono bažnyczios.

| Persijoj, aplinkinėse Bender 
Abbas, nesiliauja žemės drebėji
mai. Gyventojai apleido miestu 
ir gyvena ant laukų. Žsrnės 
drebėjimai su visų iszgriovė tvir- 
tynę Ormuz.

|| Mieste Czifu, Chinuose, nuo 
pagedusios mėsos pasimirė 13 
mokintinių angiiszkoe mokyklos; 
serganczių gi yra dar daug mo 
kintinių, isz kurių gal dar ne 
vienas numirs.

II Angliškose valdybosesziau- 
rinės salos Borneo dalies, terp 
išsiųstos priesz dajakus kariume- 
nės, susidedanczios isz 10000 ka
reivių, apsireiszkė cholera, nuo 
kurios 2000 kareivių pasimirė; 
ant serganczių užpuolė dajakai ir 
juos iszskerdė. — 

_____ /
II Republikoj Costa R ca atsi

darė seniai užgesę vulkanai. Gy
ventojus apėmė baimė, kad ežia 
ne atsitiktų tas pats, kas atsitiko 
ant salos Martiniųue.

I Netoli Strumicoe, ant Bulga
rijos rubežiaus, 300 bulgariszkų 
kareivių susimuszė su turkiszkais 
baszibuzukais; susimuszime 25 
turkai likosi užmuszti.

8 Piie susidaužymo.Elbos įta
koj, netoli Hamburgo, garlaivio 
“Primuš”,pražuvo daugiau žmo

nių, negu isz pradžių garsino: da
bar skaitlių prigėrusių paduoda 
ant 112.

D Prancūzijoj,net Ii Versaillee, 
bandant minas, viena pritaikyta 
miua per anksti expliodavo. Ex 
pliozijos vienas ofic eras ir trys 
unteroticierai likosi užmuszti, o 
szeszi kereiviai likosi sunkiai su
žeisti.

| Mandžurijoj,mieste Mugden, 
siauczia smarkiai cholera. 
Nuo 3—14 d. liepos nuo choleros 
pasimiiė 757 žmonės, kuriame 
tai skaitliuje buvo maskoliai, 
likę gi yra mandžurai ir chinie- 
cziai.

i] Netoli Paryžiaus, dvare savo 
vyro Sempiso (Prbiicuzijoj).likosi 
iszalkusių szunų sudrakyta arne- 
rikonė Sempiso moteris, kuri no
rėjo szunis palakinti. Sudrasky
ta moteriszkė paėjo isz Brookly- 
no.

|| Poznaniaus lenkai savo že 
miszko banko, uždėto ge bėji nui 
žemės ėsanezios lenkų raukote, 
kapitalu pad dino ant 15 milijonų 
markių. Daugiausiai akcijų mi 
nėto banko dabar turi lenkiškas 
muzikis Padarewski.

į| Abisinijos valdonas Menelik 
uždraudė į savo valdomu kru-zty 
atgabenti isz kur nors svaiginau 
ežius gėry mus; o kad tokių gėry
nių ir namieje ne dirba, tai abi 
siniecziai turi apseiti be jų. Lie 
tuviai ten ne iszbutų ilgai.

|| Egipte visuose raustuose prie 
Terpžeminių jūrių, teipo-gi kraš
to sostapilej Caire, pasibaisėtinai 
siauczia cholera. Angliszki ka
reiviai, kurie stovėjo Caire, isz- 
traukė į tirus ant apsisaugo) mo 
nuoch.leros. Mieste Cairo kas 
dien^ apserga vidut niszkai po 
150 žmonių.

|| Specialiezkas vokiszkas laik 
rasztis “Neue Musik Ztg.” raszo, 
jog ne mažiau pagarsėjęs už Pa 
derewskį lenkes muzikas,Raul Kc- 
czalski, paraszė operę p. v. “Ky- 
monl?. Opera ta pasemta isz 
Lietuvos istorijos. Minėtas laik- 
lasztis labai iszgiria nauj^ ope 
r?.

| Ant ateinanezių mokslo me
tų Peteiburgo kelių institute yra 
liuosų vietų norintiems pastoti 
naujiems studentams: 100 ant I 
kurso, 14 ant II ir 10 ant III. 
Technologiszkame institute yra 
250 vietų naujiems studentams. 
Institute civiliszkų inžinierių yra 
50 vietų.

| Per pirmj pusmetį szių me
tų Vokietija parsigabeno isz sve
tur visokių tavoių.už 2840000000 
Markių (pereituose metuose per 
pirm^ pusmetį parsigabeno tik 
už 2752000000); savo gi tavorų 
išgabeno svetur už 2286000000 
Markių (pernai iszgabeno už 
2136000000 Markių).

| Netoli Blankensee, sziaurinėj 
Vokietijoj, susimuszė pasižierinis 
garlaivys “Primuš”, mit kurio 
buvo 185 pasažieriai, su velkan 
ežiu garlaiviu “Han-a. Primuš” 
perskilo pusiau. Isz,buvusių ant 
jo žmonių 112 prigėrė, kitus isz- 
ge.bėjo Hansa ir skęsĮancz • lai
vo tarnai.

U Ryme pasimirė prefektas 
propagandos, 80 metų senis 
lenkas kardinolas Ltduchowski. 
Pirma jis buvo Gnezeno archi- 
vyskupu, bet B sroarkio persekio
jamas, persikėlė į Rym$ ir tapo 
paskirtas ant virsz nmko vieno 
isz svarbiausių popiežiaus urėdų, 
taigi ant virszininko propagan
dos.

|| Laukų darbininkai Galicijoj, 
gaunanti nuo ne turinezių gėdos 
dvarponių tokias algas, kad jų nė 
ant prasimaitinimo ne užtenka, 
pakalė ant galo sztraikus. Ant 
suvaldymo darbininkų dvarpo
niai nuo rando iszmeldė kariume- 
nę. Pirmutinis susirėmimas be
ginklių darbininkų su kareivi Ja 
buvo aplinkinėse Czartkovo. Su
sirėmime 23 darbininkai tapo už
muszti, o 40 likosi sužeistų.

| Prancūzijos randas iszleido 
prisakymu uždaryti Paryžiuj 26 
kliosztorių mokyklas, kurios ne 
nori pasiduoti rando padavady- 
jimams. Randas prie uždarinėji
mų dvas’szkijos užlaikomų mo
kyklų vien Bretanijoj laukė pasi
priešinimo gyventojų; todėl į 
Bretanijj iszsiuntė daugiau ka
reivių.

Į Rytinėj Galicijoj ausztraika- 
vo laukų darbininkai, sztraikuo-

se dalyvauja jau apie 100000 dar
bininkų; mat lenkiszki 
pouni praicziaes ai moka už dar- 
bp savo daibinkams. Ponai a tai 
šaukė į randji, reikalaudami ka
reivių, bet randas davė ponams 
išmintingiausiu rodji: per pakė 
limj algų brndyti geru su darbi
ninkais susitaikyti.

8 Prancūzijoj prasidėjo smarki 
kova terp kunįgijos szalininkų ir 
rando. Mat atėjo laikas uždaryti 
kli< štorių parengtis įtaisas, ka
dangi jos ne nori pa-iduoti rando 
padavadyjimauis. Randas pra
dėjo uždarinėti tokias įtaisas, bet 
jų užlaikytojai rauda daug užtarė
jų ir jie užsimanė pasiprirszinti 
randui. Tuluosa miestuose, kur 
buvo zukoninkų užlaikomos įtai
so?, jų šalininkai pakėlė maisza- 
lį. Vien Paryžiui suare-ztavo 
300 kunįgijoa t-zalininkų. Ran
dui teipusgi ne trūksta paramom. 
Pamatys me, katra pusė paims 
virszų. Dabar smarkiausiu riksmu 
kelia moterys.

| Aukštas vokiszko ciecoiiaus 
dvaro urėdninkas, lenkas Mo- 
rawski, persergėjo Vokietijos cie- 
Corių, prašydamas ne keliauti 
rugsėjo mėnesyj ant manevrų į 
Poznaniaus provinciją, kadangi, 
girdi, lenkai padarę sukalbį ant 
ciecoriaus gyvasties. Ar tas re
miasi ant teisybės, ar yra vien 
gazdin'inu ciecoriaus, kad jis ko
kioj savo kalboj ne bandytų er- 
z nt' lenkų, tikrai nežinia.

Piabaszczius ki-talikiszkos pa
rapijos Froningen**,Alzhtijoj (Vo 
kielijoj), kun. Ealam.cher, li
kosi sūdo n t spręsti s ant 100 
Markių bausmės už ta:, kad laike 
iszpažintiesteip gani ii koliojo 
išpažiiiHiiczię nuodėmes motersz- 
kę, kad kili žmonės tuos kolioji- 
mus giidėjo. Ir Amerikos sūdai 
baustų kunį^us už garsų kolioji 
mp ž;n< n ų, kadangi koliuti ' ir 
niekinti ypatas ir kunįgams ne 
valia. ,

|| Laike liaudės suskaitymo, 
Vengrijoj buvo iš viso gyvento 
jų 19254559, kuriame tai skait
liuje buvo: katalikų 9919913, u 
nijotų 1834143, liu'eronų 2441- 
142, k> Ivynų 1228942, žydų 
851378, i-tscziatikių 2715813. Pa
gal kalb^, Vengrijos gyventojai 
sziteip skirs' osr: magyari.-zkai 
kalbanczių yra 8742301, rumu 
niszkai 2799479, rvokiszkai 2135. 
181, slovakiškai 2019611, chor- 
tiszkai 1673589, seibiszkai 1052 
180, rusiu szkai 429477. Mokau 
ežių rašyti buvo 9596383, taigi 
mažiau negu pusė gyventojų.

