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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Visi buvę ant Kubos Ame

rikos urėdninkai, ne teki; ten 
vietos, sugrįžę namon, savo 
-laipsniais laikraszcziuose 
stengiasi amerikonams įkal
bti. kad reikia Kubą pri- 

-kirti prie Suvienytų Vąlsti- 
u. kadangi, girdi, kubie
čiai neiszsilavinę ant tiek, 

kad galėtų būt neprigulmin- 
_ais; todėl vienaitinis iszga- 
nymas kubieczių yra — kad 
ie pastotų Suvienytų Valsti

jų pa vaidiniais, ^d jau sude-
■ralizavę Visą Krioktą jų po

litikieriai, Įstengs ten tvarką 
įvesti ir rojų kubiecziams su
teikti. Pagal perstatymus 
tu buvusių ant Kubos ame- 
rikoniszkų urėdninkų, net 
Havanoj, girdi, gyventojai 
ant ulyezin meta Vszaszlavas, 
net kates, 

gau- 
Teip

O kas

pastipusias 
vien, kad 

tu kokį nors urėdą, 
mat yra ant Kubos, 
yra Suvienytose Valstijose^
Antai Chicagoj Įastipę szu- 
nes ir katės voliojasi ant 
tuszezių liotų teip ilgai, kol 
suvisu ne supu va. Kas gi» isz 
Amerikos politikierių nesi
rūpina, kad gautų gerai ap
mokamą urėdą? Taigi ant Ku- 
l»-»yra tas pats, kas yra Su
vienytose Valstijose.- Tiems 
Amerikos urėdniukams, per
kalantiems neganėti
ną politiszką iszslavinimą ku- 
Ineczių labiau rupi urėdai ant 
KuU - negu laimė jos gyven
toju. Ekonomiszkas padėji
mas kubieczių rods dabar nie
kesnis negu buvo prie iszpa- 
nijonų valdymo, bet už tą 
atsakymas puola labiausiai 
ant Amerikos, kuri, norėda
ma isz Amerikos iszvyti isz- 
panijonus, kurie ant iszjia- 
niszkos kilmės republikų vi
durinės ir pietinės Amerikos 
turėjo didesnę įtekmę negu 
Suvienytos Valstijos, tyczia 
palaikė inaisztus ant Kubos, 
kurie pagimdė karę. Iszpa- 
nijonai likosi iszvyti ir Kuba 
likosi nuo jų atimta. Rods 
Amerikos randas priesz karę, 
reikalaudamas kubieczių pa- 
eelbos, pažadėjo Kubą padary
ti neprigulminga republika, 
ką isztikro, noroms nenorius, 
turėjo- padaryti, bet liuosy- 
bę davė ne tokią, isz kokios 
naudojasi visos neprigulmin- 
gos tautos; isz tos liuosybes 
Kuba ne turi didelės naudos. 
Atimta nuo Iszpanijos, nu
žudė savo tavorams rinks laz- 
panijoj, kur pirma galėjo sa- 
v atliekamus nuo vietinių 
reikalų produktus siųsti be 
’ litų ant pardavimo; Ame
rikos gi senatas atmetė pre
zidento Roosevelto reikalavi
mą pripažinti Kubos produk
tams, atgabenamiems į Ame
riką,didesnius paliuosavimus 
negu tavorams kitų krasztų 
ir per tai uždarė rinkas 
pardavimui Kubos žalių ir 
iszdirbtų produktų. Prekys- 
ta apsistojo ir ta turtinga, ir 
vaisinga seniau sala ekono
miškai su visu nupuolė, bet 
nž tą nupuolimą tik Amerika 
yra kalta.
sumažėjo, o ant nuvargusių 
gyventojų didesnių mokes
nių uždėti ne galima, kadan
gi jie ir senų užmokėti ne į- 
stengia; todėl prezidentas 
Paima gali vien czėdyjimu 
gelbėtiesi nuo bankrutystės: 
jis mažina skaitlių urėdninkų 
< Amerikoj jų skaitlius nuola- 
tai didinasi, kadangi randas 
juk turi kuom nors atlygin
ti politikieriams už jų patar- 
bavimus; atlygina todėl gė
jai apmokamais urėdais to

lis, ięftr ne daug reikia

dirbti.) ir pasilikusių mažina 
algas. Taigi isz to matyt, 
kad dykaduoniams ant Ku
bos mažiau yra vietų negu 
Suvienytose Valstijose, kur 
kiekvienas tikras amerikonas 
norėtų gauti urėdą, o sunkius 
darbus fabrikuose ir dirbtu
vėse palieka jie nekenezia- 
iniemsu ateiviams.

Pereitą sanvaitę ant Fili
pinų salų buvo keli užpuoli
mai ant mažų amerikoniszkos 
kariumenės dalelių. Ant sa
los Romblon likosi suaresz- 
tuotas pasikėlėlių vadovas 
Mauros, bet jis, besistengda
mas pabėgti nuo laivo, szoko 
į jūrės ir prigėrė. Garsus 
jenerolas Smith, pagarsėjęs 
savo žvėriszkąis Į>adavadyji- 
mais ant Filipinų salų par
keliavo jau namon į Ameri
ką. Be abejonės laukė 
nuo rando dovanų, o czia, 
vos iszlipo ant kranto, gavo 
nuo ministerio rasztą, kuris 
apreiszkia jenerolųi, kad jį 
paliuosuoja isz kariumenės. 
Sziuom kartu, bent iki sziol, 
nė gyventojai* už nepagirti
nus darbus praszalintam je- 
nerolui ovacijų ne parengė; 
tą vienog gali dar vėliau pa
daryti.

Cholera nesiliauja ant Fili
pinų salų; Mauillėj rods ji 
siauezia truputį mažiau, bet 
užtai provincijose užima vis 
didesnius plotus. Vieną tik 
pereitos subatos dieną pro
vincijose szviežiai apsirgo 
69a Įmonės, o 525 pasimirė. 
Nuo pasirodymo choleros.pa
gal oficialiszkas žinąs, apsir
go 21708, o isz jų pasimirė 
16105: kadangi, kaip mena, 
ne apie visus apsirgimus ran
das gavo žinias, tai reikia ma
nyti, kad skaitlius choleros 
aukų isztikro yra didesnis: 
tikrą apsirgusių skaitlių pa
duoda mažiausiai ayt 28000. 
Mieste Manillėj apsirgo 48 
amerikonai ir 18 europieczių; 
taigi cholera czia daugiau 
žmonių gyvasezių paėmė negu 
karė su Iszpanija. ■

iszvyti visus

jau vėl ir neva europeiszkų 
kareivių suvaldyti bokserai. 
Szitie aiszkiai bent sako, ko 
nori: jie nori
svetimtaucziuB ir misijonie- 
rius isz Chinų; nori nuo sos
to praszalinti dabartinį cie- 
corių ir ciecorienę. Jeigu 
visų skyrių pasikėlėliai suei
tų į vienybę ir kariautų isz- 
vien, jie be abejonės paimtų 
viražų ant ciecorienės; vieny
bės kokios vienog iki sziol 
terp jiasikėlėlių nėra, kadan
gi siekiai jų ne vienoki.

Anglija pradėjo tarybas su 
Chinų randu reikaluose pre 
kyatos.bet tarybos tos užkliu
vo ir rodosi, Anglijai sziuom 
kartu ne pasiseks iszderėti 
tą, ko ji geidžia, kadahgi jos 
ne paremia ne tik kitos Eu
ropos vieszpatystės, bet ne 
paremia sziuom kartu’ nė A- 
merika. Anglija reikalauja 
panaikinimo vidurinių muitų 
arba teip vadinamų Likin, 
prie gabenimo svetimų ta vo
rų isz vienos provincijos į ki
tą; kadangi isz tekių muitų 
atskiri provincijų ciecoriaus 
vietininkai semia pinįgus ant 
provincijos reikalų, tai su
prantama, kad Chinų randas 
ne sutiko ant panaikinimo tų 
muitų. Amerika atsisakė pa
remti Angliją, kadangi ji su 
vidurinėms Chinų provinci
joms ne veda didelės pre
kystes, bet veda didelę su 
Mandžurija, kur Likin mui
tų nėra. Amerikos ir Angli
jos užmanymą, kad Chi- 
nai priguli nezią karės 
kasztų ratą užmokėtų sidabru 
vietoj aukso, atmetė visi kiti 
k ra sz tai.

ma teip karsztai, kaip ne pri
ima nė Anglijos geradėjų. 
O mieste Caj>e Town, sosta- 
pilėj angliszkų, valdybų pie
tinės Afrikos DeWettą neszte 
iszneszė isz bažnyczios, {išso
dino į karietą, o ją miesto 
jaunuomenė traukė į hotelį, 
kur gyvena DeWett. 
Karsztai ten 
Kitchenerą, 
Įiergalėtojas 
Cape Town.
riautojai net terp paežių an- 
glisžkų kolionistų didesnėj 
garbėj yra laikomi negu an
gliški jenerolai.
Afrikos kolionistų ir perkei
tė Anglijos ministerių pasiel
gimą su būrais: pirma juos 
garsino už plėszikus, dabar 
gi stengiasi garbinimu pa
daryti Anglijos draugais. 
Daro tą todėl, kad ir perga
lėti! būrų bijosi anglijo- 
nai.

Teip 
ne sveikino nė 
kada jis kaipo 
būni atkako į 
Mat būrų ka-

klu kariumeneB, kurių užlaiki- 
mas teip daug kasztuoja.

Londono laikraBzcziai pra- 
neBza, buk nuo dalyvavimo 
Maskolijos užmanytoj konfe
rencijoj priesz trustus kiti 
krasztai atsisakė, todėl Manko- 
Ii ja viena, per pakėlimą mui
tų pasirengusi su jais 
riauti. ’

nu 
bet 
isz

ka-

Iždo įplaukimai

Azija-
Klausymas, ar isztikro su- 

siriszusioms terp savęs, ant 
apgynimo czielybės Chinų, 
vieszpatystems, taigi Angli
jai ir Japonijai, pasiseko su
sitaikyti ir reikaluose Korėjos 
ir tą vieszpatystę patraukti 
prie^ryszio,nežinia:iki sziol ofi- 
cialiszkų, taigi teisingų žinių 
nėra. Maskoliszki laikrasz- 
cziai tiki, kad toks sutarimas 
gal isztikro padarytas ir kad 
užgimus karei už Korėjos ar 
Chinų neprigulmystę ir Su
vienytos Valstijos stotų An
glijos pusėj. Tas gal ir tei
sybė, kadangi prie dabarti
nės administracijos Ameri
ka visame, kartais net laužy
dama terptautiszkas tiesas, 
kaip tai buvo karėj Anglijos 
su būrais, stengiasi buvusiai 
Suvienytų Valstijų valdy
tojai patarnauti. Paglemžti 
Korėją gali norėti vien Mas- 
kolija, o Amerika ir tai visa
da gerinasi ir tarnauja; kad 
karė su ja butų kur kas sun
kesnė negu su Iszpanija, tai 
be abejonės ypacz Amerika į 
karę ne siskubįs teip, kaip 
skubinosi į karę su silpna Isz- 
panija; iszėmus Chinų, kitur 
terp Amerikos ir Maskolijos 
nėra nesutikimų, kurie galė
tų net karę pagimdyti.

Chinų randas po senovei 
garsina, kad sumusza pasi
kėlė! ius, - musziuose už- 
musza jų daug szimtų,bet pa- 
sikėlėlių vis pilna visuose 
Chinų krasztuose, o yra toki 
apskricziai, kuriuose valdo 
ne ciecorius, bet pasikėlėliai 
visokių veislių. Atsirado

Anglija.
Sveikata Anglijos kara 

liaus jau ant tiek pasitaisė, 
kad jis, pasiramszcziuodąinas 
su lazda, gali vaikazezioti ant 
laivo virszaus. Apvainikavi
mas atsibus 9 d. rugpiuezio. 
Jeigu karalius galės tik pa
stovėti. nors ir labiau susirg
tų, apvainikavimo termino 
jau ne atidės. Visi atkakę 
ant pirmutinio termino sve
timų krasztų delegatai iszva- 
žinėjo namon; delegatai Abi
sinijos valdono lankosi dabar 
Maskolijoj.

Anglija atsiszaukė į Pran
cūziją, užmanydama visus ne
sutikimus terp Anglijos ir 
Prancūzijos Afrikos viduriuo
se pavesti ant iszriszimo san
taikos gudui. Be abejonės 
Prancūzija tą priims, kadan
gi ant to pamato padaryti 
traktatai juk ne sulaiko y- 
pacz su silpnais nuo karių 
galingesnius, jeigu jie nori 
nuo silpnesnio ką nors pa
veržti. Antai Amerika, kol 
buvo silpnesnė, buvo propa- 
gatore iszriszimo terptautisz- 
kų nesutikimų per santaikos 
sūdą, bet kada silpna Iszpa- 
nija užmanė pa vesti santai
kos sudui klausymą isznaiki- 
nimo Amerikos kariszko laivo 
Maino Havanos porte, Ame
rika atmetė santaikos sūdą. 
Ji atmetė santaikos sūdą 
Austrijos užmanytą reikaluo
se atlyginimo Austrijos pa
valdiniams užmusztiems sze- 
rifo Martino Lattimere. Tai
gi vieszpatystės su lengva 
szirdžia mynioja savo paežių 
užmanytus santaikos sudus, 
jeigu per karę tikisi daugiau 
pelnyti.

Atkako į Angliją buvęs Ura
nijos republikos prezidentas 
Steijn ir būrų 
De Wett, Botha 
larey. Steijn
į Holandiją.kur yra ir Trans- 
vaaliaus prezidentas Krueger. 
Būrų vadovus DeWettą, Bo- 
thą ir Delarey Anglijoj prii-

vadovai 
ir De- 
keliauja

C lose

Isz Lietuvos.

Ta meilu

Pietini Amerika.
Kapitonas amerikoniszko 

kariszko laivo “Machias”,isz- 
siųsto į pakrantes Hayti re- 
publikos, praneszė, kad revo
liucija ežia (>asibaigė; nacio
nalistai paėmė viražų ir da
bar esanti ežia tokia tvarka, 
kad nėra reikalo laikyti ka- 
riszką laivą.

Užtai republikoj Kolumbi
joj traukiasi musziai ant Pa
namos žemės siaurumos. Mu
sziai prasidėjo dar pereitą sau- 
vaitę ir iki sziol ne pasibai
gė. Isz syk revoliucijonie- 
riai daug žmonių nužudė, to
dėl jie papraszė rando jene- 
lo apstabdyti muszį ir duoti 
laiką palaidoti užmusztus; 
ant to tas sutiko. Paskui 
muszis atsinaujino ir iki sziol 
dar nepasibaigė. Ant Pana
mos siaurumos yra 7000 ran
do kareivių, o tik 4000 revo- 
liucijonierių.

Republikoj Venezuelėj nie
ko naujo ne atsitiko. Abi
dvi pusės saugojas! didesnių 
muszių.

Jauna Kubos republika 
užgyrė 
kalų 
bondų 
liarių.

Isz Vilniaus.
13 d. rugsėjo Vilniuje bus 

daryta žemdarbystės ir naminių 
iszdirbimų ir gyvulių piroda, ku 
ti traukais per czielę san vaitę. 
Szįmet ant parodos turės savo da
lį ir Lietuvos mokyklos.

20 d. liepta, laike dievmaldys- 
tos katalikiszkoj katedros bažny- 
ežioj, iszlraukė iaz kiazeuiaua ba
joro Bakutis masznelę su 850 ru 
bliu pinįgų ir visokioms btnko 
k vi V m'.Vagiliaus iki sz oi ne s įse 
kė.

I^eikL-zkas laikra-zlis “Przed- 
8vii” praneaza, buk maskoli-zkas 
raidas rangias! sugręžiuti atgal 
iszvežtę i.-z Vilti aus vyskupf 
Zv eravicz ų, kadangi per iszveži- 
mę ne lik a įeriioo Lietuvi s kata
likui, bet ir maskolius. įsivežtas 
vyskupas rado didelę
net t« rp maskolių, ko mat 
valdi oa labai pabūgo. * Net Vil
niaus diecezijos kunįgų, atsisu
kusių k'ausyti valdžių paliepimo, 
kad laikytų vyskupo padavad>ji 
mę už neėsantį valdžios nedrysia 
nubausti. Kaip g>rdėt, garsus 
kraujagerya W» hl, Vilniaus gu 
lietui t >riua, jau ne sugrįi dau
giau į Vilnių.

ati-

si m pat1 ję 
caro

ant beganezių rei- 
iszleisti paskolos 
ant 35000000 do-

Prancuzija.
Uždarymas kliosztorių mo

kyklų Paryžiuj atsibuvo gana 
ramiai, be didesnių susimu- 
szimų. Kadangi czia yra dau
giau kunįgijos prieszų, tai 
jos draugai ne dryso atvirai 
priesz rando užsimanymus 
stoti. Užtai provincijose į 
pagelbą jiolicijai reikėjo 
siųsti kareivius. Gana smar
ku* susirėmimai minių su 
kareiviais buvo tūluose mies
tuose Bretanijoj, kur -kunį- 
gija didesnę turi ant žmonių 
įtekmę. Smarkesni maisztai 
buvo teiposgi mieste Bor- 
deaux.

Paryžiaus laikraszcziaupra- 
nesza, buk kardinolų rodą 
Ryme ne . pripažino garsios 
Orleano Mergelės, Joannos 
d’ Are už szventą. Londono 
gi laikraszcziai .paduoda, buk 
mieste Rambouillet, netoli 
Paryžiaus,koksai ne sugautas 
vyriszkis szovė į prezidentą 
Loubetą, bet ne 
kė.

Asztnėnų 2 ;

Vilniaus gu- 
limpanczioms

patai •

Maskollja.
Iszkeliavus isz Maskolijos 

Italijos karaliui, dabar, grįž
damas isz Norvegijos, atkako 
į Revelį Vokietijos ciecorius, 
kur susitiko su caru. Mena, 
kad svetimi valdonai keliau
ja pas carą, jieszkodami jo 
pritarimo ant suszaukimo 
kongreso vieszpatysczių ap
svarstymui, ar ne galima būt 
sumažinti stovinezias po gin-Įko 6860.

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusėje berželio mėne

sio Vilniai 8 gubernijoj buvo 38 
gaisrai. G estai tie užgimė: nuo 
neatsargumo 7, nuo padegimo 4, 
nuo perkūno 5 ir nuo nežinomų 
pr’elasczių 22. Visuose atsili
kimuose ugnėlė pridirbo blėdies 
ant 69975 rub.

Netikėtų m i rciių per tę laikę 
buvo 7. Užmuszy^tų 5. Patžu 
dy^ezių 4. Negyvėlių rado 2.

Vagystų papildyta 11; pavogė 
daiktų už 450 rubl., pinįgų 34 
ruLI. Arklių pavogė,: Vilniaus 
pav. 1, Trakų 1, Dianos l.Szven 
tėnų 1, Lydos 4, 
isz viso 10 arki ų.

Pereit} sanvaitę 
bernijoj v’sokion s
ligoms apsirgo žroon'ų: Vilniuje: 
szhkuotoms szilunėms 3, pilvi
nėms 2, krupu 4, tymais 1. Pa 
viecziuose aps'rgimų buvo: raup
lėms: mieste Arzmėnuose ajisirgo 
1; Lydos, pav., kaime Monkova- 
nuose apsirgo 6; Vilniaus pav., 
kaime Melui tose 4,numirė 1,kai
me Ulyczėltucse apsirgo 1, kai
me Sziauliuose 2 ;Sxventėnų pav., 
kaime Borovka 8, Kurmclėnuoee 
11, Devaliuose 2. Pilvinėms 
szillinėms: Vilniaus pav., kaime 
Golcvajur se apsirgo 5, numirė 1; 
Mieste Aszmėnuose apsirgo 6,kai
me Eomanuore apsirgo 10; Vilei- 
kca pav., p&l varkeOstrov apsir
go 8; Lydos pav., kaime Zeivisz- 
kiuoee apsirgo 42, numirė 2, Ko- 
niuchuose apsirgo 7; Dianos pav., 
kaime Okunevo 6; Szveutėnų 
pav., kaime Kova'cziszkiuose ap
sirgo 2, Ladzinėliuose 2.

Nitoli Kadoszkovicų, dvare 
Hermaniszkiuose,užgimė gaisras, 
kuris itznaikino dvaro tvartU8.Su- 
degė ne t>k tvaitii, bet ir 26 ra
guoti galvijai. Į por} dienų po- 
tam užsidegė tvartai dvaro Din- 
szenų. Czia sudegė 46 galvijai. 
Abejuose atsitikimuose gauras 
užgimė nuo padegimo, bet kas 
uždegė, nežinia-

Nauji kareiviai isz Lietu
vos.

Pagal ciecoriaus paliepimu, ežį- 
mct į mfskoliszk} kariumenę pa
ims sekantį skaitlių jaunų vyrų isz 
Lietuvos: isz Vilniaus gubernijos 
4335, isz Vitebsko 4433, Garte 
no 4306, Kauno 4187, M’os-

Boun

Pasekmes vyskupo Zvera- 
vycziaus raszto- 

Maskoliszkas randas, nors 
baudė vy^kupę Zverav;czių, 
pabūgo p sėkmių jo raszto ir
baimės į įt ekmių, pats sumažino 
įtekmę cerkvinių mokyklų ant 
nekatal kų. Dabar likosi omo 
užtviit nti nauji įstatai cerkvinių 
mokyklų.Pa/al tuos įstatus, ino 
kintojais tokių mokyklų gali būt 
tik stacz'atikiai; mokyklos 
paskirtes staeziatikiams, bet gali 
priiminėti ir v»ikus kitokių tikė
jimų; kitų tikėjimų vaikai, 
norinti pastoti į stacziatikiszkę 
cerkvinę mokyklę, turi pristatyti 
paliudyjimę.kad tėvai ir auginto
jai vaikų to nori. Jeigu cerk
vinės mokyklom paskirtos tik sta- 
cziatikiams, tai kam jų masko
liai tiek priveisė L'etuvoj? Juk 
Lietuvoj daugiau yra net Kauno 
gubernijojeerkvinių mokyklų ne
gu kitokių, o ftuczi įtikiu ten nė
ra nė 10%.

kvieczių 18.05—18.35Mk., rugių 
14.00—14.50Mk., miežių 13.80 
— 14.00Mk., avižų 14.10—15.75 
M k., žirnių 18 50Mk., ropuezių
3 VOMk-rZ'ono 5.40Mk., ‘ziaudų
4 80Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpėlį 
kvieczių 7 35—7.60Mk., rugių 
5.75—6.00Mk.,miežių 4 95—5.20 
Mk., avižų 3.85—4.10Mk„ baltų
jų žirnių 8.50—9.00Mk., rainųjų 
8 00—8,50Mk., ropuezių 2.00— 
2 20Mk. Už 100 tvarų sziaudų 
1.60—1.80Mk., szieno2.50—3.00

Už svarp sviesto 0.99—1.00 
Ui kapę kiauszinių 2.40

tt, už kę jam gerai užmoka, o 
kareivis, tarnaudamas dvi dieni 
už kapeikp, juk ne turi isz ko 
kunįgui užmokėti. Nors gyven
tojams yra kitas kunigas, bet ir 
musiszlrs, tikėdamas uždirbti, 
skubinasi tiems pstarnauti, o ka
reiviai jo prisiszaukti ne gali. 
Jeigu iki Sekminių ne atvažiuos 
į musų batalijoj}, mes katalikai 
kareiviai nutarėme siųsti akun- 
dę vyskupui Nedzialkowikiui.

Kareivis.

M k.
M k. 
Mk.

Nauji iszradimai

U/derėjimas laukuose-
Pagal temdai bystės ministeri

jos pag^isintas žiuias: szaltas o- 
ras ir lytus neužkenkė Lietuvoj 
žieminiams javams, jie visur užga
nėdinanti,vieu Lydos pavietyj ja
vuose yra daug žolių. Ankstybi 
vasarojai neužganėdinanti, vėlybi 
gi užganėdinanti, o vietomis net 
gražus; geriausi Aszmėnų pav., 
o pra ti SzventSnų paV. Žolė su
žėlė gerai, tik ui. navimę stabdė 
lytus.

Latvijoj lytus užkenkė vasaro
jau)*: jie ant žemesnių ditvų pū
va. Užderėjimss žieminių javų 
czia užganėdinantis.

Isz Sziaulių.
Atkakoį Sziauliusiszsiųsti kelių 

minikterijos inžinierių komisija, 
kuriai prisakyta iszlirti ant vie
tos ir apdirbti projektu sujungi
mo kanalais Nemuno su Latvijis 
portu Vindava, kad tavorai, koki 
sziędien turi būt į užrubežius ga 
genami Nemunu per Prusus, gslė 
tų būt gabenti be Prūsų tarpi- 
ninkystės į Vindavos portę, o isz 
czia kur kas nori. Kanalai tie, 
kada bus padirbti, i.-ztikru* daug 
naudos L etuvai galės atgabenti, 
ypicz Žemaitijai.

Isz Garteno gub. ~
1 d. liepom iszdegė didesnė da

lis miesto Lietuviszko Kamenco, 
Brasto pavietyj. Sudegė 200 na
mų turtingiausioj aiiesto dalyj ir 
daug kromeLų. Cerkvė, katdi- 
k'szka bažnyczia, aptieks ir 
kr.kszczioniszka krautuvė iszliko; 
sudegusi mie.-to dalis buvo žydų 
apgyventa. Blėdy s gaisfti pada
rytos didelės; keli szimtai szei- 
mynų neteko turtų ir pastogės. 
Vieni isz padegėlių apsigyveno 
pas draugus ir giminės, kiti isz- 
keliavo į kitus miestus, o treti 
gyvena ant lauko. Lietuviszkas 
Kamenec yra netoli garsių 
B illbokszczio girių, turi apie 
7000 gyventojų.

Isz Vitebsko gub.
Pagal atskaitą akcyi oa virszi 

ninko, pereituose autui se Vi
tebsko gubernijoj žmooės iszgėrė 
isz viso 600374 viedrus degtinės. 
Skaitlius gyventojų gubernijoj yra 
1623546. Atskyrus isz to matus 
vaikus, moteris, terp kurių matai 
yra girt uok liaujsnczių.liks 600000 
girtuokliaujanczių. Taigi iszpuo- 
la ant kiekvieno po vifdrę su vir- 
szum degtinės per metus.

Isz Prūsų Lietuvos-
Vokietijos ciecorius paliuosavo 

nuo biusmėc oficierę Hildebrand- 
tę,kuris lapkriči o mėnesyj perei
tų nfėtų dvikovoj užmmzė Insru- 
tyj šavo sandraugą ofiicierf Blrs 
kovritzę. Hildebrandt liko ka
riszko sūdo nuspręstas ant kalėji
mo ir jame jau iazaidėjo 7 
neeius.

Tilžėj susitvėrė draugystė 
ginimo pasimirusių kūnų.

Szilokarczemoj laike jormarko 
trenkė perknnas ir užmuszė mėsi
ninku Kraenertę, o ūkininkę 
Prekazaitį sunkiai užgavo.

Pereitę sanaaitę už javus mo
kėjo Tilžėj: už 100 kylogramų

mė-

De-

negu L'etuvos 
j:e be kontrolės 

laiszkus net isz

Isz Mandžurijos.
Maskoliai laiko ežia vis daug 

kareivių, kadangi mat laukia ka
rės su Anglija ir Japonija už 
Mardžuriję ir puaaalį Korėję, ku
rį norėtų paglemžti, o Anglija 
ir Japonija ne nori daleisti.

Kareiviai gyvena cbiniszkose 
grinežiose su p< p eliniais langais; 
grinez os tos anksztos ir puivinos 
ir žinoma ne tveikes, bet valdžia 
nesirūpina apie kareivių gerovę; 
jai rupi vien jos labas, o ne labas 
tų, kurie jos galybę ir garbę pa
laiko. Net atitarnavusius karei 
vrtis, kuliuos priderėtų pale sti ir 
eugręžinti namon, laiko metus ii 
giau negu prideri tų.

Kareiviai ežia vitnog turi dau
giau I uosy.ės 
žmonės; g»li 
gauti rasitu-i ir
užrubežių Skaityt, kad ir lie- 
tuv'szka^ knįgrs,atvirai gal ma; 
iki sziol nieks ne stabdo ir ne 
gaudo lietuviszkų rasztų lotynisz 
koma literoms spaudinių.

Vdykas mes 1 etuviai linksmai 
praleidome: nusirinkome į ch<- 
niszkę giiuczię ir pasilinksmino
me tikrai lietuviszkai: dainavo 
me lietuvis?kas dainas, szokome 
ir traukėme degtinę. Mes tan
kiai susirenkame į kruvę ir jeigu 
turime kę skaityt', tai įkaitome. 
Czia bent szn:pukų nėra, ko Lie
tuvoj be aferos prisiveisė viso
kios veislės, ir nndas ten daugy 
bę V’sjkių szaipukų sutraukė isz 
Maskolijos.