Vietines Žinios.
— Pereitu sauvaitę Chicagoj 

pasimirė 520 žmonių, kuriame tai 
skaitliuje buvo vyriszkių 308, o 
moterų 212.

— Nakvynės namuose pn. 411 
N. Clark str. vienas isz apsisto
jusių ten sveczių, Ernst Patridge 
atsukinėjo savo kambaryj guzo 
dūdas ir atsigulė į lovj. Ant ry
toj ius rado jį ne gyvf. Iš visko 
matyt,kad jis atsuko tyczia, 
su mieriu nusižudyti,

— Ant vietos pasiiniruaioChi 
cagos archivyskupo Feehano di- 
jeceaijos susivažiavusių kunįgų li
kosi iszrinkti du kandidatai: Pe- 
orijos vyskupas Spaulding ir Chi- 
cigos vyskupas sufraganas Mool- 
don. Katrei iš jų užtvirtįs po
piežius, dar nežinia. Prie rinki
mo vyskupo nė vieno lietuviško 
kunįgo ne buvo, nuo lenkų buvo 
tik vienas kunįgas Lange.

— Chicagoj susztraikavo vai
kai iszneaziojanti telegramus. Jų 
vietoj kompanija priėmė suaugu
sius. Vienas isz tokių suaugusių 
isznesz:otojų, 45 metų Johnson, 
prisikrovęs pilnai krepszį telegra
mų, įsėdo į Icarp Van Buren ui. 
Ant Desplafnes ui. ant jo užpuolė 
pulkas štraikuojanczių vaikų; 
mėtydami akmenis, teip sunkiai 
8'imuszė, kad Johnson puolė ant 
ulyczios. Nugabeno jį į ligonbu- 
tį, kurio daktarai rado kelione 
vietose perskilimus galvos kaulo; 
j e ne turi didelės vilties, kad 
vaikų sumuštas Johnson galėtų 
iszgyti. Vienas isz sumuszusių jį 
vaikų likosi suareszluotas.

— Ant Chicagos priemiesezio 
M »ywood stato naujįi baptistų 
bjžnyczię. Darbai ėjo gana grei
tai ir bažnyczia butų į porji san- 
vaiezių pabaigia. Darbininkai 
dengianti stogp ant pietų, ant at- 
siszaldymo, parsineszė porj bute 
It-ų alaus. Alų rado pastarius 
Clarence Lapp ir nieko ne sakęs, 
išmėtė per langus. Darbininkai 
isz syk nieko ne sakė, bet pabai

gę dienos darbf ir gavę užmo- 
kennį. apreszkė, k> d j e ne gali 
daleisti, kad pastorius kištus: į 
jų privati zkus reikalus, todėl 
daugiau ežia ne dirbs. Piktumas 
ir keiksmai pastoriaus ne gelbėjo; 
darbai prie statymo bažnyczios 
apsistojo, kol pastorius neras ne- 
gerianezių alaus darbininkų.

Draugyscziu Reikalai
Lietuviškas Pikniukas.

Chicago. Dr-te Lietuvos 8unu tu
rės savo pikninka nedelioJ,3RugpJuczio, 
darže Iteisig's Grove, Riverside, III. 
Prasidės 10 vai. ryto. Inženga vyrui su 
motere 25c.

Reissig's Grove daržas laba-t gražus, 
pilnas uksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visas elekrika apszviestas, gražus takai 
pasivaikszczioli, sūpuokles pasisupti.lai
veliai paslplaukineti ir viskas kas tik ant 
zabovos reikalinga.

Imkit Meropolitan Elevatori i<i W. 
48 avė., isz ten La Grange Street k ari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti. Su guodone,

Komitetas.
Lietuviszkas Piknlnkas.

Chicago. Dr-te Apyeizdos Dievo turės 
savo penkta metini pikninka nedelioj, 
10 Rugpjuczio, darže Bergmau’s Grove, 
Riverside. UI. Prasidės 9 vai. ryto. In- 
ienga vyrams25c., moterims ir mergi
noms dykai. Daržas gražus, pilnas uk- 
smetu medžiu ir krumu, gražus takai 
pasivaikizesioti, didele szokiams pliat- 
forma ir viskas kas tik pikninkams rei
kalinga.

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

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti. Komitetas.

Chicago, Dr-te 8. Daukanto turės sa
vo mėnesini susirinkimą nedelioj, 3 
Rugpjuczio, 12 vai. dienos, saleje K. 
Liaudanskio, 3301 8. Morgan 8t., ant 
kurio visus sąnarius kvieczia pribūti ir 
naudus prisiraszyti pakol įstojimas yra 
likti.00 8. Abromaviczia, sekr. (

IH6 33 rd 8t.
Baltimore, Md. Tėvynės Mylėtoju 

Dr-tes Kuopa turės savo susirinkimą 
Subatoj, 2 Rugpjuczio, V. Nemuros sa
leje, 215 Sharp St., ant kurio visus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia susirinkti.

Komitetas.

Chicago, Auszros Dr-tes susirinkimas 
atsibus 3 d. Pjutes, 7 vai. vakare, aplie- 
koj Dro Graicziuno, ant 18-tos ui., prie- 
szais lietuviszka Apveisdos Dievo baž
nyczia.

PiijieNZkoHiual.
Pajieszkau savo paezios. Mares Matu

laitienės, kuri 23 d. Berželo su Stanislo
vu Norvaisza ir dviem vaikais (mergaite 
3, vaikas 6 metu) uuo mones 
prasiszalino. Kiek girdėjau jie 
iszvažiavo in Cumberly, Indiana. Pati 
geltonu plauku rauplėto veido, Norvai- 
szas turi kreiva žanda Kas Juos užte- 
mys ir duos man žine gaus S5.00 atlygi
nimą. Antanas Matulaitis,

212 Firat St., Elizabeth, N. J.
(A-D

Pajieszkau savo draugo. Antano Lin
gio, Kauno gub., Telsziu pav.,Gadunavo 
volosties, isz Navarenu miestelio. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Konst. Orlovski,

Box 611. Schenectady, N. Y.
Pajieszkau savo dėdės, Antano Rnlin- 

skio. Kauno gub., Raseinių pav., Kra
žių parap. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Stan. Terepas,
813 Careon St., ’ Pittsburg, Pa.
Pajieszkau Jono Knaucziuno isz kai

mo Grenunu, Remigalos parap., gyveno 
Hartford, Conn. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Kaz. Gurskas,
49 N. 1 st 8t„ Brooklyn, N. Y.
Pajieszkau Kazimiero Kelminsko, Su

valkų gub , Miroslavo gm., kaimo Var- 
stotycziu. Jam pas mane yra palikti 
pinigai po mirusiam jo giminaieziui, o 
kad daugiau jo giminiu ne pažįstu, to
dėl pajieszau szio kuri pažystu:

Jurgis Baronas,
1002 8. 2-nd 81, Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Franciszkaus 
Konceviczlaus,Kauno gub..Telsziu pav., 
isz miestelio Varnių; gyveno Pittsburg, 
Pa. Jis pots ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso: s

Jos. Koncevicz,
642 8. Panai St., Chicago, 111.
Pajieszkau Vincento Maskolaiczio, isz 

kaimo Globiu, Eržvilkos vo)., Raseinių 
pav., Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Maskolaitis,
73 Grand'St., Brooklyn, N. Y.
Pajieszkau savo brolio,Kazimiero Gu- 

zauskio, neseniai gyvenusio Chicagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso; »

A. Guzauskis,
244 Fairfleld avė., St. Paul, Minn.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Svidro, gyvenusio Mahanoy City, Pa. 
Paeina isz kaimo Biaszoniu, Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso: 

Peter Radulis,
Box 277, VVeatville, III.

Naujas Hali tinas
Sziuomipraneszu visiems aplinkiniams 

ir pažystamiems, kad atidariau nauja 
saliuna po nr. 636 Noble str., kur užlai
kau geriausiu naminius ir Clnportuotus 
gerymus ir cigarus, teipgi biliardo sale. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti ir to viso {pabandy
ti. George Geister, (8—8)

636 Nobje St- Chicago,III.
Naujas Haliunas.

Atidarėme nauja saliuna, kureme -už
laikome geriausius gerymus, naminius 
ir inportuotus vynus, likerius, arielkaa 
ir cigarus, gera szalta alų ir tt. Kas 
nori pasivteszeti ant sveiko, azviežio oro 
tegul atsilanko i musu miesteli, o ežia 
ras sveikiausora ir gera pas mus užeiga. 
Kaip vietinius teip ir isz kitur atailanku- 
sius užkviecziam ir pas mus apsilankyti.

Su guodone. 
Jonas Balcziunaz ir Jos. Biimkeviczia, 
* Baran ava., East Chicago, Ind.

(8-29)

ETHNOLOG1JA, arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HaberlandU{.

prie budavonių meksikonų, peruvijonų arba 
senovės Egipto, kurios išbuvo tūkstančius 
metų. Negrų civilizacija ne paliko tokių 
liekanų, kaip civilizacija ariškų, mongoliš
kų, indijoniškų arba net kaip tamsiaveidžių 
gyventojų Ceilono ir Javos tautų. Su tikė
jimu negriškos tautos teiposgi ne nužengė 
toli. Visas jų tikėjimas remiasi ant baimės 
dvasių ir jieškojimo to. kas juos nuo piktu
mo dvasių galėtų apsaugoti. Tūlos Afrikos 
tautos mėgsta darkyti ypač mergaičių pri
gimtu kūno sudėjimu: hotentotės ištampo lu
pas mergaičių lytiškų organų teip, kad iš jų 
pasidaro kaipi žiurstas uždengiantis olą. Tū
los tautos, gyvenančios ant viršutinio Ni- 
liaus,mergaitėms susiuva lupas lytiškų orga
nų teip, kad lieka vien maža skylutė prašali- 
nimui šlapumo;tekant už vyro.speciališki ope
ratoriai siūlę išardo. Apskritai juodveidės 
Afrikos tautos,už visus kultūros vaisius, ko
kius gavo nuo kitų tautų, ne turėjo kuom 
daugiau atlyginti kaip parduodamos į sveti
mą verguvę savo locnus vaikus. Iš Afrikos 
juodveidžių kultūros nieks nesinaudojo, o jie 
nuo kitų, ypač paskutiniuose laikuose, nuo 
kada Europos tautos pradėjo rengti Afrikoj 
kolionijas, perėmė daug gerų, o dar daugiau 
blogų civilizacijos vaisių. Iš pirktų ne-- 
grų yra ir visi juodveidžiai gyvenanti Suvie
nytose Valstijos ir kituose Amerikos kraš
tuose.

Vyrai temykite!
Ant pardavimo labai gražus saliunas, 

gera užeiga kožnam vienam, uale lietu- 
viukos bažnycsioa. galiūnas su sale, 
kurioj laikosi susirinkimai kliubu ir 
saukiu mokyklos. Parduoda isz prie
žasties reikalo važiuoti i krajiu. Atsi
šaukite pas:

A. Lekavics,
723 8. Halsted 8t., ChicagoCity.
Pigiai ant pardavimo vienas isz dvie

ju saliunu.' Asz turiu du ir todėl viena 
□oriu parduoti. Atsiszauklte pas:

M. Gabrls,
111 Union 8t., Kenosha, Wis.

(S-S)

Reikalauja prie kriaueziu masz.Inos 
a perą tori u prie moteriszku“Dres skirta*' 
darbo. Gera mokestis (8—1) 

Dernburg Mfg. Oo.
222 Adams Si., Chicago, III.

Aukos kankintiulanis Ir bes 1 mo
ki nanežiai Jaunuomenei.

A. 8. Žiugžda, Passaic, N- Y. surinko
nuo sekaneziu ypatų:
A. 8. Žiugžda..........................................55
A. Limonis... ................... 50
J. Vilczinskas.......................................... 20
P. Sakalauskas ........................................10
V. Lapinskas.........................................K 20
M. Lapinskas........................................... 25

Viso............. 11.90
Puse szitoe sumos paskyrė kankinti- 

niams, o antra puse besimokinaneziai 
jaunuomenei.

Visztaltui ant tabako.
J. Linonis. Passaic, N. J....................10c.

Atskaita kankintiniu fondo.
Į kankintiniu fondą Tilžėj įplaukė: 
Isz auku sudėtu Amerikoj.......M k.98500

** ” ” Szkotijos liet................46.48
Nuo p. P...............................................10.85

1901m. 
Szviesoe Dr-teSzkolijoj..................10.00
Londono lietuviai............................... 13.97
Iszauku Amerikoj........... ............. 1155.00
Nuo E. 8v............................................. 10.00
A. K. Silvertone....................................1.00
Paryžiaus Lietuviu.............................. 5.64
V. B........ ............................................ 2.00
Ant baliaus surinkta...........................8.00
Ant Vienybes mitingo Londone.........2.00
Ant 8v. Petro mitingo ” ....10.00
Ant vestuvių A. St............................. 4-00
V. B.............................................. ......1.00

Viso.............. Mk.2265.94
ISZLEISTA 1900 M ......... ‘...378.24

” " ........................... 99.25
” "........................... 148.14

1901 "............................ 33.10

kuo teisingiausiai, rodo, kad ir bušmenams 
tūluose dalykuose ne trūksta gabumo.

Afrikos viduriuose yra daugiau tautų 
mažo ūgio, kurių didumas ne pereina didu
mo 12-13 metų musų vaikų; svarbiausios 
tos mažo ūgio tautiškos giminės yra: obongo 
— vakarinėj Afrikoj, akka — vidurinėj; 
mažo ūgio tautiškas gimines patiko Stanley 
viešpatystėj Kongo, o Stulmann — rytinėj 
Afrikoj. Šitos tautiškos giminės dar ne iš
tirtos; gal būt, kad jos priguli prie tos pa
čios rasos ką ir hottentotai su bušmenaisf 
Jos vartoja teipjau užnuodintas vilyčias kaip 
bušmenai ir hottentotai.

Iš susimaišymo hottentotų ir baltveidžių 
išsidirbo pietinėj Afrikoj Griųua tauta, ne
kenčiama teip baltveidžių, kaip ir tamsa- 
veidžių; ji apgyvena prigulintį Anglijai Gri- 
qua kraštą.

Negrai bantu.
Visą Afrikos dalį, nuo Sacharos tirų iki 

kraštų apgyventų hottentotų ir bušmenų ap
gyvena tautos fiziškai, kalbiškai, politiškai 
ir kultūriškai y vairios, bet prigulinčios prie 
vienos didelės tautiškos šeimynos. Iš kal
bos tautos tos dalinasi į du skyrių: į negrus 
bantu, užimančius pietinę vidurinės Afrikos 
dalį, bet tūlose vietose jų apgyventi kraštai 
siekia 5° šiaurinės geografiškas paralelės, ir 
į tikrus negrus vidurinės, vakarinės Afrikos 
ir Sudano. Kalbos negrų bantu giminingos 
terp savęs.

Gyvenančios ant teip didelių plotų ir 
ne vienokiose gamtiškose aplinkybėse, su
prantama, tautos bantu, per ilgą laiką išdirbo 
daug skirtingų ypatybių,ant kurių pasirėmę, 
specialistai mokslinčiai podalino juos į kelias 
grupas, o tas vėl į atskiras atžalas. Prie 
pirmos grupos priguli ne perseniai anglijo- 
nų apvaldyti karžygiški nomadai,*užsiimanti 
bandų ganymu kafrai ir jiems giminingi be- 
čuanai.

” ”................. ^...117.85
" ".......................... 163 50
” ”.......................... 244 64
" ”................. ,....31635

Viso.............. Mk.1501.07
Lieka Mk....763.87

Pauzei pa suteikta 18 ypatų.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rasz^i laiszk| į “Lietu 

voe” redakciją, visada paraszyk ant 
laissko savo varda ir adrese.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji savo adrese. 
Jeigu pats gerai rassyti nemoki, Ui a- 
dresa duok kitam, geriau mokancslam, 
paraszyti.

8). Jeigu *iszperki “Money Orderi“, 
Uinelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasi lai- 
kik sau tik mažele balta korcziukia,o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį“ siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4). Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pecztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi“. Siuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuoaas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laissko arba viena a<it kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos“ iszleistuve.

Kafras pietinės Afrikos.

Kitą grupą tveria pietvakariniai bantu 
negrai, gyvenanti paupiuose Zambezi. Jie 
užima kaipi vidurį terp nomadiškų pietinių 
bantų ir užsjimančių žemdarbyste tos pačios 
tautiškos šeimynos tautų vidurinės Afrikos.

Nauja Biblija.
Pirmutine ant svieto tu pevelktlaie BIBLIJA 

turinti 3H2 puslapius. 37S pavelkelua labroaelius). 
dabar liwjo iei po tpaudot Paveikalai perstoto 
•varblauelua ataitiklmoe vtao senoki Įstatymo 
:radedant nuo sutvėrimo svieto iki laikui Hero- 

o Karaliaus Po koto u paveikslėliu yra paaU< 
klnlmai kas ant paveikslėlio matosi. Knyga 
yra dideles vertes, o kasstuoja tik Žl.oo, kusi 
pirkę asla knyga skaitys su dkiaugsma, o netu
rintis Jos pasilipęs ant kreolo Biuras per pety ia 
aksitanty. Gaunama vien pas sp-nta A.. Že
maiti, UBrd Mt.. Chiesuro, 111.
Pinigus galima siusti registruotoje grotuotoje, 
arba per Money order.

Tolesnę grupą t?utų bantu šeimynos tveria 
gyventojai upės Kongo apskričio ir jiems 
gimini|igi gyventojai apatinių Gvineos pa
krančių, atsižyminti savo originališka kul
tūra. Paskutinę grupą tautų bantu tveria 
žemdarbiškos tautos rytinės Afrikos.