Lietuvių kareivių yra czia ga
na diktas būrelis; su jais drauge 
nuo pats pradžių patekome į vie 
nę batalijonę, esame drauge ir 
dabar; ‘rudenyj baigiasi musų 
tarnystes laikas, bet ne žinome, 
ar mus pale;s, kadangi mat su 
kareiviais valdžios nesilaiko fe-ų. 
Tarnaujanti kariumenėj lietuviai, 
pa-toję į bitabjonę, nežinojo 
kuom yra, lietuvystės reikalai 
jiems visai nerūpėjo — dabar yra 
visai kitaip: sziędien jie geri lie
tuviai, jie supranta sunkų L'etu
vos padėjimu, supranta skriaudas, 
kokias kenezia Lietuvos žmonės 
nuo maskolių valdžių; nori jie 
darbuotiesi ant naudos lietuvys
tės, kurios pirma visai ne pažino 
jo. Mat karėChinuose L-zsjo lie
tuviams ant naudos. Ten jie su
sitiko su lietuviais tarnavusiais 
amerikoniszkoj kariumenėj; kar
tais gaudve nuo jų pasiskaityti ir 
lietuviszkę liikrasztį, o skaitymas 
ir jų supratimę pakėlė. L etu- 
viszkų laikraszczių nuopelnai yra 
didžiausi pne pakėlimo lietuvių 
lautiszko supratimo.

Visur žmonės rugoja ant kuuį- 
gų, kad jie ne geri; nois Lietuvoj 
žmonės papratę kunįgusuž szven- 
tas ypatas laikyti, bet ir ten, isz 
einant man į kariumenę, ne Vie
nur girdėjau rugojimus ant nege
rų kunigų. Tas pats yra iretis; 
o kas svarbiausia, kad rugojimai 
žmonių yra teisingi. Lietuvoj 
dar pasitaiko, nors ne daug, geri 
kunįgai, czia gi gerų tuibut su 
visu nėra. Sztai musų apskrity} 
yra daug katalikų kareivių.o vie
nog kareiviai antri metai kaip 
ne gali atlikti velykinės. Kunį- 
gas yra, bet jam ne rupi karei
viai, kadangi už iszklausymę ve
lykinės juk nuo kareivių niako 
negaus, o gerai numuuo, kad ka
talikas kareivis nesiskųs masko 
liams, kad dėl ne atsilankymo 
kunįgo ne atliko velykinės. Ku- 
nįgas .važinėj i davinėti sziiubus, 
kr ksztus, laidoti numirėlius ir

Sand,

komk- 
saujai

Laikraszcziai pr»ne^z»,buk 
amerikoniszkas laivy nfs letenant a 
Davis iszrado nai jęj budę su ke
tinimo plieno; buk apkaustytų su 
tuom plienu laivų ne joki kamuo
lių szuviai ne gali pramuszti.
H *•* ,Wsshingtone Amerikos 
kariszkos valdžios atliko bar la
vone* su naujoms explioduojan- 
czioms kanuolių kulkoms, ku
rios buk lengvai pnnuaza 12 ce
lių storio plieninius laivų apkau- 
stymis. Bandavor.ėa, kaip laik- 
rasreziai paduoda, iszpuolė su vi
su pasekmingsi. .

Vokiszksselektrotechnikas 
Ruhmer iszrado teleft nę be drato, 
su kuriuojo) 'galima susikalbėti 
nuo 40 kyliometių, ko užtenka 
ant susikalbėjimo gyventoji ms 
net didelių mi<stų. Jo prietaisa 
tuom tarpu yra dar sunki ir bran
gi, let^Rihmer neri pageiinti 
teip, kad j} gaktų kiekv enas 
įsita'syti.

Angbjonas Spercer padir
bo nauję orlaivį, su kuriuom atli
ko gana pasekmingas bindavonea 
aplinkinėse Londono. Orlaivys 
pasikėlė iki lOOpėdų į orę ir leng
vai sukinėjosi ir lakiojo į visus 
krasztus, bet laike bandavonių 
vėjo ne buvo; nežinia, ar jis teip- 
jau lengvai galės lėkti ir prhsz 
vėję? Reikia palaukti, kada bus 
atliktos bandavonės prie smarkes
nio vėjo.

Ant Long Mand 
kaip laikraszcziai garsina, 
rikos kariszkos laivyuės 
sija atliko bandavones su
i-zrssia kokio ten laivynės iaži- 
n eriaus prietaisa, kuri net auo 
250 mylių persergėti apie besiar
tinantį kitę laivę. Prietaisa ta 
ypacz karės laike apsaugos laivy
ne nuo netikėtų prieszų užpueli- 
mų. (Eiropoj su tokia prietaisa 
jau semsi darė bandavones).

•,* Gyvenantis Amerikoj ser
bas elektrotechnikas Tešla, kaip 
laikraszcziai pranesza, padirbo 
prietaisę, kuri varymui m asai n ų 
ir laivų traukia elektrik} tiesiog 
isz oro. Kad traukti elektrik} 
isz debesų ant varymo maszmų 
ne vra daiktu ne galimu, lj> visi 
žino, bet visgi reikia abejoti, kad 
Tosla toki} prietaių iezmislyjo. 
Rods jam pasisegė szį tę i-zrasti, 
bet ne reikia užmirszti, kad jis 
daugiau gyria per laikraszcz us 
neėsanezius savo iszradimus negu 
tikrus. Kas daug sykių mela
vo, tam paskui nieks ne nori tikė
ti.

Rymo laikrasztis“Tr būna” 
paduoda, buk italiszkas inžinie
rius Benedetti iszmislyjo nauj} 
serdokę apsaugojimui žmonių 
nuo revolverių ir karabinų szuvių. 
Bandavones atliko netoli Rymo, 
Villej Doria Pamphili, ant kurių 
buvo maskoiiszkas,prancuz:szka8, 
angį szkas ir amerikoniszkss pa
siuntiniai, ir jes buvo su vvu pa
sekmingos. Serdoku uždengė 
as'lę ir tzandė vos nuo 10 žings
nių, bet nė viena kulka ue pramu- 
szė serdoko ir neužgavo asilo. 
Nežinia tik isz ko padaryti tie 
serdokai ir kiek jie sveria; kiek
viena* juk supranta, kad jeigu 
serdokas sunkus, ne bus galima 
jį ptaktiszkai karėse sunaudoti, 
kadangi kareiviai ir be jo turi ne- 
szioti tokias sunkenybes, kokias 
tik žmogus gali pakelti. Juk ir 
plieninė plėvė atsakanezio stpru- 
rumo gali apsaugoti žmogų nuo 
karabinų szuvių, bet dėl jos sun
kumo kareivių ne galima į tokias 
plienines plėves aprėdyti.
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Isz Amerikos.
Darbiuinkiszki luaisctai.

Shenandoah, Pa. Prasideda 
ežia darbininkų maiaztai. Keli 
kastynių policiotai likosi paszauti. 
Kelio* deszimtys darbininkų liko 
ai policistų paszautų; pašauti visi 
evetimtaucziai darbininkai, terp 
kurių, kaip mena, yra ir mirtinai 
paszauti. Atkako ežia isz Pott- 
svilles ir szerifas su ginkluotais 
pagelbininkais. Jis atsiszaukė į 
szteto gubernatorių, reikalauda
mas milicijos, bet gubernatorius 
atsakė, kad t} padarys, jeigu rei* 
kalaus pats gyventojai. Lietu
viai tegul apsisaugos, kadangi 
szerifas su savo pagelb einkais, 
tarnaudamas kastyuių savinin
kams, gali bandyti parengti to
kias jau darbininkų sketdynee, 
kokios savo laike szerifo Martino 
buvo parengtos Litt’mere. Vie
tines darbininkų organizacijos 
prezidentas iszlipinėjo ant ulyczių 
atsiliepimus, persergėdam is dar 
bininkus ir praszydamas jų ne 
keiti toliau maisztų, kadangi 
tuom nieko ne galima pelnyti :dėl 
darbininkų neramumo vien 
kautynių siviuinkai gali atgauti 
gyventojų simpatijas, kurios ežią 
dien yra darbininkų pusėj; dar 
bininkai privalo rupintiesi, kad 
gyventojų simpatijų ne nužudy
tų, o neiamiai užsilaikydami, ga
li tą greitai nužudyti. Po pas
kutiniam sui-irčmimui darbininkų 
su polic ja, gubernatorius iš
siuntė į maiszlų apimtus krasz- 
tus jenerolą Corbin i su 1500 karei
vių.

Ne davė perskyrimo.
P ittsbi rg, Pa. Viena ežia 

gyvenanti neseniai apsivedusi mo- 
teriszkė atsišaukė į sūdą, reika
laudama peiskyrimo, kadangi, 
girdi, joj vyras priesz szliubą ža
dėjo jai 9000 dol., jeigu už jo te
kės, o dabar pažadėtų pnigų ne 
duida. Sudžia vier.og moteries 
skundu atmetė, kaaangi pamatą 
skundo paliikė už nemoraliąją. 
Tekėjimas už vyro už pinigus juk 
isz tikro niekuom nesiskiria nuo 
prostitucij* s: ir paleistuvės savo 
kūną parsamdo juk už pinjgus jo 
geidžia ntes. Apsivedimų tokių 
vienog ypacz Ameiikoj yra daug: 
Europoj, ypacz Lietuvoj, mergi
na už pinįgus peiki sau vyrą, tik 
nuo jo pasaui ne lengva atsiskir
ti, Amerikoj gi y/a atbulai: ežia 
vyrui reikia gana sūriai užmokėti 
kol mergina už jo iszteka ir ji kada 
panori, gali ats skirti. Kaip vie- 
nis vienog būdas, teip ir kitas ne 
gali būt doru vadintas.

Maištai laike laidojimo kūno 
rabino.

New Yorke pasimirė visų žydų 
fanatikų už szventą laikomas ra
binas JaCob Jcseph. Ant laido 
tuviu susirinko net kelios de 
szimtys tuk&tanczių žydų. Ant 
dabojimo tvarkos a'siuntė 100 
policistų. . Prisiartinus laidotj- 
jams prie dirbtuvių Hte & Co., 
daibininkai isz pradžių pradėjo 
su viedrais laistyti žydus pamaz
goms ir kitokiais daiktais; >.nt 
galo iszvilko gumines dūdas ir 
laistė einanezius su kunu žydus. 
Tie metė j langus akmenis ir j 
trumpą laikot iszdaužė visus dirb
tuvių langus. Policija neįstengė 
isz syk musztyn ų apstabdyti, bet 
kada atkako pol vis'.a i isz t-zcszių 
stacijų, pas’sekė tvarką įvesti ir 
žydai galėjo kūną lydėti. Su
areštavo diktii Hoes dirbtuvių 
darbininkų, kurie policijoj užsi
mokėjo po 10 dol. Muštynėse 
daug žmonių iaz žydų pusės tapo 
teip sunkiai sužeistų, kad nuo u- 
lyczios pasikelti ne įstengė; tuos 
reikėjo gabenti į ligonbuezius. 
Sužeisti lapo ir keli pohcistai,bet 
ne pavojingai.

Negerai parinkta pora.
Elkhart, Ind. Gyvenantis 

ežia Fred VVestfalI trys sanvailčs 
atgal aps’vedė, bet išgyvenęs su 
paezia dvi sanvaiti, ją apleido.’ 
Apleista pati apskundė vyrą į sū
dą. Tas sude apreiszkė, jog pa- 
czą apleido todėl, kad ji ne mo
teris, bet vyras.

Didžiausias medis ant svieto.
Connerse apskr tyj, Californi- 

joj, Amerikos rando giriose rado 
Seųuojos medį, kuris, turbut, yra 
didžiausiis ant viso svieto; agsz- 
tis to medžio yra 250* pėdos; ap 
Lak kamieną turi 154 pėdas ir 
8 colius, o kamienas turi 5 J pė
dą diametrą Kadangi medis 
auga ant rando žemės,tai tuom jis 
apsaugotas geriau nuo spekulian
tų kirvio.

Pate ant savo lauku paleido van
deni.

Drnver, Col. 30 ginkluotų 
fermerių, isz vaikę sargus rando 
kanalo,iszaidė užtvankas kanalo

ir paleido vandenį ant savo lau
kų ir tokiu budu iszgelbėjo javus 
nuo iazdegimo. Išvaikyti sargai 
ne pažino nė vieno isz užpuolikų, 
todėl skųsti negali.

Iszspaude kryžių.
Tony, III. 31 d. liepos siau

tė ežia audra. Netoli miesto mo
kyklos trenkė perkūnas ir iszmu- 
szė žemėj duobę kryžiaus pavida
lo: vienas jo szonas turi 20 pėdų, 
kitas dusyk ilgesnis, ties viduriu 
duobė turi 150 pėdų ilgio ir pusę 
pėdos ploczio.

Muszls terp negru ir baltveldžiu.
Joplin, M o. Trukyj Kansas 

& Texas geležinkelio užgimė 
musztynės terp negrų ir bali- 
veidžių. Revolveriai buvo varto
jami abiejų pusių. Musztynėse 
likosi užmuszti du negrai ir du 
baltveidžiai; sužeistų gi isz abie
jų pusių yra daug.

Paskerdė 1OOO brangiu ango- 
riszku ožkų.

Pinon Mišo, Col. 14 gink
luotų jaunų vyriszkių užpuolė 
ant piemenų gananezių pargaben
tas isz Turkijos brangias ango- 
riszkas ožkas Augora Range Co. 
ir 1000 ožkų paskerdė. Matyt, 
kad piktadariai pats ne žinojo, ką 
daro.

Nuszove savo vyra.
W<odskield,Oh Apsivedusi 2 mė
nesiai atgal 19 metų Everet Spen- 
cer perszovė miegantį savo 26 
metų vyrą, o paskui, su tuom pa
ežiu revolveriu, pati sau padarė 
galą. Ne ilgai mat džiaugėsi mo
teryste; ant teip trumpo laiko nė 
apsivesti ne vertėjo.

Žingeidus apsireiszkimas.
New York. Netoli Stratford, 

N. Y., laike audros ant syk pa- 
ki'o uolos ir dideli akmens nuo 
žemės ir nupuolė ant netolimos 
kalvos. Mena, kad perkūnas tu
rėjo uždegti gyslą naturališko. 
gazo po žeme ir gazo expliozijoa 
pajiega iszmetė uolas ir akmenis 
augštyn.

Ypatiszka kontrabanda.
El Paso, Tex. Rando urėd- 

ninkai, netoli Douglas, Ariz, pa
tiko ant kejio uždengtą vežimą ir 
jį sulaikė. Vežėjas pab?go. Vi
duryj vežimo rado 6 chinieczius, 
kuriuos mat vežėjas slapta pei ve
žė per rubež'ų isz Meksiko. Ras 
tus ch’nieczius su arės z tavo ir jie, 
be abejonės bus sugražinti atgal į 
Ch nūs.

Brangios vestuves.
Cleveland, Oii. Pereitos ne 

dėlios dieną atsinuvo ežia ves* u 
vės vietinio tuitingo ch’nu ežio, 
Yee Hing. Laimingas jaunik s ant 
vestuvių pasiveatė net 12000 dol. 
Lietuviai teiposgi mėgsta kelias 
dienas bssitraukianezias vestuves, 
bet tiek pinįgų paszvę,tt negali, 
kadangi jie tiek ne turi.