Kas prisius ffOc. 
splaikyt tuziną pui- 
kiu grūmotoms po- 
pleru ir padarysiu 
rankspaudl (pecze- 
tu su r
pravarde, ir duosiu 

paduazkute atramento,
V. J. Petkon,

P. O. Box 399, Brockton, Maas.

Užnuodinti vaistai.
Franci jos valdiia uidraude dir

bimą tvirtu patentuotu gyduolių 
pilvo valymui, o ju vieton paliepė 
vartoti paprasta vyną ir žoleles. 
Amerikos gyventojai gerai žino, 
kad nėra geresnio ant to vaisto 
per vyną ir žoleles, teipgi žino 
gerai, kad Trinerio Gydantis Vy
nas, (Elixir of Bltter Wine) susi
deda iu czyszcziausio seno natū
rai iš ko vyno ir parinktu giriniu 
žolelių. Szis preparatas ne yra 
patentuota gyduole ir todėl ne
reikalauja slėptis. Szis vynas 
duoda gera apetitą, žlebcziojima 
daro reguliarišku, suteikia nstu- 
raliszka miega, sustiprina nervas 
ir smegenis, palaiko žarnų natu- 
raliszkuma ir yra geriausiu vaistu 
nuo vasariniu ligų. Dalikatnoms 
ir silpnoms y pa toms priduoda gy
vybes ir tvirtybes. Trinerio Gy
dantis Kartcs's Vynas yra tikru 
šeimynišku vaistu, vaitojimu 
visose pilvo, kepenų ir inkstu 
silpnybėse. Ant pardavimo viso 
se a pliekose kaip ir-pas pati fab
rikante, Juozapa Trinert, 
799 S. Ashland avė., Chicago,III.

Buhnenai ir hottentotai.
Žemiausiai kultūriškai stovi iš Aflikos 

tautų dvi giminingos tautiškos giminės — 
bušmenai ir hottentotai. Bušmenai minta 
iš medžionės, ne turi savo namų, hottentotai 
gi yra gyvulių augintojais. Teip hottento
tai, kaip ir bušmenai turi plaukus pavidale 
paukščio lizdo ant galvos užmauto, juosvai 
geltoną odos parvą. Ir kalboje vienų ir kitų 
yra panašumas: kalbose abieji) šitų tautiškų 
giminių yra daug poškanezių skambėjimų, 
išeinančių ne iš gerklės, bet daromų su 
liežuviu; skambėjimai tie panašus į balsiu, 
kokį išduoda kamštis ištrauktas smarkiai iš 
kaklo drūčiai užkimštos stiklinės. Panašių 
skambėjimų nėra kalbose kitų tautų, išėmus 
tūlų negriškų tautų rytinės Afrikos. Mo
terys hottentotų ir bušmenų turi gumbus ant

Hoitentotas pietinės

Hotlentutė pietinės Afrikos.

sėdynės; krūtis teip ištysusias, kad nešdamos 
vaiką ant pečių, ant pažindymo, permeta krū
tis per pečius ir nešamas ant nugaros vaikas 
gali žįsti. Ant moteriškų lytiškų organų 
ištemptos mažosios lupos teip, kad iš jų pa
sidaro kaipi žiurstas uždengiantis tuos orga
nus. Bušmenai nę nešioja nė joliių drabu
žių, vaikščioja visai nuogi. Kūno sudėjime 
abiejų šitų tautiškų giminių yra daug tokių 
ypatybių, kokių ne turi tikros negriškos 
tautos; todėl hottentotus ir bušmenus pri
skaito prie atskiros rasos.

Taigi hottentotai ir bušmenai iš kūno 
sudėjimo tveria vieną rasą, bet kultūriškai 
ne ant vienokio stovi laipsnio. Teip vieni, 
kaip Ir kiti yra mažo ūgio. Bušmenai yra 
medėjai, laikosi jie mažais pulkais, kurie ne 
įstengė apsigyventi ant vietos, kadangi jų 
apgyventuose Kalahari tiruose, kur trūksta 
vandens, tas yra ne galimu: reikia jiems kil- 
notiesi iš vienos vietos į kitą, kur gali van
denį užtikti. Hottentotų liko jau labai ma
žai, jie tapo baltveidžių beveik išnaikinti; 
kultūriškai stovi augščiau už bušmenus: už
siima bandų ganymu, turi kaimus ir triobas 
panašias į bičių avilius,pastatytas iš medinių 
kartelių, uždengtas pintinėms nupintoms iš 
žolės. Ginklai hottentotų susideda iš joties 
ir mėtymo lazdos, sėdoko ir užnuodintų vily
čių. Mėgsta jie svaiginančius gerymus; ant 
apsisvaiginimo ruko kanapes. Mėgsta šo
kius. Nors rašto ne pažįsta, bet turi ne ra
šytą literatūrą apimančią daugybę pasakų 
apie visokius gyvūnus, kurios pereina iš lu
pų į lupas ir tokiu budu laikosi giminėj, kaip 
pas civilizuotas tautas per knįgas žmonės su
sipažįsta su rašyta literatūra ir visokiais 
mokslais.

Daug žemiau už hottentotus stovi buš
menai. Neturi jie nė padavimų, nė pasakų; 
vien daugybė paišinių, išpiaustytų aut uolų 
bušmenų apgyventuose kraštuose, padirbtų

Negrė Mozambiko pakraačių.

Ant tautų bantu šeimynos, per arabiš
kus vergų prekėjus,įtekmę turėjo Mahometo 
tikėjimas. Apart to, nuo šiaurių reikėjo 
kęsti gana tankius užpuolimus semitiškų tau
tų. Dabar čia gyvenančios tautos ne yra 
čiabuviais tų kraštų, bet persikėlė jos iš kitų

Negras lovale.

Afrikos apskričių. Kaip Europoj pradžioj 
vidurinių amžių gadynės tautos kilnojosi iš 
vietos į vietą, teip buvo ir Afrikoj: nuo šiau
rių negriškos tautos kėlėsi į pietus, o iš ten 
vėl grįžo ątgal. Besikilnojimus tuos gimdė

(Toliau5! bus.)



AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Ab rožei i u, gražiu su pa- 
vincziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia- gali 
gauti visokias lietuyiszkas 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 siusti pinigus in krajuT 
Raszyk, o gausi prekes.

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimuj pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta Viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
daipas už 2e. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEAVSKI,

924 33-rd 8t. su Chieagoo III. 3 
Sub Sta. OO.

Naujausios Knygos.
Atminimai už mottngs duszia. Apsa

kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva........... .-5c.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judosziutf. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike Ifenktneczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon. ..5c. 

Kas isz ko gyvena. Iszleido L, S. D. P.
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus............. 10c.

Kur musu iszganymas'' Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naSzumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1................ .25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody.- 
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų.
Knygele yra geros moksiiszkos ver
tes...................'I............................  30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne.' Naudinga moksliszka knygele 
parodo raszt u ir pa veistais visas dalis 

. visas
............................ 15c. 
Paveikslėlis isz mokslei- 

........ 5c. 

.. ..5c. 
gyveni- 
....10c.

L<enka! Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parašte 
pagal lankiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
(eista -Tėvynės Mylėtoju Draugystes".— Yr» 
tai spraszymss Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimoir jo pasekmes. Czia atšakiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su
Aetuvos kunlgaikszczlais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitais. Isz azlos knygeles skaityto- 

jrs aiszkiai supras, sr lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga.................... 15c

ZJetuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senover 
iki jie pateko p> valdžia persu. Parasze Lw 
tuvos Mylėtojau. Kn/ga turiiKS puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodsnezias vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu protėviai. Ap’asso 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimų..........................................3Oc

Vllndaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa- 
veikslas penkiuose aktuose- Lenkiukai pa- 
raszo Julius Slovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85o

Naujausia Lletuwlszkas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredlt. isz daugel suretlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tiara Persisukai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro
zellu,— su apraazymu planetų ir paslapczlu 
kokias senowea žmones wartojo inspejimul 
ateitos.—Geriauael lazguldo wiaokius
sapnus................................................................
Apdarytas........... ...............  03c

Olitypa. apysaka isz laiko terpsawtszkos karos
Indijonu Amerikos......................................85c

Huikl istorija ape Kantria Alana,kurl per 22 me
lus wsikazcziedama po swieta, daugybe
Ledu ir wargu kantrai taikintojo.........8Oc

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldineU
Galwocziu wisu amžių. Czia yra patilta: l» 
gražiu.juokingu ir iszminllugu pasakaičzlu 
Kas nori tureli grasiu juokingu ir pamoki 
nanczlu įkaitimu tegul nusiperka sziųknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kf 
papasakoti ir ant kiekwleno užklausimo mo
kės duoti iszmintingų atsakymų............5Oc

Rankvedls gromatų raszvmul. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti grumstas visokiuose rei
kaluose į vjsokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. ir l patį carų. Teipgi meilingi laiszkai 
jaunikaiezių Į merginas ir merginų į jauni- 
kaiezius reikale susipažinimo ir apsive- 
dimo........................................................ -4Oc

Ko. 0 Mažas Aukso Altorius, baltosoallu- 
lloldos apdarai, Užkilusios kwietkos, su 
kauline kabute, auksinti krasztal..-•1-50

Xo 7. Mažas Aukso Altorius baltos celių- 
lloldos apdarai, kvlelkoa ant vieno sto
no Įsiklotos sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraaz

LIETUVA _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |Mį_^ _—

D*™*! stato ModiGai Dispcnsary oaii.lus iszoufluu!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu noiszgydomu ligų.

žmogaus kūno kokiu budu jos 
turi gyvybe ir savo sveikme...

Nebepirmas. I'.. —
viu gyvenimo............................

“NeGadai” arba baisus sapnas.. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių | 
' ............................................. .
Palangos Juze, (ketvirta laida)... 
Sugriautas Gyvenimas.... ..... 
Szunadvokatis... 
Tekinimo amatas
L kinti tekorystes amato tegul nusiper

ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais . ..... ........................... ...15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.
Radzeviczutes. Tra viena iszgeriau- 

f^siu ir svarbiausia pasakų............... 50c.
Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau

dos. Preke........ ............................ $1.50
Gražiais drūtais apdarais............. •2-00

Lietuvos redakcijoj dar tra GAUNA
MOS IR 8EKANCZI0S KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis..:.........  .....
Vatszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis.....................................
Bestiality of Russian Czardom.., 
Auszra 1884 metu............... .
Auszra 1885 metu..........................
Kalendorius 1893 metu...............
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas..............................

,5c.
15c.

Kas nori iszšimo-

...25c. 
..10c. 
...5c. 
...5<v 
...5c. 
• 1.00. 
•1.00. 
..15c. 
...5c. 

...30c.

Kny gos savvos spaudos.
jx.kyss! Apsireiszkimal Swiete, ant kuriu 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. N'audingiause knygele ant 
»wieto dasiiinojimul isz ko darosi žai 
bai. griausmai, lietui ir sniegas; kas yri 
debesiai ir ant ko jie laikosi..........13Oc

Aritmetika. Kniga iszsimokinimulrokundu.
Preke................................................................ 8Ac

UYGIENA Daktariszka knyga arba moklins 
apie uilaikvmų sveikatos, isz kurios ga>i be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugjrbes 
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose,* nes kas Jų su atyda perskai
tys.pataikys apsisaugoti nuo tuKStaneziu vi
sokiu Irgu. pataikys uilaikytiezielybejesavo 
sveikata, pailginti savo amžl ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius.

, Preke.........................   33c
Ar vyskupas Valanczluz (Valanczauskas) nebu

vo vilingu lietuvystes 7 Paraszyta ka. Demb- 
skio. įsileista kasztais Susivlenyjimo Liet. 
Laisv. Ajl S7 puslapiai........... .............13c-

Apie turtu iszdirbima. Parasze Schram. vežte
S. M. Veikalas gvildenantis poiitiszkųjų eko
nomija. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ................................33c

Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daiktus
Pagal prof. Nusbaumų. Sutaisė Szernaa. Chi
cago, III. IKI. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
radose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu A< 
daejo iki paukszczin,žvieriu ir paties žmogaus. 
Su pavelksleis.....................  4Oc.

Baudžiava Lietuvoje. Parasze žmogus. Iszleido
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta.....................................   13c

Amo

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Detnbskis. Isz 
leido Susis.Lietusių Lalivamanių Amerikoje- 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupos. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis delel 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles ant jos pakėlimo..... 85c 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 
sekanczių gražių pasakaičzlu: Atsisveikini
mas; — Vagis; — Kas Ka' 
kai; — Paparėžio Žiedas: 
— Signalu; — Keleivis...

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gol- 
kie, N Sikorski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulyesziol iszeju 
siu lletuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalą, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanczius isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, drus 
kos ir kitu gerybių; klek mariu, ažeru. upiu, 
1u vardai, plotis, gylio; koki kuriuose van
denys: turus, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis, iszskaitytoe visos vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respub'*- 
kuo Ir tt. Kiek kurioje iemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz 
t-iai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l's kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x0 jollu 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros

Miszko Sargas; 
....................15c

Ilk
Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedi apy

saka. paszvesta jaunumenei................. 83c
Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė

dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. V Įsiems suprastinai para
sze prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
ka laida, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulde Dras J. Szliupas. 
Su paveikslu ir biografija raszallaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu..•! 30

Gražiuose, drūtuose apdaruose. •8 00
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaitoszif knygely lOc 
Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 

Hutcbinsona; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Szlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien Užstatyti ivai 
riuose murėjuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip*ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žem»sniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storame ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at 
sirsdo. Knyga turi 373 puslapiu stambaui 
druko, ant graž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu invairiu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke............................ •l.OH

•rikyba ar mokslas? Tyrinejln>»t tikejlmlszkl 
moksliszki ir draugijiszkai poiitiszki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu ........ ........ 5Oc

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvo lu ir 
medžiu. Tinkamijuse geografija in pradine 
mokslainj............................................ 85c

Vanduo ant žemes, po žeme ir viražuje žemes 
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Iszleido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vandens 
permainas ir veikmes: kaip ils persikeiciia 
in gara. kyla in virszu ir tanai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsy, keicziasi 
in vandens laszeljus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilj 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snle 
gas k- rtais uždengia eielus kaimus ir laide
le savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir. starus nuo saules keicziasi in vandeni it
US1.UJ5 14UM B, io«-ss-«sx S r r
ir kavoj*si po teme kur vėl veikia ų wli 
iarb$ kaip ir ant virszaus žemes...........

Žmogus N’ephuszkis. Verte Ui szvediszko Ne
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai- 
mingiau gyveno už kitus, su turtingo m s ap
sivedusius. Salta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes.... ..................................

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldo kny 

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, pn. 
spaviednes. komunijos miežiu, miszparu ii 
daugybe kitu: misziu maldos su abrozeliais: 
miszpa'rai giedami lietuviszkl ir lotiniszki 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakraplni- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ražancziai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia ir gražiausia knygvl, 
isz visu lietuviszku maldaknygių, daili, tai 
ta, slidi popiera; stambus, aiszkus d rūkas 
Miera 3><x4S coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekauezios.■

1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo................ .................  50'

No- 8. Mažas Akso Altorius, prastais.dru- 
tkls apdarala auksintais krasztais. ap- 
kaustytems briaunoms pasidabruotomis 
bletelemls. su kabute........... 75c.

T7.TT.....7......  •8-00
;eliu No 0 kaip ir 7 kwiet 
lenokioa. beveik kieKwie- 
gelea ku'ietku iazuiaritini- 
KitoKia-

-tžlaua galas Portiko Piloto, kuri buvo au
džia Vieszpattes Jėzaus.............................. 6c
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ,...76c 

pirks Dievo, pasaka ..........................................60c
ndersono pasaKos, P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje k u vgeleje.... i......................16c
te Joną Tvarlaui-Kž gar-u burtlnyka
Ir jo darbus sykiu su spraszymais apie bur
tus................................... . , , 26c

levaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėja. “ “ • 6i

luobos jteszkotojal, apysaka H. Senkievi- 
............ ...............................................................65. 

>u puikus apraszymai spte nedorybe žydu ir 
pikta auginimu vaiku .......................... 50

• vvvnimaa Stepo Rauduosio, pasakos 15.
Iiveniniae Genawaltea tG« nourfos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietusiai jau daug kartu gir
dėjo. ...... 60

deja ant meszlvno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Musz........

.stonja gražios Mageloaos .,
'.storijaseptynių Mokytoju * - **
Juosupas Koniuszevskte. arba kankinimas

V n įjotu po valdžia maskoliaus 
Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isz ukmikystes

Jus nieko neriziknojat
jeigu esat iszegzaminuoti

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

Ju electro-chi'miszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydytl.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno yukio 
(treinopidanl butu išgydytais j>er pa
garsėjusius specijalistus Jie užtikrina 
iszgydytna kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi
cro s c o p a , H a r m ocytome- 
tero, Bphigmographo, E- 
lektriszku balsu Reosta
to iY Stethecropo Pho- 
nond oscrope lirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga Gzlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavlnta 
aky speoijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu. Ui Atsiszauk In 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren uL 
ty Liejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

URAH YYRAIii!
Tu gali, ir busi iszuydytas! 

Specijnlistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gurno persi žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi- 
goA fiziszko ir proliszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodos; jog visf žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per

YARICOCELE«s~
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina prou, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo. Ūda eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie Jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde vinz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai aįisistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp-ilgai užvilkta, priartina beprotyste iri , , . , , . .

myri./ Jeigu buvai kada nors gydytas pranyksta idant Praryti vieta
per kita daktare ir ne likai iszgydytu. j •veikalai, tvirtumui, puikybe, ir vy
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas ; riszkumui.

’ro Teisdsriszkas užtikrinimas bus 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu JUOtaS kiekvienoj ligoj, prHm- 
30 metu atgal. Szilie specijalislai gali Į - - * •
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską | 
užlaiko didžiausioj paslapty.!. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- į 
dytl.

. Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

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

toj ant gydymo,
ty Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti sziu ligA kuri specijalisUms 

OisrKNSARTj yra paprasta, turi raszyt 
aprausydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydyti^ tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuojA jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

taukazo Belaisvis. L Tolstojaus apysakėlė. 10 
iuuuias. puikus apraszymas isz gyvenimo

l.siuviu................................................................ 5l>

Kje telpa 12 gražiu pasakų, p-raazytu 
i Burbos, buvusio kleboną fietavisz- 

koa (aronijos Plyniouth. Pa , kurios tai 
yra szitokioa: "Tirmiszklu Andrius", 
- Szvieaule",' Drąsybe ir uzmintii žmo
gaus'*. "Apiburta avįs" - Tėvo paska
tiniai žodžiai", “Naujalenkls isz prie
vartos”, ' Sesuo”, * VŽ tėvynės Birule”, 
' Burtininkas isz Cucugvano Austrijos”, 
‘ Sodžiaus elgeta ', *'We)nlo iszpažlotis”, 
‘ Smertis ant nosies“......................................

Keksstu Simas ukiszka apysaka. Szi yra
80c

■urnas pr>e ukiniukystes............. .................. 10c
.lėtuvi.zkou Pasakos, v dega li'tuvlsrksl n>y 

tologijai Surinkta DroJ. Baunawicziau> 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku mvtoio

raganas ir raganius: Apie Deives. Laima i 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine. ApieSzal 
na ir szalŪ; Apie vėjus. Apie milžinus; Api 
žalėsius Ir smakus; 4pie wilktakius arte- 
vilkajokua. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kursi dar 
ir sziųdien daugybe lietuviu tiki buk tai vlr 
buvus teisybe............................  U bu-

Maskoliai 1012 metuose arba Jurgis Mlkta-

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krantus svieto. Yra

trimis abroaeliati 10c
Markui ir Aurehonaž, aplsaka isz pirmu am

žių krikszczionyates................................. 20c
Mytbai. Pasakos ir Legendos Žemalczia. su

rinktos Ed. Veckenstedt'o, verte J. 8zllu
pas M. D. D. 1. Yra tat akyviauaios ir 
juokingiausios senovlazkos pasakos apie 
visokius stebuklui ir prajovus apie dar
bas geru ir pikta dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vtlkalokus Ir lt . ia 
kuriuos senovei lietuviai tikėjo Ir sala-

įku perskaitys panorės ir visas skai- 
Preke......... .  60e

likutines tnlaz'oa (lis lenktszkoj Pasuki 
isz aisHikimo mliiyszku kliosztoriuj-

>wogti arkliai ir Meudelis Dldgalvia Dvi 
■trasios pasakėlės • K

lanksnd, abrozelial. Szeszloa naujos.labai 
gražios pasakos 3

įjauta'Lizdeikos .dūkte arba Lietuva XIV

įmoksią! Gražiu Žmonių., pa 
Totoriaus (Tatarei). Yra m 
bai pamokinanczios pasakos

tikimu isz Lieiuvos lietuviszku parapi 
1a.....................................................  10

tave įkalsi Parasze Žemaite Graži pasaka

Nedorybe Rymo Cieoonaaa, istorija isz laiko
ponsvojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms w 6c

Bgle žalczlu karaliene ir iszgriovimai' Kau
no pilies 1302 m., du puikus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczio , 26c

Genu Deda. Graži pasaka isz sziaudieninlo
Lietuviu padėjimo......................................10c

Pyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero,
•u trampu apsakymu apie pargabenimų 
Dr-tes Atplrkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kalnus AIpomis vė

sinamus, versta, ant lletuviszko Kn. 
PetroSaurusaiczlo Kas nori turėti dva- 
siszku nauju pasiskatlmu tegul nusiper
ka szų kningelų .................................... ...

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau
sius isztynnejlmus suraszytas............

išrankiai azventos inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtmeczluoae dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Farasze Mac 
Donsld. Labai akyva knygute.........

Ižz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. Szi kni
ga paduoda svarbiausias isztraukss lai 
szventos Biblijos, kurtas perskaitė supra
sit. kas yra Biblija ir kode) kunigai 
draudžia 1a žmonėms skaityt..................76c

16c

10c

Geoliogiszkas Lietuvos isztyrinejlmas, 
naudinga moksliszka knygele.................... 10c

istorija Europos su rnapoms 60c
Istorija gražios Katrukos “ ** 10c
Istorija Tsztaiko Prancūzą vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30c 
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c
Iszganimas vargdienio. Knigv.s pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 26c 
intekme Socljaltattazku šen lygu ant visu kulta- 

rosszsku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo bavt.... ......... 15c

Ka darytie. kad butume sveiki 11 
ventumem...............................

vešiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies. 
Llszkava; Nauji Trakai: Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudtalkia; Griuvėsiai Gede- 
mino pilies Vilniuje; Perkūno szventlnyozla 
Kaune; Kėdainiai. M ir. V y šok te Litevskte; 
Kretinga: Kražiai; Raklaaklo bažnyczla. 
Kapas 8imano Daukanto. Birutes koplyczta. 
Palanga. Buomas ties klaipeda. Mlmjossle- 
nls ttes Garždals. Nemunas ties Vilkija. U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub. žoliaus eina paveikslai Vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—lletuvtazkoj ir anglisakol. Preke.. BOc 

sietuvos Tevvnes Damos, paraižytos kn. Anta
no VVtenožlnako. Labai gražios dainos 20o 

Lietuviaiamžingludumuose Czia talpiaaal ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nfio seniausiu amžių Knigete verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui lOo

Litvini I Polony. Lenkižzkoje kalboje, lazrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
sr turime eu lenkais laikytis ar nuo ju 
sz«ltatte.........................................................I0o

Laisvos Valandos Eiles Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu pos
to. jauname amžiaje In kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Balose Jo ei teze kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimų 
ir dvastazkų naudų.. ................................ 16c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jaa 
nuomenel dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes tas jos gali nubusti apie aavo laimų 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele.
ar Jų valkinaa myli ir tt,............................ 26c

Ltotuvtazkas Szlupluva. II Laida Konradas
Vallenrodaa......... ■..................................... I®6

Lietuvisžki Dainiai pra tloj XIX sumtme- 
ozlo. Kliaaiazkai tauttezkaa perejoddaa 
Parengė Jr. Jonas..................................  40c

Ltetuvlszkl raistai ir rasztinlnkai, raaslla- 
vtazka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ja 
gyven'-nas ir darbai Czia suraszyti gy- 
ve n lirai ir darbaLvisn lietuviu, kurie k» 
noro gero parasze Itetuvlszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanavtesias. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Volonctiaaaklo, 
ka. Burbos lr kita.................................. **

Lietuvos Kankles, turtnezioa 72 naujas dai-
. .................................. . ....................................... ,So

Lietuvos Istorija, paraszyta Si mano Dankan- 
to. Dvi dideles knygos, kožna po II 60c 
arba abi už................................................ •* 00

L.etuvos Gaapadlne. Mokina kaip pritaisyti 
DteV" dovana, isz kurios galima užmokti 
fsral virti valgius ir slaakanczial vesti 
ukne.................................  • *0c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto- 
rlszkai socijollogiszkas pieszlnys..  ,25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Pleszmjrs apie priespaudai Ir persekioji
mus lietuviu Isz ssalies maskoliszkoa , 
valdžios....................................................  10o

Maskolljoa politika su Europa ir katalikiszka 
bsžmczla. Iszrodymaa kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir lu 
bažnyozias ....... >Oo

Musu mužikėlis lazduotai aat naudos Lietuvos 
«e.Ukinykam« Czia randaal trumpai apaaky- 

ta Lietuvos tautlszkaa kilimas Po tam ro
dos ukinvkams prie gero vedimo ukinykrs- 

• tęs, fr keletas pasakalcsiu 16-
Medega musu tautlszksi-vraisUnykystai.’ Sojoje 

knlgoje apraszo visas Ilgas, ju vardus ko
kiais Jas vadina Kauntecsiai Ir Suvalkln- 
otlal, kokais vaistais prasti žmones jas

...............................................
Medega Slmano Daukanto bljografital (gyve

nimai) Yra tai naujanto knigete Ir labai 
akyva, kurioje apraszytaa gymen'maa Sima- 
noDaukanto nuo pat kūdikystes iki jo s mer
uos: kaip augo, kur mokinosi, ko veiks Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c 

Nesiprieazyk. Komedija grajyjams teatruose 10c
Orleano Margele, tragedija penkiuose aktuose su

1 n žengs. Užleisto Tėvynės Mylėtoju Dr tos. 
Yra tai pu įklausė tragedija grajyjama teot- 
ruoae,pirma avk tasverata ant Hutu visi
ko! kalbos Winoo Kapso.................................26c

Olg* Llubatovyeziute. vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nibllistu Rosljojo. kaip 
mergina Olga Llubatovyeziute, prigulėdama 
In nihilistu draugystf. daug sykiu apgavo 
ruakus czlnovnlkua ir gaudoma gudriai už
truko isz lu ranku.................................. lOc

No. 8, Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros minksztais apdarais, apvaleis 
kampais, auksinti krasztal. paraszals 

Ir kvi« tka.............................. ........• 1.83

eoc.