žemes drebėjimai.
Los Alamos, Cal. 31 d. liepos 

szitose aplinkinėje per pusę minu
tes siautė smarkus žemės drebėji
mai. Mieste ne iszliko nė viena 
mūrinė trioba, bet arba likosi au
gi iauta, arba drueziai p ag adyta. 
Dailiausia mieste presbiterijonų 
bažnyczia liko d sugriauta. Ne
isit ko nė vieno kamino,nė lango. 
Žemės drebėjimai buvo teip smar
kus, kad mieganti lovose gyven
tojai isz jų iszpuolė; aplinkoj su
sikūlė visi indai s i vaistais. Per 
sigandę gyventoj ii apleido s0vo 
namus ir iszsineszdin ) ant liuko. 
Visose miesto a| linkinėse, ant 
ploto 15 mylių ilgio ir 4 ploczio 
žemėj pasidarė gilus plysziai, ki- 
turgi iškilo augštos kalvos. Tą 
padarė požeminės vulkaniszkos 
paj egos.

Akla uždegimo epidemija. 
New York. Miesto dalyj Manha 
tan terp lankanezių publitzkas 
mokyklas vaikų aprire’szkė akių 
uždegimo epidemijų Isz 55470 
lankanezių mokykLs vaikų, ku 
riuos daktarai tirinėjo, 6678,arbi 
12%, turėjo akių uždegimą. Svei
katoj užveizda nusprendė sziuom 
tarpu Visus turinezius akių užde 
girną mokintinius iszskirti nuo 
lankymo mokyklų.

Audros.
New York. 29 d. liepos siautė 

ežia baisi audra su debesų pra- 
plyszimais^ kurie pagimdė tvanus 
ant ulyczių. Perkūnas užmusz.ė 
du žmon's.

San Fra n Cisco, Cal. 29 d. lie
pos Kalifornijos uostoj siautė bai
si audra ir vėtra, kuri daug blė- 
dies pridirbo. Ant jūrių paskendo 
daug laivų, o mieste vėtra paga
dino ne mažai triobų. Prieš žais 
Guaymas paskendo 5 laivai. Prie- 
szais Mazaian susidaužė pasaiieri- 
nis garla vys Potnery ir nuo jo 5 
žmonės prigėrė; gal būt, kad lai-

ke tų vėtrų dar daugiai! žmonių 
pražuvo.

Pittsburo, Pa. 29 d. liepos 
siautė ežia smarki audra.perkūnas 
užmušė tris ypatas ir uždegė 25 
triobia.

Hornersville, N. Y. Szitose 
aplinkinėse plotą 80 mylių atlan
kė audra su debesų praplyszimais. 
Blėdį padarytą laukams skaito 
ant 250000 dol. Prigėrė prie to 
ir tūlas galvijų skaitlius.

Mount St«rling, Ky. Pereitos 
nedėlios dieną sziaur-vakarinėj 
dalyj pavijjzio Montgomery siau
tė vėtra ir audra., kuri daug blė- 
diei pridirbo laukams ir sodams. 
Perkūnas užmuszė ne mažu i žmo
nių ir galvijų.

Broad Brook, Con. 28 d. 
liepos vakare užkilo szitose ap 
linkinėse vėtra ir audra su ledais. 
Vėj.s iszvartė daug pažiūrų, 
kuriose farmeriai kabina tabiką 
džiovinti. Ledai iszinuezė teip 
tabaką, kad jo daugely j vielų jie 
reiks visai rinkti. Dėl to farme
riai paleido nuo darbo daug dar 
bininkų, kadangi iszkapojus le
dams tabaką, ne reikia jiems dar
bininkų. Mat czianykszcziai 
farmeriai užsiima vien tabako au
ginimu.

Budiniks.

IlANNas Liding, Pa- Szito
se aplinkines) siautė smarki vė
tra, kuri sugriovė daug triobų. 
Prie to nemažai žmonių tapo su 
žėistų.

•

Nelaimes ant geležinkeliu.
Elm G rovė, Wis, Netoli nuo 

ežia susimušė pasažierinis trūkis 
su tavoriniu. Prie to vieno trū
kio vedėjas likosi užmusztus, o 
peczkurys mirtinai apkultas. Isz 
pasažierių daug yra apkultų, bet 
visi apkulti ne pav< jingai.

PiTTfBL’RG, Pa. Netoli Park 
saddle, ant Pennsytvania geležin
kelio linijos, iszszoko isz rėlių 
trūkis ir maszina ir pbcztinis va
gonas nusirito nuo augszto kelio 
pylimo į grabę. Prie to trūkio 
vedėjas likosi ant vietos užmuš
tas, o du geležinkelio taniai ir 
trys paczto urėdninkai sunkiii ap 
kulti.

Miodleton, N. Y. Netoli 
nuo ežia susimušė du vežanti 
pieną geležinkelio trukiai. Prie 
to trys geležinkelio tarnai likosi 
užmuszti.

Denver, Col. Susimušė 
ežia du ulycziniai karai. Prie 
to 30 žmonių likosi sužeistų.

.Tvanai.
HoUston, Tex. Nuo smarkių 

lytų ir debe:U praplyszimų szteto 
Texas užgimė dideli tvanai. Tūli 
upeliai, kuriuose nuo 20 metų ne 
buvo vandens, ant syk užtvino ir 
iazsiliejo peri krantus. Geležin
kelių linijos ant didelių plotų 
vandens apsemtos, tiltai nuneszti 
ir i-zgriauti,todėl daugelyj vietų 
turėjo pasiliauti trukių bėgioji
mai. Colorado upė pas kėlė net 
ant 31 pėdos augszcziau papnslo 
paviisziaus. Vandens dar vis 
kyla Ir be abejonės dar daugiau 
blėdies pridirbs. Dnug tukstan- 
czią akrų medvilnės plian'acijų 
isznaikinv tvanai. Prigėrė daug 
tuk-tanezių beeigananezių lauke 
galvijų.

Girta gaisrai.
Dow8on Citv, Alaska. Ap

linkinėse Yukon upės, Alaskoj, 
s auczia ginų gaisrai, kurio isz- 
naik no labai didelius girių plo
tus Visus plotas nuo Dowson 
City iki į‘.akų upės Yukon nuo 
girių gaisrų užklotas tiusztais du
rnais.

Denver, Col. Aplinkinėse 
L^adville siaucz a girių ga:srai. 
Ugnis ne tik isznaikino didelius 
girių plotus, b t ir daug farmų 
teipgiriuose. Daga girios ir ant 
rubežigus szteto Colorsdo ir Wyo- 
ming.

Expliozijofl
Harrisburg, Pa. Kastynėse 

Jakob Sbiorin Short Mountaine 
expliodavo gazolininė maszina. 
Expliozijos visa pajiegos dalis 
kas’ynių likosi iszgriautfi. Blė- 
dys expliozijos padarytos labai 
didelės.

Dayton, Oh. Dirbtuvėse
Stoddard Mfg. Co. atsitiko smar
ki naturaliėzko gazo expliozija, 
kurios 7 dirbininkai likosi sun 
kiai sužeisti.

Gaisrai.
Pittsburg, Pa- 29 d. liepos 

siautė ežia didelis gaisras, kuria 
pridirbo blėdies ant 400000 dol.: 
sudegė didelė trioba De Norn ant 
Liberty avė. Atsitikusios nuo 
ugnies expiiozijos penki ugnage 
šiai likosi sunkiai sužeisti.

Isz darbo lauko.
Srenandoah, Pa. Kalna

kasių organizacijoi virszininkai 
labai nusiminę dėl paskutinių 
kraujo praliejimų, k>dangi tas tik 
sudrutįs kastyčių savininkus. Da
bar ežia atsiuntė miliciją. Kareivių 
užteks ant apgynimo dirbanezių 
kastynėse neprigulinczių , prie 
unijų scabių darbininkų. Ką 
kąrsztas kraujas be apsirokavimo 
pagadina, tą ir didžiausias suma 
mimai darbininkų organizacijų 
viršininkų ne visada gali patai
syti. 7 Be abejonės kraujo pralie
jimą pagimdė provokacijos kapi 
talistų tarnų, bet darbininkams 
priderėjo ne pasiduoti provokaci
joms, kadangi juk jie gerai žino, 
kad kapitalistai ne niekina nė jokio 
ginklo kovoje su darbininkais, ne 
niekina nė kraujo praliejimo, jei 
gu tas gali jiems padėti. Ir atei
vių prieszai stengiasi naudotiesi 
isz dabartinių szaudynių,atsitiku
sių Szenandoah, Pa*: kadangi 
paszauti darbiniukai yra ne Ame 
rikos ukėsai.tai hikrasieziai ant a- 
teivių darbinikų meta visą kaltę už 
kraujo praliejimui. Vis tino dar 
bininkams reikia tz«lto kraujo ir 
apsvarstymo pasekmių savo dar
bo. Darbai be apsvartymo 
tik sudrulina darbininkų
prieszus, jiemi padeda ver
guvėj laikyti darbininkų luomą. 
Kaip girdėt,- ežia muszį pagim
dė szerifas, kuris pradėjo szaudy- 
ti į darbininkus.

1 Amerikos sudiios si savo 
uždraudimai) jau per toli nužen
gė. Gaisus Parkersi)argo sudž a 
Jackson iszdavė varautus
ant suareeztavimo 50 sztraikierių 
ir kaluakis’ų organizatorių. Dar 
tuliaus nužengė sudžia Keller 
Chaileetone, W. Va. J.s uždiau 
dė unijoms dalinti valgio
produktus «ztraikuojantieme
darbininkams, t agi į-ikiszo jau 
v^sii į pnvatiszkus žmonių reika
lus, kur nieks k'szt esi ne gal', 
nieks ne gali uždrausti žmogui 
duoti valgį, kam kas duoti nori; 
tas ne vieezis, prigulintis tudų 
perkrat nėjimui, bet pnvatiszkas 
reikalas. Kiekv.enas privalo go
doti sūdą ir jo nusprendimus, bet 
te>p sūdai, kaip ir sudžios turi 
ant godonės gyventojų užsipelny
ti; juokingais uždraudimais nė 
sudiios, nė sūdai ne pakels savo 
garbės, bet vien ją nupuldys.

1 WlLKE8BARRE, Pa. Sztr. i 
kieriai iszvaikė scabs-is dirban- 
ežius VVahnkės anglių kistynėse 
Dureyoj. Scrantoue ir Sh neūki
ne teiposgi buvo smarkios musz 
tyuės terp štraikierių ir tcalmų. 
Kas ynių savininkai atstezaukė 
pr.e guoernatoriaus su reikalavi
mu miliciji s. Ar gubernato
rius it-zll rūsys meldimo, dar ne
žinia.

New York. 250 darbiniu 
kų, dirbanezių prie statymo C>r 
negies triobos pakėlė sztraiką. 
Szeszn se czianykstcziose spaustu
vėse darbininką*, prigulinti prie 
PretsFeeders Union,pakėlo sztrai- 
ką. Jie reikalauja po 14 dol. 
ant sanvaitės už t-avo darbą.

1 Philadelphia, Pa. Sztrai- 
kai darbininkų -D.ibsono divonų 
diibtuvėse pasibaigė: dirbtuvių 
savininkas sutiko pakelti darbi
ninkų a!g s ant 10% ir 1500 dar- 
b ninku dabar vėl turi darbą. 
Sztraikai traukėsi ežia porą mė 
nerių.

H New York. Tūli czianyksl^ 
ežiai fabrik«n a< buvo sueitai<ę 
su :ztraikuojancziais kriau- 
czisi-, bet kuhlraktoriai sutarties 
n?pr pižino, todėl sus taikę pir
ma kriaucziėi vėl sugrįžo prie 
sztraiko.

5 New York. 10000 sztrai- 
kuojanezių kriauezių rytinėj 
miesto dalyj sugrįžo prie darbo, 
kadangi darbdaviai sutiko iszpil- 
dy<i|tulu8 darbininkų reikalavimus 
Už tai Newarke prie sztrsiko pri
stojo dar daug au kriauezių.

Philadelphia, Pa. Pasi
baigė az t raikai darbininkų Penn- 
sylvania Steel Co. dirbtuvių, ku
rie traukėsi nuo gegužio mėnedo. 
Kompanija pripažino 8 vai. dar
bo dieną ir užinokeanį po 50c. už 
darbo valandą.

VVashingtun, D. C. Elek
trikai rengianti elektriszkus žibu
rius Baltame rūme, kur gyvena 
prezidentas Roosevelt, pakėlė 
sztraiką, kadangi mat jiems už 
darbą kontraktorius ne nori mo
kėti pagal vietinės unijos tabe- 
’ę*

1 Brutol Bay, Alaska. 700 
lasziszų s ūdytojų ir darinėtojų 
pakėlė sztraiką. Po trijų dienų 
astrai ko darbdaviai sutiko iszpil- 
dyti darbininkų reikalavimus ir 
lokiu budu sztraikas pasibaigė.

Litenfield, 111. Agentas 
Builington geležinkelio,S mpson, 
Montgomery ir Macoupin pavie- 
lyj pirko 25000 akrų žemės su 
anglims, ant kurių tai plotų bus 
parengtos kelios anglių kauty
nės, 

t5 New York. Empire Brid 
ge Co. dirbanti naują tiltą Brook- 
lyne, kurios organizuoti darbi
ninkai pakėlė sztraiką, jų vietoj 
priėmė ne prigulinezius prie or
ganizacijos.

Wilke->barre, Pa. Sztrai- 
kuojanti kietų anglių kastynių 
darbininkai kraustosi isz ežia į 
apskriezezius mmksztų anglių, į 
vakarinę Penus)Ivaniją ir į Ohio 
■z tetą.

•į Laikrasztis “Fouudry” gar
sina, jog dabar Amenkoj ttalo 
462 naujis geležies Iiijitiyczias, 
o tume skailliuje 47 rztete II i- 
noia. "

Ch cago, III. 1300 darbi
ninkų "Builei Makete ir Sh'p- 
buiideie” unijos pakėlė sztraiką. 
Jie reikalauja didesnių už savo 
darbą algų.

Chicago, III. Garinių ka
tilų dirbėjai nutarė pakelti sztrai- 
ką: jie reikalauja po 35c. už dar
bo valandą.

^1 Fernie, B. C. Darbai eina 
ežia J prastai; kastynėse nuo dvie
jų mėnesių traukiasi sztraikai.

W1LKE-BARRE, Pa. Sztrai- 
kuojanli kalnakasai kraustosi isz 
ežia | kitus kraštus.

Irintun, C Oh. Paribaigė 
ežia cztraikai t-irnaujanezių ant u- 
lyczin ų kinų.

Hcntington, W. Va. Szlrai- 
kuoja ežia taraaujsnti aut elek- 
trišikų kaių.

ISZ
Lietu viszku dirvų.
Inz bhenandoali. Pa.

Visi jau žino, kad kietųjų ang
lių anglekasiai sztraikuoja 2 mė
nesiu. Iki sziol darb li nkai la- 
kėši visur ramiai ir tykiai, nors 
kompanijų pasamdyti seabasi er- 
zindsvo darbininkus, kad tik pa
dalyti maiszatį, bet sztra kieriai 
nesidavė. Pereitą sanvaitę pra
dėjo daugintis scab?ai isz tų pa
ežių darbininkų, ir ėjo dirbti. 
Darbininkai, kur po vieną pasiga 
vę. apmuszdavo, kid daugiau nei 
tų priesz savo brolius, ir vėl buvo 
ramu.

Bet sztai 3'1 d. liepos atvažiavo 
szerifas Bėdulis isz Pottsvillės su 
dviem ar trim* ecab<ais ir vadžio
jo pecziu* taisytiacabsų sugėdytus 
Daibininkai busirinko ir pradėjo 
rėkauti, kad tzerfas vadžioja 
nuparkėlius. Szerifis pasikvietė 
miesto pol ciją į pagelbą ir ėmė 
szsudyti į darbininkus. Darbi 
n'iikai, pamatę sužeistus szerifo 
szuvių darbininkus, v>si urmu 
szoko ant tzerifo ir jo valkatų, ė 
mė niuszt;s su akmenims. Szeri
fo žmonės ir policiatai szaudė į 
darbininkus, kol turėjo kulkų, o 
netekę, leidosi bėgti; kurie pate
ko į darbininkų rankas, tuos ge 
rai apdaužė, kaip kits gal aisi- 
skirs ir su sz<ą p> siūle. Szer.faš 
teip-gi gavo, tik pa-*kui apėjo 
į trūkį įšokti, o jo brolį, Be- 
delį, kuris vežė szuvius, teip su- 
miszė, kad laukia jo mirties. 
Policmonai teip-gi likosi apmuš
ti, kadangi jie no turėjo tiesos 
szaszus ginti, ypiez lietuvis J. 
Raulaitis pavojingai likosi su- 
inusztas ir vargiai bo pasitaisys. 
Ant jo darbininkai turėjo piktu
mą dar nuo pereitų sztraikų. Jis 
ir tada prisidėjo prie szėrifo vai 
katu. O dabar, kaipo gavęs urė
dą nuo miesto, norėjo atsidėka- 
vut savo broliams daibininkams, 
o pats nabagas pakliuvo į vėly- 
nę.

Po pesztynių,kurios atsitiko 31 
d, liepos, 7 valandą po pietų, da 
vė žinią gubernatoriui,kad atsiųs
tų miliciją suvaldymui maisztų. 
Atgabeno į miestą tuojius 9 ka
rus kareivii}, bat į miestą jų na 
leidžia su ginklais, nės žmonės 
mieste užsilaiko ramiu.

Yra isz abiejų pusių sužeistų, 
bet ar daug pavojingai sužeistų, 
nežinia; isz daibininkų pusės ne
girdėt apie pavojingai sužeis
tus.

29 hepoi atsilankė į Sbenan-? 
doah isz Chicagos socialistiszkas 
ir darbo partijos agitatorius, p. 
John Collins, ir laikė ežia prakal
bą.

Kalba visiems anglekasiams 
turėjo patikti, nes apėmė 
jų reikalus. Isz rankų plojimo

galima buvo'manyti, kad pūtiko, 
bet nežinia, ar ilgai jų szirdyse 
užsilaikys? Jie įsimylėję į kapi
talistų partijas, parduoda savo 
bakus skriaudikams, arba už pi
nįgus, ar, geriau sakant, už alaus 
stiklą,anot iodž ųp^JohnoCulIin- 
so. Po rinkimų tik užmoka dar
bininkams lygiai republikonai, 
kaip ir demokratai poliemonų 
lazdoms arba kulkoms.

Kodoti, darbininkams priderėtų 
imti į szirdį tą kal^. Collins aisz- 
kin > ir sziądieoiniua eztraikus,ko
ku s sunku darbininkams iszloszti 
renkant isž skriaudikų vyriausy
bę. Aisztinp,ka;p darbin'ukų išt
rinkti aut urėdų kipitd stų tarnai 
liepia a esztuoti dai b įlinkus. Si- 
vo kalboj Collii'8 pr.veJė tokius 
uždraudimus lazduotus Chicagos, 
New Yorzo ir kitų miestų su 
džių; demokratas ar republiko- 
nas via tą p tį dirbą atlieka.

Kad tai nors mes, lietu v a’, lai
kytumės darbiuinkiszkoi | ar ij >s! 
Tegul tikri i merikonai pardavinė
ja baldus už alaus stiklą,mum « nė 
ra ką ant jų žiūrėti,mes re-nkim), 
kaip galėdam', daib uinkiszką 
pirtiją, kuri vien gali suteikti gė
rėsi ę ateitį darbininkams. Jeigu 
darbininkai suprastų savo pidėji-' 
mą, tai nereiktų labtyt kraują 
antgitvių ui kąsnį duonos. Tas 
viskas yra jų paežių rankbse. Ka- 
p.tilibtai mums hzuetinėja, buk 
me), darbininkąi, prageriame sa
vo užiarbį Kiek mes galime pra
gerti, gaudami 17 nucszimtį ver
tės musų dari o? Morgan, važiuo
damas rpecialiszkame trukyj į St. 
Franeiteo,gėrė vyną, kuriov enis 
butelis kasztuoja *36, t >igi tiek 
kiek darbininkas uždirbi per vi
są mėnesį. Kodėl jam kapit įlie
tų tarnai ne daro nė jokių užme- 
linėjimų?

J. Rimanauckas.
Pereitos nedėlios dieną keli 

daib ninkai hzaudė į kareivius. 
Lietuvis darbini tikis Stepą n i 8 li
kosi euanszluotas. • Red.

Inz Plymoutli. Pa.
Liepos 17 dieną “L'etuvaiczių 

Draugystė” parengė vietzą sus- 
nnkitną, prakalbas ir dainas. Dr. 
V. Kudirkos Dainininkų Drau
gybė padainavo 7 dainas, kalbė 
tojais būvu: P. Miknlainis, Jur
gis Kazakevicze isz Pittstono, J. 
Vailkev cze isz Edtvardsvdles ir 
Dr. Žilvienė. Kalbų turinys bu
vo: apie darbininkų reikalus, a 
pie kapitalistų ‘-geradėjystes” ir 
apie daibininkų nerupistį, kad 
pagerinti sovo skuidų būvį. Žmo
nių susirinko pilna salė; treczia 
dalis buvo.moterų ir merginų. 
Isz prakalbų visi buvo užganėdin
ti, ypatingai tie,kurie pirmą kar
tą tokias išgirdo, kurie pirmiaus 
už niekus prakalbas laikė, t'kėjo, 
kad jos iszveda iš kelio, kaip tai 
pasikoja muių kunįgaa isz sa
kyklos. Žmonės perd tikrino, aid 
kunįgss neteisybę skelbia.

“Lietuvaiczių Draugystė” už 
parengimą tokio susirinkimo už 
sipelno ant pagyrimo. D bar 
žmonės pamalė, kad visų davat
kų p'epėjimai, apszaipymai, nie
kinimai ‘*Lietuvaiczių Dr.” buvo 
melagingi, kad visos diaugės yia 
doros ir protingos, prie kurių da
vatkos ne gal būt prilyginamos, 
kadangi jų ruperi's yra vien mi 
ežias užpirkti; namų liuobą pi- 
melu%b įžnyežioje tupėti ir su 
liežuv u v's is apskalauti, skundus 
neazioli.’loszti ezniptikų roles.

A pa it davatkų.cz a yra dar Al
toriaus draugystė Nekalto Prasi
dėjimo, suorganizuota k u n. Ži 
linsko, kuris per inkorporaciją 
tos draugystės pasakė: ‘'kad bus 
didelė nauda tautai. Les jaunuo
menė (mergaitės) galės atlikti re 
gulianszkai iszpažmtį, duoti au 
kas ant Dievo garbės ir neims į 
burną svaigitiancztų gėrynių (tai 
kokius nuopelnus ir naudą isz to 
turės tauta?). Už stabdymą gir
tuokliavimų organizatorius yra 
vertas pagyrimo, bet kad tiuta 
turėtų naudą,reikia ir kitokių dar
bų.

Berželio 16 d. Suaųuehannoje 
prigėrė Juozas Gudaitis, senas 
sąnarys D. L. K. Vi tau to Drau 
gyslės. Velionis kartais “užsi
traukdavo”, bet sziaip žmogus 
buvo sumanus, suprantąs reikalus 
ir be Gudaicsio lodos ir darbo 
ne kas nusiduodavo V'ienas peik
tinas jo palinkimas buvo, tai 
“užsitraukimas”. Dėlto ir apie 
velionio mirį visaip buvo kalba
ma: vieni sako, pagal coronerio 
liudyjimą, kad jam besimaudant, 
menzlungis pagavo, kiti - gi sa
ko: “bedievis buvo, prigulėjo 
prie bedievių draugystės (8u- 
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje), 
kur,būdamas delegatu aut seimo, 
gėrė, pasigėrė ir prigėrė”. Pui
ki biografija apie jį tilpo “Žvaigž
dėje” 26 num. už tai. kad valio-

nis nieko nedavė kunįgui nuo ke
lių metų. Kūną palaidojo velio 
nio szvogerii, nors tą padaryti 
buvo pareiga Draugystės. Ji nu
tarė paskirti tik 50 dol., bet pa
gal į t*tus iez.iuoia kitaip
mirus s mariui. Paskyrė
tik 150.00 ant grabo. Bet drau
gystės nut-ir.mas be svarbos, ka
dangi szerifas pei skaitė draugys
tės įstatus.

Liepom 9 — 12 buvo Plymou- 
the Pennsylvanijos slovakų Rymo 
ir Graikų katalikų seimas. Mu
sų littuviazkos draugystės gelbė
jo parodavote Pradžią tam davė 
V i tau to draugystė, viena isz di
džiausių. vad narna taut. szkai-lais- 
vamaniszka. Parodos dienoje bu 
vo labai szilta ir iki galo parodos 
liko tik pusė .žmonių, kita pusė 
pranyko,einant ulycziomis.

Sudegus musų bįžnycziai 
L iz< raės (Milut's) ir
Ediv.trdsrilles parapijonai užsima
nė a<8 skrti nuo P.ymouih > ir 
užaresztivo $10 000 ugnapirigių, 
kuriuos gavę, pasistatys tau ar- 
cziaus bažnyczią, tarpe Luzernes 
ir EJward»vil es; tun t'kelui nu- 
p rko žemę, iszaasė b*lupą ir pa
matų duobes. Kas isz to i<zei‘, 
paraitysime vėliaus. Du sykiu 
buvo ir prova už tuos ugnapini- 
gius. Tik viena pusė užmokėjo 
$150.00 ka.-ztų; lojeriai trina del
nus fr( džiaugusi, kad katalikai 
turdaug pinįgų. Vyskupis Ho- 
bau užmanė taikos sūdą, į audžias 
paskyrė kunįgus Siedvydį, Kau
lą ir vietinį airių kunigą, 
rapijomi ant IL.bino užmanymo 
m sutiko, ms laikos sudž oa nėra 
nieko davę ant bainyczius ir ne 
turi bilso; parapij >s reikaluose 
gal kalbėti vien pilni paiap jo- 
U 4.

Dabar,esant struikui, prie at
statymo Itažnycrios ir klebon jos, 
kasimo kelnerių, isipybmo, dir
bi tūli pirapijouai į vielą mokes*- 
uzių. Darb u nkams valgį ir gė- 
rymą duoda kunįgas Žit.nskas, 
nes kitaip neina dirbti. Kurią 
dien duoda daugiaus alaus, dau
ginus darbin nkų ateina. Sykį 
net susipeszė už alų.

♦ Plymouth'etis.

Isz Union City, Conn.
Darb.i sziuom kartu eina ežia 

gerai, žmouių be daibo nėrj; jei
gu koks lietuvis iss kitur atva
žiuoja, darbą gauna.

Lietuvių yru ežia gana d'klas 
būrelis. Turi jie savo Balę mi
tingams ir daržą pikniukams. 
Turi jie dvi pagtlbini draugysti 
ir politišką Kliubą.

Biznitriųyra ne daug: du lie- 
tuvozki saliunai ir dvi pardavi- 
nyczioe. Bizn s eina j eras ge 
rai. •

Pirma czisnykszcziai lietuviai 
va dų ue pažinojo, gyveno sutiki
me, dabar ne žinia kas ir mus 
užkrėtė ka'pi liga, atgabeno vai
dus ir neįtikimus; rodosi kokia 
pikta dvasia lietuvius terp savęs 
stipiudė: nesutinka biznieriai, ne- 
sut nka ir draugysezių sąnariai. 
Bes valdydami, prieina iki pesz
tynių. Sztai 5 d. -liepos ne už 
broliszką me lę czianyksrcziai 
lietuviai užmokėjo svetimtau 
ežiams urėdninkams už taikymą 
75 dol. Argi ne geriau butų tuos 
pinįgus apversti ant tautiazkų 
reikalų arba ant savo paežių rei
kalų? Mu-ų didžiausia nelsimė, 
kad tie broliai, kurie moka sun
kiai uždirbtus pinįgus urėdnin
kams, tautiszkų reikalų ne su
pranta, tautiškų darbų ne ken- 
czia ir ant tokių ne duos nė skati
ko. Nereikli užmiršti, kad su 
liudininkais dar už patarnavimą 
ne mažai sdiunut se pragerta. 
Iš tokio iszleidinėjimo sunkiai 
uždirbtų pinįgų niekam nėra nė 
mažiausios naudos.

Yra ežia daug girtuoklių, kurie 
už stiklą alaus gatavi ardyti kuo 
naudingiausią užmanymą; tuos 
tai ir samdo tautiszkų darbų prie- 
szininkai; o kad tokių matanezių 
laimę alaus arba degtinės butelyj- 
yra ežia ne mažai, tai žinoma, ir 
naudingiausių visai musų tautai 
užmanymų ne galima įkūnyti. 
Prasivardžiavimai kriozitkais ir 
szliuptarniaia teip iszsivieszpata- 
vo, kad mes, vaikai vienos moti
nos Lietuvos, pasidalinome į ne- 
užaikeuczianczius terp savęs 
azliuptarnius ir kryžiokus; kad 
įmanytų, viens kitą szaukszte 
vandens paskandytų, o ne padėtų 
nė svarbiausiame reikale. Teip 
vadinami kryžiokai meta isz 
draugyaczių jų neužkeneziamus 
ir teip gyvenime, ant kiekvieno 
žingsnio juos persekioja. Dėl tų 
kvailų persekiojimų, isz ežia jau 
iassinesadino tūli sumanesni lietu
vis’, kadangi mat ypacz toki yra 
kryžiokų neužkeneziami.. Neuž- 
kanta brolių vienog nieko bendro

ne turi su tikėjimu ir dievuotu- 
mu; matyt ir patį tikėj mą ini^ 
kryžiokai remia ant kitokių pa. 
matų, o ne ant D evo prisakymų, 
kuria juk draudžia neužkę» j įr 
geisti pikto savo artymui.