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti pisra- 
•kai ant nugaros ir szono Preke.. 82 50

I»s kur atsirado musu naminiai gyvuliai ir au- 
agnami augmenys? Pagal Lunkeviczlu, sutaisė 
Szernas. Chicago Iii. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su paveiksleleis.

Istorija Suvienytu Walst1ju Szlaurlnes Ameri
kos Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.!' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? nituose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuns gero padare szlal 
žemei O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Valstija. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam 
K vale daryti, kas ne vaie. Turi puslapiu

Preke..................................................•1.00
Dnituose, gražiuose apdaruose........... • ’ 33
Istorija Cblcagos Lietuviu, ju parapijų irkn.

Krauoziuno prosą su laikraszcziu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,18Wm. 686 puslapiu 
didelo formato, aiszkaua druko. Fotografijos 
yra abieju pusiu edvekatu, kn. Krauoziuno, 
"Lietuvos" Užleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cblcagos S.Jurgio lietuviszkos bažuyozios 
Popieros apdarais......... .......................  98.00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais....................................................... $8 30

Kražių 8kerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuola ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
pecseujo bažoyczla. Aiszkiausiai apraszo 
ta visa atsitikima... ...........................13c

I_Jetuviszkas Lemeutorius su "eteriais, kate
kizmais ir mistrauturu.... ... 13c

Mokslas apie 2em{ ir kitus svietus, jubury ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvalgždea.menulls; kaip toli yra 
ia kitas žvaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astroComiszku abrozellu, turinti 22S pusiu 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apslszvlesti..... 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose............fl.OO

No. -4. Mažas Aukso Altorius, francurlsz- 
kos gluodnios skureles spdsrsis spwa 
leis kampais, auksinta kvletka,kryžius Ir 
krasztal.............................................J1.5O

10c
Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, 

sutaisytos ant 4 balsu dėl vvru dalis 1. 90c
Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 

riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, II dalis.................................... 30o

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraižyti J. S. 
Kaokszczlo. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglnti savo vai
kus ant sveik u, doru ir naudingu draugi
jai vyru...........................................................Ko

Kaip igytie pinigus tr turtą „ . 10c
Kaip apsiginti nuo koieros ir kiti naudingi 

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

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

verte kn. A. Milukas...............................
Kristijono Donelaiozio Raiztal........................
Kapai Didžiu Kunlgaikszczlu irKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorų, parasze N. Yra 
tai Istortazkas iszszniplnelimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminkius, užsiliku
sius ant grabvieczlu D. I>. Kunigalktž- 
ezlu ir Karalių...........................................

Krltuoliai szvlesos bei abroral Sutaisė Bevar- 
CL d ta Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
,->Xtanczlu luini tikejlmtazkus dogmslas.. .. 50c 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminl- 

mua ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 
Kelios istorlazkos dainos. Gražios ir svarbios a- 

pie Lietuvos praeltla. jos lietuvlszkus ku 
nigaikszczlt.s. Kražių akerdyne ir tt..10c

Keistutis, tragedija 6 aktuose dėl teatru......... 20c
Keletas žodžla apie Rymo popiežiaus neklai

dingume ........................................................ 10o

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublio po..................... 52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublio po.. .52|c 
Vim 1000 rubliu, rublis po............. 52jc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kosztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikai- 
čziotu ir nibkur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

S. Dotnypitia, 1436 Adams St.

So. BOSTON, MA8S.
Nlkod. Oendrolis, 257 4 th St.

NEW YORK, N. Y.
Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h at.

NEWARK, N. J.
V. Atnbrazeviczia, 180 Ferry sL

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkewicaius, 73Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunaa, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH, PA. 
Andrius Macais, 133 S. Main st.

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

WATERBURY, CONN. 
Jonas Tareila 677 Riverside st.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

DETRO1T, MICH.
M Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)is, 2018 N. Waahington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street. 
M A. Ignotas, 1124 S. Front St.

“Lietuvon” Keliauianti agentai. 
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Uahkuria,
Antanas Košeiuszka.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-xli pu juos utsiraszyti “Lietuvą” 
Ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mutfis priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgu 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

" Liktu voe Iszlkibtuvb.

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1NSKI0.

315 S. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorczlu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randui visos gyduoles 
amerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktaru 
koki ku nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williameon. ___

Dr. M. Kasukovski, 3312 S. Halstedjst. 
Telephone Y arda: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklų. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke už du centu.

Tki.k fonas Y a ri>« 709.

Daigiai kaip 
ir 30 actas iszmcgintasl 

Dr. RICMTERO 
wisaa «wl«tul žinomai 1 

“ANKER” (Inkarinis) 
PAIN EKPELLER.

Rbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir Rhaamttlstku
Skaudejima.

us SSd. ir 60c. pas wisus 
iptiekorius srbs pss

L F. AL Rkhter & Co., j 
1^ 215 Peari StreeL
1^^ New York.

Va 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bei- 
tais.slonlaus kauleliais, su 3 medallke- _ 
llais, aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemls, su kabe, 
auksinti krasztal-............................|L5O

KeletaS rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 
raiezio Aiszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo areaztuoti, klek sužeistu, klek ut- 
musztu. kiek nusūdyta ir tt...................16c

Kunlngaa, pulkus apraszymas Isz gyvenimo 
Lietuvio paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. ... - ... 60c

Lengvas budus paežiam per aawes pramos
ite raszytle, dal nemokaneziu 10c

Lietuviszkos datuos Isz visur surinktos, 
apie keturi szimtal dainų “ ®.00

Uietuvlazkas Albumas. Laidai. Istorlszkos ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir tas- 
Įstatas ka. Miluko su pagelba prenumerato
rių Telpa czia gražus paveikslai su trum
pėta apraazymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbima ir naminiu darbu, kaip tai: Al
toriai Auarros Virtu su stebuklingu paveik
slu Paneles Ssvencziaualos Yllnluje: Griu
vėsiai M Indaugio rūmo Naumiestelyj: Grlu-

TIE VVDAI kurie yra silpni ant kūno ar 
llu "InAI lytUzk u daliu, turi skaude Įima 

nugaros ir kryžiaus, svaigimą galvos, skaudejima 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, pucskucslus 
(spuogus) ant veido ar kūno, nepaprasta azlrdles 
? lak ima, užk lėtėjimą viduriu, kurie negali valgy
le ar mlegotie, ar turi kokius kitus kenkimus te

gul prislunczla mum Si,oo su apraszymu ligos o 
gaus gyduolių ant dvieju nedellu su pamokinimu 
kaip vartotie. Raižydami padekite teky adresa:

PEOPLE S PRIVATE DISPENSARY
363 Wabash Avenue. Cbioago, III.

STEBUKLAI dykai’ 
8zls stebuklas jrra tai paveikslas vyro kuris per

simaino in motery ir rel atsimaino, N tekąs nesu
pranta kaip tas pasidaro. Katras prisius 85c 
markėmis ant apmokėjimo prisiuntimo kaistu 
gaus ta paveiksią dykai ant lempelių. Parsitrauk 
viena o nudyvysi visus savo pažystamus Raszyk 
tuokus szeiidten nes neilgai juos dykai davinėsiu, 
J. 6mallvood. 1207 S Bpaulding Av. Chicago.Ul

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagos 
in Scranton, Pa po nr,

421 Penn. avė., Scranton, Pa.
Gydo visokias ilgas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai lietuviai, kurte 
Ūktai reikalauta daktarlsskoe pažeIboa. teuul 
kreipiasi pas savo tautos daktaro, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
vlaarodA

Lietuviai, noriatiejte rauti pagelba per gro- 
matas. i» kitu miestu, tegul piluaiapraišo savo 
ilga, o tada gaus pagelba.

A ■■ KARPOS ant ranku Ir 
N S mta pirsztu pagadina dailumą 

IN ranku. Kožtuu ju neken- 
K ■ I czia ir norėtu auikratytie 
J Į. J į Į bet nežino kaip. Czionai
MM turit tikriausia ir pigiausia
gyduole. Nusipirk uitos mosties o nuo kele- 
tos patepimu trumpam laike pranyks visos. 
25c už baksuka. Adresas: J. Smallvood, 
1297 So. Spculding Avė., Chicago, 111.

J. 8YMANT;
71 N. 7-th8t.» Brooklyn, N. Y.*

Lietuviszkas Saliunas.
Geriausi gerymai, inportuoti cigarai ir 

“Free Lunch” kudien.

REIKALAUJA
pleBlee isz drapanų bet negauna. Jeigu turi 
suplemuotas drapanas tai pasiusk 25c o gausi 
boksųka medegos su kuria iuimai plemas ko
kios tik jos nebūtu isz bile kokiu drapanų in 
pora minutu. Adresas toks: J. Smallvood, 
1297 S. Spaulding Avė., Chicago, III.

CIGARAI.
Isz geriausio Havana ir Sumatra taba

ko, “mild” ir “medium”, kvepenli, pui
kiai rukosi. Teip geru cigaru kaip mu
su iszdirbimo niekur kitur negalima 
gauti. Pirkite nuo saviszkiu. Ant pa
reikalavimo mes siuucziame i visus A- 
merikos miestus savo kasztais.