Liūtini*.

Isz Jiew York.
A<eivystė latvių | Ameriką 

kutintame laike labai pasididino, 
ir ateitėj turime laukti jų da dau- 
gisu,nės ju kelionės ateivių užven 
zda ne stabdo. Litviai, kaip jr 
pietinės Rusijos vokieczai, atva
žiuoji su šeimynoms; par.
eidavę savo lobius tėvynėj, 
ateina ežia su pinįgais ir perka 
laukus. D lugumas važiuoja į W. 
Virginią ir į Wi c niriną. bet ne
turėdami tuose krasztuose vien- 
‘auczių, nors pinįgų turi, trakiai 
nežino, kur kreipt a ir ratti ge- 
riausią v e’ą pirkimui dkės. Ro. 
dosi, veitttų ežia gyvenantiems 
latviams painformuoti savo tau. 
tieczius ir per laikrašczius pra- 
neszti apie geriausias vietas kolio- 
uijoms. Jų daugumas ^atkel au- 
ja |>er R gą, mokėdami 8-rubl. 36 
kap.į K ipenhageną Ir 68 rubl. isz 
Ko, enb įgeno | New Yorką. Už 
pa-parlą užrubežinį vie.iai ypa. 
tai ai b t daugiaus reikia mokėti 
19 rublių (?). Kelionė iš Eigos 
į New Yorką uiitna ne daugiau 
kaip 3 sanvaitee. Iki 1 epos mė
nesio szių metų latviai st itistkoj 
Emgracijos Užveizdos buvo pri- 
skaitoini prie vokieezių (!), da
bar jie bus priskaityti prie Lietu
viškos rasos (?).

Aut laivo “Z )eland”, i»z Liver- 
pcol i8zėjus:o 19 lieĮioB.pribuvu- o 
į New Yorką 28 d. pir i ą dieną 
po iszplaukimui isz Liv< rpooliaus 
pus skandino lietuve Augimas 
Bauras, 42 metų, paiiuknVs i« 
“Fieschheim” (Kauno gub\?).Jh 
važiavo pas savo pu$biolį Ludvi- 
ką Jurkszaitį į Waterbuiy, Cinu. 
Turėjo $ 15. Priežastis pa-i- 
fckandinimo ne yra žinoma.

• NjeivYurkiet >.

Isz Brooklyno. N. Y.
Czianykšcziai kiiaueziai pi- 

rengė pikninką, bet kad piknin- 
kas iszpuolė laikė sztraiko, lai 
žmonių ne daugiausiai dalyvavo. 
Ž-nonėn s mat labiau rupi, kaip 
pariba’gs kova terp , daib ninku 
ir kapitilietų negu pikninkai. Už- 
prabzyla buvo ir moterų "un j i. 
Sanarės unijos pnb jVo in corpore 
t p igiaž ai pikniuko gaspadorių 
pi įimtos ir bus r niūriems per 
statytos. L likę perstatymo ii* 
visi vyrai gražiai apsiėjo: vieni 
trepsi jo. kiti r inkas atki^zę zau
ny j », ką seilė į burną atgabeno; 
net išmiutingesniejie turėjo juos 
sudraust. Sumanesni lietuviai 
už? laikė gražia', pasveikino san
draugos, kur.os drauge su vyrais 
eztraikuoja, kovoja už darbininkų 
tiesas ir la:svę. Kontrakt >rių 
ant pi et i ako ne buvo,
turbut >todėl, kad darbmu
kai daugiau ne tiki jų teisingu
mui ir malonei.

Sztraikų galo ne matyt Kriau
ezių organizacijos rengia t.nkiai 
mitingus su pamokinanczioms 
apie darbin nkų reikalus prakal
boms; ant susirinkimų gali ateiti 
ir ne prigulinti prie unijų s. Ti
kimės, kad tie susirinkimai atga- 
bęs naudą darbininkams.

Balcziun «.

Isz ShireOaks, Pa
Darbai szitose aplinkinėse eina 

gerri ir isz kitur pr.buvusiam 
darbą ne sunku gauti.

Lietuvių yra ežia ne daug: v<s 
5 szeimynoe ir 20 pavienių. Ne
sutikimų ir vaidų už dryžas ke
lines terp jų nėra. Gaili t k, 
kad ne visi skaito laikraszczius; 
yra net toki, kurie laikraszcz ų 
ne ker.czia, o už tai, neturėdami 
ant ko laiką praleistą, i:z nuobo
dumo, girtuokliauja ir karezemo- 
se palieka sunkiai uždirbtus pini
gus.

G. Y.

Isz visur.
H Korėjoj japoniazki darbinin

kai sumuszė amerikoniszkus mili
jonierius. Mat vyskupas Moore, 
du misijonieriai ir dvi misijonie- 
rės pasamdė japoniazkus darbi
ninkus nuvilkti misijonierius ir 
jų daiktus į paskirtą vietą, Ja- 
poniecziai traukianti vyskupo ve
žimą 1 ant kelio sustojo ir norėjo 
savo draugams ką ten pasak) ti. 
Tas vyskupą teip įpykino,kad iaz- 
szokęj isz vežimo, pradėjo su laz
da muezti pasamdytus japome- 
ežius. Muzzami pasikvietė savo 
draugus ir sumuszė vyskupą ir su 
juom važiuojancziu-i 
rius. Try« japnjmki darbiik; 
kai už tai lUtsi suareaztuoti

davatk%25c5%25b3.cz


LIETUVA
sūdo nuspręsti ant vienų metų 
kalėjimo, Vyskupas, nors ežia 
j s kalcziausiaa, buvo vien skun
dėju. Jeigu sūdąs norėjo elgtie- 
si teisingai, tai priderėjo ir vys
kupu nubaust', kad žinotų, jog ir 
misijonieriai, atkakę į svet mę 
krasztę, privalo ten elgtiesi pagal 
krikttczionybės mokslę, o nelai
kyti žmonių už gyvulius ir savo 
vergus, su kuria s gali elgtiesi 
kaip atėjūnams pat n k a. * Toki 
pasielgimai su czitb iviais, kokių 
prisilaiko tūli misijonieriai atab 
meldi-zkuote kraszt tose, tik že
mint krikszczionyhę

II Liukų valdomoj Galicijoj y- 
ra 6237 vtlszczi >i, kuriame tai 
skaitliuje yra: 93 miestai, 223 
miesteliai ir 5921 kaimas Mies 
tinių mokyklų yra 4 49. kaiminių 
3839 staigi 2382 kaunu valszcz ar, 
arbadidemė pusė, ne tun moky
klos. Todėl didesnė pusė lenkiu
kų bajorų ir kunįgijoe valiom e« 
Galicijos gyventojų ne moka nė 
skaityti, nė raszyti. Ne labai 
mat ponai lenkai rūpinasi apie 
žmonių apszvietimę, o dar jie 
reika'aujuf kad lietuviai (r rus - 
nai neįstengtų iszs liuosuoli isz 
po lenkų globos. Ant to lietu
viai ponams lenkams gali atsiky 
ti: iszliuouokite bent ten,1 kur 
pats valdote, savo locnus Žmonėm 
isz po apverkt'mų san'ygų >r ttm 
sybės; tokių sanlygų, kok ose yra 
Galicijoj lenk'szki ūkininkai ir 
darbininkai nieks ne trokszta.

užmusztos; sužeistų yra daug. 
Audra ir vėtros atlankė teiposgi 
Prancuziję.

8 Į aplinkines miesto Yung 
Hsien atėjo 2009 ginkluotų bok- 
serų ir nuo valdžių pareikalavo 
daleidimo^ isznaikinti svetimas 
krik-zczioniszkas m sijas; kadan
gi va džios tokio daleidimo ne 
davė, tai bokserai užpuolė ant 
m'e to, bet užpuolimas likosi nu- 
musaias

8 Portuguliszko-e valdybėse 
vakarinės Afiikos Loanda ko- 
lionijoj, pasikėlė cziabuviai. 
Ginkluotų cziabuvių pulkai už
puolė keliuke vietoje ant poituga- 
liszkos kariumenės stovyklų. 
D.rbtivės likosi pasikėlėlių czia- 
buvių iszgriautos.

D It ilijo], miestuose Padvoj ir 
Venecijoj atsibuvo m esto virszi- 
ninkų rinkimai; sziuom kartu 
klerikalai laimėjo*. Tas pagimdė 
musztynes; liberalai hzdauič 
langus kler kalų kliubo. Aut "j 
vedimo tvarkos policijos pajiegų 
neužteko, reikėjo rzaukti karei
vas.

J Chilera plitinasi pasibaisėti 
nai markulių dar vis valomoj 
Mandžurijoj. Daugiausiai mirsz 
tr ehinieczių, bet epidemija ne 
apie ikia maskolių, k'tokių eure- 
pieez'ų ir amerikoių. Mieste 
Jukzo nuo 8— 18 d. liepos apsir
go 834 žmonės, o isz jų 650 pa
simirė; Ch irbtne is? 1463 apsir- 
gus ų pas mirė 939; Mukdene per 
vienę sanvai e pasimirė 48; Port 
Arthure apsirgo 109, o išz jų pa
simirė 67. Kitime mirszta kas 
dienę nuo ch >leioi po 50 žmonių 
vidutiui-zka'.

B Ant vi o svieto yra 8000 mo 
t rų daktarų; i-z to skaitliaus 
Amerikoj yra 6000, taigi f viso 
skaitliaus; M s ko Ii joj yra 700 
moterų daktarų, Anglijoj 400, 
Prancūzijoj 85,* Italijoj 20. Indi- 
jose 133 ligonbucziai turi dau
giau moterų daktarų negu vy- 
"b

|j Ant Kaukazo nuo kalnų nu
slinko didelis gteezeris, kuris ant 
savo kelio vtskę i-zgriovė. Su
griovė daug kaimų. Prie to pra
žuvo 5000 avių ir 70 arklių. 
Kalba, buk pražuvo ir daug žmo
nių, bet apie tai tikrų žinių nė
ra.

maskoliai ir 276 chiniecziai. Pri
lyginant prie sksiiliius, masko
lių pasimirė szimtę kartų dides
nis nuoszimtis negu ch nieczių.

| Ant salos Szv. Vincmto vul
kanas Sufriere vėl smarki;! mė
to ugnį ir pelenus; vakarinę sa
los dalį atlankė smarkus žemės 
drebėjimai.

|| Pietiniuose (’hinuose jaunas 
merginas apėmė patžudystės epi
demija:,iki s’.iol pasiskandino jau 
su vi siuin 500 merginų. Tuose 
krasztuose yra d b ir badas.

|| Mieste Helmstelt, Vokieti
joj, 209 žmonių ap-irgo nuo pa
vėlavusios* mėso-: tūlas nuo- 
»zimlis apsirgusių gali numir
ti.

S Kijevo gubirn joj ant kvie- 
czių užpuolė vubilai, kurie įsmai- 
kino visus javus aut ploto 200- 
000 desutinų.

H Kaip raszo isz Londono,mas
koliai reng a«i isz Juodųjų jūrių 
(nuo OJe-oi) parengti garlaivių 
lin ję į New Yurkę.

0 Vietoj pušimi rūsio kardinalo 
L duchowskio, prefektu propa- 
Brandos 1 ko-i p: stirtas kardinalaa 
Got’l.

| Ant prigulinczios Angl'jai 
salos Barlmdos pasibaisėtinai 
siauczia rauplės.

kiek ant naudos besi moki nsnezios 
lietuviszkos j tunuomenės.

— Mėgstanti perkūnijas szįmet 
ne gali skųstiesi: perkūnijų Chi- 
cagoj buvo ne mažai. Per bjr- 
želio ir tiekos mėnesius mieste 
į triųb:s perkūnas trenkė 500 v.e- 
tų (įtrenki nai ant ne apibudavo- 
tų 1 otų ežia ne paskaityt ). 
Berželio mėnesyj perkūnas užde
gė 68 triobas, o liepos menėsyj 
dusyk daugiau, n ės 127.

— Pereitos nedėlios vakare 
polic'j i at-i’ankė į namus chinie- 
czio S:ng Lung, pn. 189W. Likę 
str., ir rado ten paslsptę opium 
rukinyczię, o joje sze-zL regius 
ir negres be žado gulinezia* ant 
grindų. Kuk>nyczios savininkę 
ir nuo opium užm gusių negrų 
draugystę nugabeno ant policijos 
sie jos. Kadangi rūkyti o; i im 
uždtauft* viduose civilizuotuo-e 
krbsztuose, tai lygiai užlaikan
čiam rukinyczię, kaip ir apsvai
gusioms negrams reiks dar 
priesz sudę atsakyti.

Pajieszkau uvo dėdės,Jurgio Juciam, 
isz Szidaglu kaimo, Raseinių pav., Kau
nu gub. Teiksis atsiszaukti ant adreso: 

Jonu Rudis,
813 Carson 8t., PitUburg, Pa.

Pajieszkau Vladislovo Misevioziaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., kaimo Birž
ieti kalio. Jis pats arkų kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

John Macedonskis, 
Box 367, Springvalley, III.

Pajieszkau savo brolio, Franciszkaus 
Bimanaiczio; menesis atgal kaip isz Bos
tono isz važi avo ant f arm u. Jis pats ar 
ku kitas teiksis duoti žine ant adreso:

John Simanaitis, 
Box 18. Princeton Depot, M su.

Anka Gavienut.
V. J. Uszkuris. Boston, Mass 20c.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandlą.

visokios priežastys: noras užkariauti svetk 
mus krasztus,. badas ir epidemijos, nuo kurių 
čielos tautos bSgo, jieškodamosliuosų nuo epi
demijų kraštų.

tlių.gali būt miestais vadinti, betJjnose nė
ra ulyčių. Namus stato ne vyriškiai, bet tas 
darbas guli ant moterų sprando. Šešios 
moterys į sanvaitę laiko pastato gana dide
lius namus. Apart namų, kuriuose gyvena, 
stato dar atliekamus. . -

Aplink savo namus negrai bantu gimi
nės laiko ir savo gyvulius, apvaliame garde 
užtvertame aplink apvalius namelius; gardai 
tie aptverti gyva tvora iš erškėčių; šunis ir 
vištas laiko bute, kur ir žmonės gyvena. 
Suprantama, kad tokiuose negriškuose na 
muose ne trūksta visokios veislės žmogų kan
kinančių vabalų, liet prie tų negeistinų sve
čių apvalių butelių gyventojai teįp pripratę, 
kad tas ne stabdo jiems nė darbo, nė miego. 
Apart medžionės, pritiurėjinaftis gyvulių yra 
beveik vienaitiniais vyriškių darbais; kiti 
darbai guli ant motorų pečių. Apdirbimu

U Ant sifinnkimo Pruąisskos 
Mokslo Akademijos Berlyne, pio 
fėsorius Waldmeyer skai ė prace- 
szįmę apie savu matavimus gal 
vos garsaus vokiszko , ti o- 
zofo Le hnitz >, kunę rado laike 
taisymo b įžnycztcs Hanovere. 
Prof. \Valdmey< r persitikrino,kad 
galva garbaus mokslincziaus ma
ža, vielos sn.e jenimi buvo j >je m 
daugiau kaip 1237 gramams. I-z 
sudėjimo galvos matyt.kad Leib- 
vįtz b jvo :liv szk> 8 kilmės.

if Azijat'szkoj Tuikijoj, netoli 
Dikaineh, užgimė smarkus musais 
įerp gyventojų dviejų kaimų, ku
tams 60 žmonių likosi užmusztų. 
Muszis užgimė už vandens szalti- 
nį. isz kuii) naudojosi gyventojai 
abiejų kaimų.

H Caras Mikalojuszka persekio
ja toliau Finiandiję. siaurina gy
ventojų tiesis. Dibar isčdavė 
padavadyjimę, kad tiekas F n'ai 
dijai gali iszdavmėti tik Peterbur 
go ministerių rodi; iki sziol vie 
tinęs tiesas Fmlandijai iszdavinė 
jtr Helsingforso senatas, suside
dantis isz senitoiių fm'andieczių. 
Mat Finiandijoj Mikalojus daro 
tę patį, kę darė pre^z jį valdę 
Maskoljoj carai L etuvoj arba ant 
K rukazo.

| Laikr.iszcziai praneszi, 'buk 
mieste Venecijoj yra daugiau baž- 
nyczių ir didesnių triobų, kurios 
gali sugiiuti. Mat miestas tas 
stovi ant s&luczių, kurios sudra
ustos įkaltais mediniais poluii. 
Poliai-tief sipuvo ir žemė ne gali 
iszlaikyti sunkumo d dėsnių trio
bų, todėl jos ir griūva. Dabar 
patėmyjo, kad skilti pradėjo sie
nos ir boksztai dviejų didesnių 
bažnyczių m este.

1 R mdis naujos angliszkcs 
valdybos Transvaaliaus į kastynes 
reikalauja 100000 piprastų dar
bininkų. Nor.ntiems keliauti isz 
Europos duoda kelionę dykai. 
Kautynių kompanijos siūlo to
kiems darbinnkams valgį, gyve
nimu ir po $1.25 ant dienos. Sta
to mažus namelius, kuriuese yra 
vietos 6 nevedusiems darbinin
kams ai b a vienai szeimynai.

II Poznaniaus provincijoj likosi 
uuo vietos praszahntas vienas 
augszta^ vokiszkas urėdninkas 
Loehning užtai, kad jis apsivedė 
su duktere fe'dfebelio. Pagal 
nuomonę Prūsų valdžių, mat užt
inantiems augsztus urėdus urėd- 
ninkams ne valia vesti dukterų 
žemesnių luomų. Nuomonė to
kia vienog visai ne tjuka 20 am
žiui ; ji galėjo tikti vien viduri
nių amžių gadynėj.

| Audros su ledais ir vėtros 
siautė pereitos nedėlios dienę 
daugelyj vietų Europoj: smar
kiausios buvo Anglijoj. Vokieti
joj, ant Reino,puolė dideli ledai,o 
prie to buvo didelė vėtra. Mies
te Koelne dvi ypatoa likosi

|| Australijoj, kolionjoj Nauji 
Piet nė Valija, Mount Kimbla 
anglių kautynėse atsitiko bii-i 
e.Yoliozija, kuri ne tik iszardė 
kastynių olas, bet uždegė anglis. 
Isz olų isztraukė 120 kūnų už
musztų darbiirnkų-,

H Vokiszkas buikierius Hi-h 
mani paskyrė didelęduvanę tiems 
jauniems vyrams, kurie apsives 
su bjaurioms arba donszkai nu- 
puolusioms merginoms. Per tai 
vienog ne padarys žmon ų veislės 
nė doresne, nė gražesne.

| Stebuklingoj vietoj Lourdes, 
Prancūzijoj, užgimė gaisras, kuris 
daug blėdies pridirbo; prie to 
pražuvo ir tūlis žmonių skait ius; 
terp pražuvusių daugiausiai yra 
ligonių atkakusių į L >urdes svei
katos jieezkoti.

II Indijose, netoli Merut, Kal- 
hut s ai širdyj isz-zoko hz rėlių 
pasažierinis trūkis ir sus daužė. 
Prie to 16 indieczių likosi už 
musztų, o 30 indiecz ų ir euro- 
pieczių tapo sunkiai su 
žeistų.

| Pietvakarinėj Vokietijoj, ant 
Reino, ypacz miestu se Koeln, 
Aacben ir Eschweiler siautė bai
sios vėtros,' kurios daug blėdies 
pridirbo; Likę jų ir , daug 
žmenių pavojingai likosi sužeis
tų.

C Vokiškose valdybse Rytinės 
Afrikos cziabuviai pasikėlė priesz 
vokieczių valdžię. Cziabuviai 
keliose vietose užpuolė ant vo- 
kiszkos karinmenės, bet jų už 
puolimus kareiviai lengvai numu- 
szė.

• U Garsus vokiszkas mokslin- 
czius, profesorius Berlyno univer
siteto, 80 metų senelis Rudolf 
Virchow vėl sunk'ai * apsirgo 
Harsburge, kur iszkeliavo gydy- 
tresi.

| Londono laikrasztis “Cent
ral News” pranesza, buk Ryme 
suaresztavo tūlę anarchistų skait
lių, kurie buk susiraszinėjo su 
Patersono, N. Y. (amerikonisz- 
kais)aoarchistai8.

8 Pietinėse Chinų pakrantėse 
susimuszė angliszkas laivas 
“Prince Albert” su chin:szku. 
Prince Albert perskilo pusiau ir 
paskendo. Prie to prigėrė 40 
žmonių.

Nuo 15 iki 23 d. liepos Mand- 
žurijoj nuo choleros pasimirė 106

Nauji rasztai.
Dirva. Nr. 2 M. V. Iždu Sa

la. Anirliszkai paraaze lt. L. 
Stevenson. Iszverte in itetiiviaz- 
ka kalba Sėlimaa. 213 pusi.

Szitoa apysakos tas pats verti
mas t alpiuos i pirma “Žvaigždėj”, 
o dabar “Dirvoj” atmusztas. Se
niau “Dirvę” galima buvo vadin
ti laikraszcziu,'j<>je talpinos! v’s 
gi rasztai bent tame p;<t laike ne 
bufę kitur; daburtin ai gi “Dir 
vo-” iszleistojm, kn. Kuras, Szei 
vydis ir Kaupas,-turbūt, ant su 
msžmimo kadžių,tik perspaudina 
raeztus buvusius ‘ Žva'gždėj”. 
Kasztii rod) tuoin pasonažina, 
bet užni “Žvaigždės" abonentai, 
kurie tuii už-ira-zę ir “Dnvę”,ui 
dvigubus p'n gus gauna tę petį. 
Jeigu Iždų s»la kaipo knį?a butų 
atspausta po tikru užvadinimu, 
nieks jos isz'e stojnms ne "alėtų 
daryti užiuelinėjmių; bet jeigu 
jie rusztę kę tik t Ipusį “Žvaigž 
dėj” talpina dar po v-*rdu “Dir 
vi”, tojau už dorę darbę vadin 
ti ne galima, ksdangi uis raezęs 
“Dirvę” juk ne gali žinoti.kę joje 
ras ir už tę patį moki dvigubus 
piuįgus.

Apystka ne priguli nė prie blo
gų, nė prie lab *i gerų, yra ji vi- 
dutimszkos vertės. L etuviszka- 
vertimas pusėtinas. Korektorisz- 
kų klaidų yra daug, jų lietuv sz 
kame nors anirame is'.leidime ga
lėjo butmažiiu: Ulpinant tę pa
tį rasztę dviejuose laikraszcziui se 
buvo juk pakakt nai 1 iho geriau 
korektę prižiūrėti nors antrame 
iszleidm e.
Dirva Nr. 3. kn. 24. . Ožkabalių 
Dainos 11 tdmas. Surinktos Dro

J. Basanąvicziaus. 1112 pusi
Telp^ czi* 205 dainos surinktos 

žinomo lietuviszko ti.'inėtojaus 
Dro B įsanavicziaus. Vardas jo 
rodo, kad szitaa dainų linkius 
yra ne mažos vertės.

Vietines Zinies.
— Gyvenantis namuose pn. 

502 Dearborn avė., laivo kipito 
nas Fay Nymau nusipirko karbo- 
linės rukszties aptiekoj ant ker 
tėa Clark ir Schiller ul.ir ję iszgėrė 
tuojau* iszėjęs ant ulyczios. Spė
jo dar nueiti ant Burton I’lace, 
kur policija rado jo kunę. .

—. Per ei t ę sanvaitę Ch'cagoj 
pasimirė isz viso 545 žmonės, ku
riame tai sksitl uje buvo 319 vy- 
riszkių ir 226 moterų; daugiau
siai pasimirė vaikų neturinezių 
dar vienu metų: tokių pasimirė 
187; senelių turinezių daugiau 
kaip 60 melų pas;mirė 77.

— Sveikatos užveizda Chica- 
goj persergsti gyventojus, kad 
vanduo yra dab ir nė sveikas ir 
jo žalio negalima gerti: ypacz 
vaikams liepia duoti vandenį ir 
pienę tik pervirintus, kadangi 
Chicagoj dabar siauczia sziltinės, 
kurioms nuo pieno ir vandens 
greieziausiai galima užsikrėsti.

— Pereitos nedėlios vakare bu
vo susirinkimas “Auszros” Drau
gystės aptiekoj Dro Graicziuno. 
Konst tucija Dr tėa jau atepaudin- 
ta ir bus iszaiuntinėta visoms li»> 
tuviszkoms draugystėms; gal ko
kia draugystė panorės paaukauti

Draugyscziu Reikalai

Lietuviazkas Pikiiinkas.
Chicago, Dr-te Apvelidos Dievo turės 

savo penkta metini piknioka nedelioj. 
10 Rugpjucaio, darže Bergman's Grove, 
Riverside. III. E r a* i dės 9 vai. ryto. In- 
ženza vyrams25c., moterims ir mergi
noms dykai. Daržas gražus, pilnas uk- 
smetu medžiu ir krumu, gražus takai 
pasivaikizesioti, didele saokiams pilat- 
forma ir viskas kas tik pikninkatns rei
kalinga.

Imkit Metropolitan Elevatori iki W. 
48 avė., isx ten La G range slreelkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieciia 
atsilankyti. Komitetas.

Nauja Draugyste
Ghicago, 13 d. Liepos susitvėrė nauja 

autiszka paszelpine draugyste vardo 
D. L. K. Altgerdo. Nauja draugyste 

Į nori parengti geresnius instatus už su lig 
sziol egzistuojaneziu draugyscziu. Pir
ma susirinkimą laikys-nedelioj. 10 d. 
Rugpiuczio, 1:30 vai.po pietų. P. Szlia- 
kiosaleje, 3331 Auburn avė., todėl no- 
rinezius prisiraszyli kviecziame ant szio 
susirinKimo pribūti. Inkurtojai.

DidžiauaiaN Plkninkas.
Kensington, III. Dr-te Szv. Vincento 

a Paulio ture* savo dideli ptknidka ne
delioj, lOpjutes. darže P. Karecko, 758- 
123 ui. West Pullmah. Iii. Prasidės 10 
vai. ryto. Inženga vyrams 25c,, mote
rims ir merginoms dykai. Pelnas isz 
piknmkoeis ant ant naudos rengiamos 
lietuviszkos parapijos Kenaingtone. Dar
žas gražus, didele szokiams pliatforma, 
ir viskas kas tik pikninkams reikalinga 
yra surengta. Grajys pirmos kliasos mu
zika. Visus lietuvius irlletuvaites kvie 
ežia atsilankyti. Komitetas.

Chicago Dr-te Teisybes Mylėtoju turės 
<*vO mėnesini susirinkimą nedelioj, 10 
pjutes. 1 vii. dienos, K. Liaudanskio sa 
leje, 3301 S. Morgan str..ant kurio visi 
sąnariai privalo būti, nes yra daug svar
biu reikalu aut apsvarstymo. Naujiems 
instojimas dar $1.00.

J.K. Chmieliauskas. sekr.
88032-rd St.

Chicago. Dr-te Sim. Daukanto turės 
netikėta (e.ztra) susirinkimą subatoj, 9 
pjutes, 8 vai. vakare, saleje K. Liau
danskio, 3101 S. Morgan St , ant kurio 
visi sanariai privalo būti, nes yrg svarbus 
reikalai. Už nepribuvima bausme 50c.

S. Abromaviczia, sekr.
940 33 rd St,

Chicago, Lietuviszkas Republiko- 
niszkas Susi vieny ji mas ant savo susirin
kimo laikyto nedelioj, 3 pjutes iszrinko 
nauja administracija isz sekaneziu u kę
su: Prezidentu Mat. A. Vabalas isz 16 
vardoa, vice prez. Juozapas Alijoszius 
Isz 29 vardos. Sekretorium S. A. Paliac- 
kas isz 5 vardos, Kasierium I>eonas Nar- 
montas isz 17 vardoe.IszpildantisKomite 
tas: Jonus J. Vasiliauskasa isz 16 vardos.

S. A. Paliackas. sekr.

Tlentikite Pbiladelphieczial.
Sziuomi praneszn Philadelphioa lietu

viams, kad neseniai susitveręslietuvisz
kas politiszkas u kęsu kliubaslThe Ame
rican Lithnanian Citizen Club)’ dalyje 
miesto Richmond vadinamoj sziadien 
stovi ant tvirto pamato: turi savo czarte- 
ri ir laiko suririnkimus kai antra ir ket
virta petnycaia, kiekvieno menesio, 8 
vai. vakare, Kliubo saleje po nr. 2738 
Clearfleld ui. Užduotis Kliubo dirbti 
vien politiszkai ir ekonomiszksi.supažin
dinti sanarhis su Suvienytu Valstijų po
litika, pugaminti ukesystes popieras ir 
rūpintis apie turtiszka Kliubo pakėlimą. 
Nors szis Kliubas daug nukente nuo vie
tinio klebono keiksmu ir pravardžiavi
mu, bet ne paisydamas ar.t tu visu kliu- 
cziu tarpsta, nes jau sziadien skaito su 
virsz 100 sąnariu.