Adresas:

NAUJOKAS CIGAK C0.
334 E, M-th St. New York,N.Y.

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

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba Užsikrėtimo. Kada sy- 
stemat ra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: EgczemA rheumatiszkus 
skausmus, susi ingi ma ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos Ir liežuvio, skaudejima gerkleA aUiradima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu tun szito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato. Ui jums ta pra
neša ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko n0 moki jeigu neesi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedatnas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Ius tiem, kurie reikalauja [<gelbos, su 

;uria kaipo specijahstai esate teip ?erai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Šute of Illinois )
County of Cook j '

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

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda 

tne ant ligoniu toli 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti

RODĄ DYKAI j

Armoniku’pigiu ir brangiu, laikro- 
u , lenciugeliu, žiedu ir wimtup 
kiu 31 daiktu galite iszsirinkti ir 

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu
su lietu- 
viezka ka
talioga, ku
ri prisiun- 
cziame ko- 
žnam dX- 
kai ant pa- 

___  - praszymo. 
isch S Co. 74 Centre ^SL,

S 133. to K'Mpish, Norrlko & Co.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
KLAUSYKIT!

Ar reikia Tam Ik tai Laikrodėlio? ■ 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o] 
nešikai lesi; nes gausi pigiau, kaip kitur. < 
Apart to. Matutis turi didele krautuve i 
žiedu.lenciugeliu.maszineliu gremžtoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik-1 
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku j 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis Į 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrožu | 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- , 
cztau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o nušilę katalioga su pla- 
cziu apraszymu anie viską. Adiesas.

Jonepii Matntie.
112Grandst. Brooklyn, N. Y.

Guodbtiuoms tautiszkonu ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karunas, Amerikoniszkss 
Weliawa», Szarpas, Juos-

Kepurėti ir

darbas butu prideraneziai atliktas ir 
lietuwaitiai,

' Guodotiniems Kunigams iszdir 
įba: Kapas. Arnotas. Datmsti- 
'kas, Albas. Stulas irwisusbąž 
rytinius parėdus. Vijoki darba at
lieka artistiszkai in laika. 
, Norėdamos guodotinas 
>arba guodotini Kunigai, I 
sawo tautete, paveskite

iszdir*

Dr-tes, 
kad Jusu 

: ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Di vision St-, C h i rago,

S**
LIETUWIU DAKTARAS

M AR J A DOW1AT1Vienatine LietuviNzka Aptieks 
Chica^oje!

— Atkreipiame lietuviv atydgant vie
natinės lietuviszkoa aptiekos Chics^oje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai e u ropė j isz koše ap
tiek ose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz
kai susikalbėti ir, Jeigu reikalinga, gauti 
daktariszka rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikslr.ii ja.

Teipgi szipje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszk” knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma- j 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes Ch&mber of Commerce Bldg. Room 709. 
ir pasiųsti pinigus į krajų. ir tą visą gali- j g. E. Oorner LaSalle A TCashiogton sta. 
ma atlikti liėtuvi&zkoje kalboje.

Aptiekos adresas:
167 W. 18t|i st., kertė Union, prie pat 

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

Kauno gub. Saauliu pa svieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

| 
I

Į 
I

F.PBradchulis
Attoroej and Coonselor atLaw.

s 5

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. 18-tliSt., Chii Rjfo, Iii,

Gydo visokas ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso,

t CHICAGO, ILL.
Telephone M ai n 3642.

Wienintelts lietuwya-<dwokatas, baigęs 
mokslę jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduose.
Res. 168W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna iugydyma.

Pasekmlngiauslai gydau visokias pasieniai 
Ir pavitszines ligas, kaip antai ligas azlralea, 
plsuczlu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, ivdszkas 
silpnybes, szleivuma. sutinimą, veži, blykszle 
pas moteris, kraujavtma ir tt.. nervu ligas, po
dagra. roumatisma dusinimą, parai; žiu ir tt 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nerviszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

I.ytiaakn daliu liffae
iszgydsu per kelete dienu, kraujo nž- 

nmidyjlmus. odos ligas, seniena tiegima. žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosyj, akyse ir ausyse, 
netekimą vyritkumo, lycžlu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopasekmingiausiai Ir pveten- 
tuoju Vilna iiifyžytna Chro- 
niazkoe llžoa yra meno apačia- 
llaskbtnll. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir jo Užgy
dytais— tai yra mano priderysle.

DR. LANDĖS
, Szpltollnis specialistas.

134 E. 24-ta ui., kampu Lezington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, Nedelloms 
nuo 8 ryto iki 4 po pielu.

Negalinti asabiazkai atsilankyt i. gali para
ižyti laiszka; būtinai reikalautame pacijento 
insltlkejimo.

Sznaku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lsbanon Beltavue Post Graduate Vnlversity 
HospltaL Direktorius Mediciniazko Instituto.

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszras- 

ta gyduole “Animator", kuri iszczjrstis galva 
nuo pleiskanų (bluzganu), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszpuolusiu ataugins nau- 
Sjus, dailius, tankius ir minksztus 

plaukus. Užtikriname jog atnesz 
minėta nauda. Pnsiusk ti .oo, o 

L gausi bonka szitos jau beveik vi- 
U su vartojamos ir visiem žinomas 
w gyduoles "ANIMATOR” su pilnu 

ir aiszkiu apraszymu kaip ja vartotie ir ka 
darytie. Szita gyduole tinka vyram ir mote
rim. Orderiuodami ar klausdami rodos už
dekite visados tok y adresa:

Tbt Aalutor, 924 33rd St. Ckicago, III.

Sodmtinim&s plauką.
Tikrzi^vienzitine gydykla salt užželdi- 

nimo plauku ant praplikusiu gaivu, teip
gi in trumpa laika sulaiko plauku slin
kimą ir prasr-alina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodi dykai. Ateikite arba raszykite.
.1. M. Brundza, Chemist,

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

A 1 Jeigu esate silpni ant kuns 
▼ ■ 1 Br ly-tiszku dailu, teip j-g iv

galite dlrbtie ar atlikt>e vyro prideryseziu, jeigu 
turite skaudejima nugaros ar kryžiaus, po kruti
nę, sunkuma ant krutinės. svaigimą ir skaudeji
ma galvos, drebejima kūno, sąnariu skaudejima. 
geltonas pletnias, puvimą ar ronas gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite miegotir, turit rupes- 
czlus. baime, bjaurius sapnus, kraujo užnuodyji- 
mz, jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga, 
jeigu iszeina sėkla naktyje arpo nusiszlapinlnrai. 
tai tuojaus eikit arba raazykit pas

ŪR. B. M. ROSS,

SERGANTIEM 
VtJe ant MENESIO*

I Gydom kraujo užnuodyjima, paslaptingas 
ligas, nerviszka, lytiuku daliu ir kūno susilp
nėjimą, visokias vyriszkas ligas o ypatingai 
poeinanezias nuo iszdykumo ir žagimosi save. 
Gyduoles ir profesijonaliszkas daktariszkas 
patarnavimas >3 ant menesio. Ligonius ap
žiūri ir gyduoles sutaiso geriausi daktarai. 
Ta darom idant psgarsintie savo naujausia ir 
pasekmingiausia būda gydymo. Ligonius pri
imam kasdien nuo 10 iki 5. Nedeliom nuo 
lo iki 12 pietų. Ateikit arba raazykit.

Soutbem listltiti of Elictricltj and Medicine 
214 - 220 So. Clark St. Ckicaco, III.

aat bertos Adams St. priesz Mkjaji paczta

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad uz atidariau nauja lietuviczka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Ša
lę de) mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakis, 
3321 Anburn Avė. CHICAGO.

KERTE MONROE 8T.
- CHICAGO, ILJL. 

tauria yra nuo visu pripažintas 
luž Cblcagos pagane jusi speci- 
jalista ir pasekminga gydytoja 

vyriuku lign
Jo ofise kuris yra inrengtas

randasi konaujausi instrumentai ir elektriazkoi 
maazlnoa su kuriu pagelbs darant egzaminus ant 
syk atranda žmogaus liga ir jos pradžia. Teipgi 
prie egzaminavimo naudoja X-ray muszlna varto
jama dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
llgonbucztuose, su kuria galima matytle per visa 
žmogaus kuna. Kiti daktarai neiszg'vde jus dėlto 
kad neturi ataakanezios praktikos ir tam tikru 
instrumentu dėl atradimo ligoa. Daktaras R. M 
ROBS vartoja savo gyduoles užristas laike 20 
metu pasekmingos praktikos, kurios tukstan- 
eziam sugražino sveikata ant visados ir padaro 
I uos linksmais ir laimingais žmonėmis. RODĄ 

ožnam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas kas
dien nuo 9 iki 4. Panedelio, Keredos, Pitnyezios 
ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8:30. Nedelioin nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

DR. A. 0. FREEDOM, 
(LIETUVIS3KA8 DAKTARAS ) 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika Jo prekes 
labai pigios, 
Osnaas: 411 S. Sharp St., BALTIMORE.MD 
Amiu: ant kampo Ezeler ir Fayette Sis.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.

$2.00

krasztals.be
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