Jonas Shujtz, Sekr. ;

Pa|ieszkoiiniai.
Pajieszkau savo brolio, Domininko 

Rače vieži aus,-Kauno gub., Telszlu pav., 
Varnių parap , metai atgal gyveno jis 
Sringfleld, III. Jis patsar kas kitisteik- 
sis duoti žine ant adreso:

Konst. Bacevicsia,
Box 42, Frankltn, Wash.
Pajieszkau Juozapo Lomsargio isz kai-' 

mr Paulaicziu, Raseinių pav., Kauno 
gub. Jis pats sr kas kitas teiksis duoti 
žine aęt adreso:

Dom. Lomsargis,
253 W. 46 th Place, Chicago, Ui.
Asz Agota Budinlnkiute, (po vyrui Ga- 

linskiene) pajieszksu savo sesers, Mari
jonos Budininklutes (po vyrui Ksssetie- 
nes\ Suvalkų gub., Vladislavavo pav., 
kaimo Vilkeliszkiu. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Miss. Agota Galinskiene.
99 W. 25-th St., Chicago, Dl.
Pigiai ant pardavimo gera Barbeme, 

geroje lietuviu apgyventoje vietoje. Biz
nis gerai lazdirbtas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju in sena kraju. , 

Joeeph Galinskas.
99 W. 25-th St., Chioago, III.

Reikalingu mokintoju angliuko c 
kalbos prie vakarines mokslai nes. * Tur 
mokėti gerai angliszka ir lietuviszka 
kalbu Adresuokite:

Lilhuanian Citizen Asociation, * 
^Box 43, So. Boston Mus. 

Reikalauja 1000 darbininku prie gele
žinkeliu darbo, valstijoee: Illinois, Michi- 
gan, Minnesota ir Iowa. Mokestis SI .60 
ant dienos. Keliones kasztai už dyka. 
Ruimai už dyka. Teipgi reikalauja pra
stu darbininku Ir mechaniku in fabri
kus.

Chicago Emploiment Agencv, 
Room 4, 118 - 5-thave., Chicago, III.

Mes szngkame lietuvisikai.
Relzaliniti įtari vyrai daliau eirkoliorlar, riak- 

U adrsaaa ir pardarlaatl gydaolea terp ll«luwia. 
Toki dariu, gali atlikti nereikalaudama* pames
ti savo aziandleninio darbo. Leapraa uSsiamlmaa

Pigiai ant pardavimb vienas isz dvie
ju saliunu. Au turiu du ir todėl viena 
noriu parduoti. Atsiszaukite pas:

M. Gabrta,
III Union St., Kenoaha, Wis. 

(8-8)
Pigiai ant pardavimo du geri aaliunai 

South Chicagoje. Gerose biznio vietoee. 
Atsiszaukite pas: (23—8)

Ant Staneviczia.
8901 Houston avė., So. Chicago, III.

Naujas Saliunas.
Atidarėme nauja žiliuos, kureme -už

laikome geriausiu* gėry m ui, naminius 
ir inportuoua vynus, likerius, arielka* 
ir cigaru*, gera tzalta alų ir tt. Kas 
nori pasivieszeti ant sveiko, szviežiooro 
tegul atsilanko i m«uu miesteli, o ežia 
ras sveikiau*orą ir gera pas mus užeiga. 
Kaip vietiniu*teip ir i*z kitur auiUnku- 
•fu* užkvlecuam ir pas mui apailankyti.

Su guodone. 
Jonas Bslcziunas ir Jos Szitnkeviczia, 

Karen avė., Eisi Chicago, ind.
(S^29)

Naujas Saliunas.
Sziuomi praneszame visiem* aplinki

niam* ir pažyramiems kad atidarėme 
nauja aaliūna po nr 723 8. Halsted Str. 
arti Apveizdos Dievo bažnyczios. Už
laikome geriausius naminius ir impor
tuotus gėry mus ir cigarus. Saleje kož- 
na diena grajija Koncertinų kliubaa. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamu* 
kviecziame atsilankyti. O busite sve
tingai. Su guodone,

Antanas Rimgaila ir
Antanas L£kaviczia,

723 S. Halsted St., Chicago.
Telefonas: Morgan 244.

Nauja Biblija.
Pirmutine »nl iviein >n p*v.|k>l»i> IIIIIL.UA 

turinti petla>lu> S7M Į-urrlk.lu- - abrjreiiu*). 
duhar i«ue)>> l«z |«ud.>e Paveikslai prratato

oSnu p«V'ik<Uilu vrs pai 
■ vHktleil-) matosi. Ki

lantv. Gauintma vtea pt» 
ItLfMM ixt..

Su vIfhz 1AO p»<lekavoniu gauta 
laike 2 nieneMiu uuo fazgydintu 

vyru.
Daug žmonių *ergz ant poliucj jo*.kuri 

pasirodo laike miego ir prie nu«i*zl*pini- 
mo. ir jeigu isz to neiszgydi*. ji ne ap
leis žmogaus kankinusi. Žmones turin
ti U liga kenezia nemiega, galvos skau
dėjime, pilvo užkietėjime arba nežleb- 
cziojima.nerviszkumk.viduriu ir nugaros 
skaudejima ir apailpnejima litiszku kū
no daliu. Jeigu tokiuose atsitikimuose 
reikalauji p*geibo*, nesiusk pinigu, bet 
raszyk pas mane indedamas marke,o asz 
atsiusiu tau aprašaima isz kurio tikrai isz- 
sigydisi. Adresuok:

, JOHN WASEL.
Box 657. Iron Mountain Mieli.

Kas tai yra pailsimas.
Peikimas yra isz-emimu pajie- 

gos kūno arba proto. Muszkulai 
ii; nervai suminki-zteja ir jeigu ne
pasirūpinsime tame pas'gelheti jie 
viaiszkni nusilpę ir nebus tinkanti 
piie darbo. Nerviszkas silpnu 
m s, stoka miego, suarz:mmas, j 
gi.lv- 8 kvaitima-*, stoka atminties 
ir neilebcziojiinas seka »u luom. 
Tokios apliukyliea daro imogu 
nttinkaiicziu prie jokio darb > ir 
gyvenimą nuobodum. Yra rei
kalinga nauja cnergja gyvybes 
visiems organams. Trinerio A- 
meiikoniszkas Elix>ras Karcziojo 
Vyno yra vienatine nuo tu gy
duole. -Jis turi gardu smok a ir 
tame geriausiai gelbsti. Suside
da isz gryno vyno ir gydaneziu 
szakneliu. Jis tvėrė apstu, nau
ja, szilta krauja, ir tokiu budu at
gabenę nauja gyvylie kunui. 
Louis Apple isz Owatonoa Mmn. 
raszo: “Isz priežasties nuolatinio 
galva daibo suvis nupuoliau ant 
sveikatos, labjausiai kankino ma
ne nemiga ir stoka apetito. Pa
mėginau Trilerio Amorikoniszko 
Elixiro Karcziojo Vyno ir taa 
mane pataisė. „Vasaroj kada kū
nas reikalauja nuolatinio paeti- 
pnnimo, nerasite geresnio vaisto 
per szi vyną. Gaunamas visose 
t pliekose ir pas pati fabrikanta:

Jos. Triner,
799 S. Ashland avė., Chicago.

_______

Negras amakaū.

Pietinės Afrikos negriškos liautu tautos 
susideda iš daugelio atskirų giminių. Jų 
apgyventuose kraštuose ne daug yra girių, 
bet užtai daug yra pievų; todėl tai negriš
kos giminės, gyvenančios tuose kraštuose,už
siima bandų ganymu; nors užsiima ir sėjimu 
einanezių ant maisto augmenų, bet žemdar- 
bystė ne priguli prie svarbesnių, 
čių juos užsiėmimų. Aukštesnio

maitinau- 
piisiritiimo

terp atskirų giminių nėra: tokia
Zambetė,
su laiku padarė visai atskiras tautas.
tai tie apgyventi retai.kas, suprantama,atsi
liepia ant kultūriško kilimo, prie kilimo ne 
prisideda. Tautiszki gaivalai, pasidalinę į 
smulkias gimines, tautas, veda terp savęs 
nuolatai kares, veržia nuo viens kito galvi
jus ir kitokius turtus. Teisybė, kaip

upė kaip 
skirianti vienos kilmės* tautas, 

Kraš-

kada

Negras Kitfe.

kokios giminės vadovui pasiseka 
linkines gimines ir sutverti vi 
paprastai urnai sutvertos tokios \ 
laikosi ne ilgai. Negrai bantu todėl, galima 
sakyti, ne išsivystė dar iki susiorgartizavimo 
į didesnius ryšius, gyvena jie kraaliais arba 
kaimais iš surištų giminysta šeimynų;kitas gi 
toks kaimas su apvalioms triobelėms, pana
šioms į bičių avilį, laikomas už svetimą kraš-

Negriškas kaimas ežero Victcria Njanca aplinkinių, 

tą, niekuom nesurištą su kitais tokiais jau 
kraaliais.

Kaimuose ne tik triobos yra apvalios, 
bet ir kraaliai užima apvalų plotą: viduryj 
yra vadovo namai, o aplink juos,kelioms ei
lėms, apvaliai sustatytos jo pavaldinių trio- 
belės. Besidauginant gyventojams, didina
si ir kaimai: su laiku, pagal gyventojų skai-

Abakano negre, su perverta lupa.

Negre šilukė. 
žemės, sėjimu grudų ir rinkimu augmeniško 
maisto užsiima moterys, bet žemdarbystė ne 
priguli prie svarbių užsiėmimų; svarbiausiu 
užsiėmimu yra dabojimas bandų, kadangi 
auginami gyvuliai yra tikrais penėtojais 
šitų tautiškų giminių.

Negrai bantu mėgsta visokius padaili
nimus savo įnagių ir naminių rykų. Medi
niai šaukštai turi visokius* ornamentus: pa
dailintos išpjaustytais ornamentais kėdės ir 

. stalai: turi ornamentus moliniai puodai, ge
ležiniai ginklai, net visokį skuriniai daiktai. 
Išdirbimas ginklų ne pirmiausią užimą vietą, 
nors prie nuolatinių karių šitoms tautiš
koms giminėms jie yra gana reikalingi.

Rupinimu drabužio užsiima, teip kaip 
ir pas kitas necivilizuotas arba mažai civili
zuotas tautiškas gimines,.ne moterys, bet vy- 

iriškiaji. Prie padalinimo darbo vaisių vyriš
kiai pasilaiko sau geresnius; jie labiau rūpina
si ir apie parėdus už prispaustą, nuvargintą 
moterį, ant kurios pečių guli kuo sunkiausi 
darbai. Ant uždengimo kūno nuogumo mo
teriškei užtenka trumpo žiurstelio prieš ly
tiškus organus: daugiausiai, jeigu moteris 
nešioja ant kaklo stiklinius karielhis. Siu
vimu ploščių iš sumedžiotų žvėrių kailių už
siima vyriškiai. Papuošimai jų teiposgi pa
dirbti iš sumedžiotų žvėrių dantų, nagų ir 
kailinių juostų; jie yra ne tik papuošimais, 
bet ir talizmanais, taigi turi saugoti juos 
nešiojantį nuo dvasių piktumo. Mėgsta jie 
teiposgi visokiu pavidalo užraitinėjimus 
plaukų ant galvos; ant papuošimo, kaip rei
kia, galvos, reikia’ kaip kada kelių dienų 
darbo.

Pamatu tikėjimo yra baimė ir tikėji
mas į visokias piktas ir geras dvasias ir tas 
užgimė be abejonės iš negalėjimo prideran
čiai perstatyti gyvybės ir mirties. Dvasių 
darbu jie aiškina kiekvieną atsitikimą lygiai 
menkiausią, kaip ir svarbiausią. Pasiseki
mas kokio nors darbo, pagal jų nuomonę, 
paeina nuo atsakančių burtų, ^kuriuos jeigu 
negerai atlikti, laukia visada nelaimė ir ne
pasisekimas; todėl veik visas jų gyvenimas 
remiasi ant darymo burtų: daugiau laiko ap 
verčia ant burtų negu ant darbo. , Jie nie- 
kaip'ne gali suprasti skirtumo terp numi
rusio ir gyvo, ką rodo aiškiausiai visokį pa- r 
puošimai ir valgiai dedami ant kapų pasimL 
rusių šeimynos sąnarių: mat šitoms tautoms 
rodosi, kad ir pasimiręs reikalauja1 tokių jau 
daiktų, kokių reikalavo gyvendamas ant "ze- 
mes.,

Kaip jau paminėjome, hegrai bantu tau
tiškos šeimynos apgyvena pietrytinę dalį Afri
kos sausžemio, prie tos atžalos priguli: zį/Zu-1 
sai,matabeliai, bečuanai ir šiauriniai Jcafrai; iš 
jų zulūsai labiausiai atsižymėjo karėms,ant jų 
pavergimo anglijonai ne mažai savo kareivių 
turėjo paaukauti. Prie tautų pietvakarinės 
Afrikos, prigulinčių prie bantu tautiškos 
šeimynos, priguli: gyventojai Marutse.Mam- 
bunda ir Lundą viešpatysčių. Rytinėj Afri
koj gyvena užsiimančios žemdarbyste ta n tos 
bantu šeimynos; jos dalinasi į sekančias svar
biausias atžalas: tautas apskričio ežero Njas- 
sa, tautas šiaurinių apskričių ir apgyvenan
čias plotus terp jūrių pakrančių ir vidurinių 
didelių ežerų. Paskutinę atžalą tveria 
tautos Kongo paupių ir Apatinės Gvineos. 
Gyventojai pajūrių nužudė jau savo origi 
nališkumą: užtai gyventojai vidurinio Kon
go a(>skričio pasikėlė gana augštai, sutiėrė 
originališką negrišką kultūrą, kuri, kaip 
rodo užsilikusios iki šiol liekanos,seniau sto
vėjo augščiau negu dabar, bet kulturA ta bu
vo išdirbta po įtekme kitokios kilmės tautų. 
Svarbiausioms tautoms paskutinio skyriaus 
yra gyventojai apskričių didelių vidurinės 
Afrikos ežerų: Victoria - N.iam a. Albert- 
Njanca ir Tanganykoa. Iš tautų bantu šei
mynos semitiški užkariautojai tuose kraštuo
se sutvėrė gana galingas viešpatystes: Ugan
da, Unjoro ir Karagve: valdonais vienog tų 
viešpatysčių yra žemiau kultūriškai stovin
čios semitiškos tautos; vagumai, vagandai, 
vanijorai, varundi.

Sudano negrai.
Negrai bantu, susimaišę tūlose vietose 

su semitiškos kilmės tautoms, papuolė pc 
arabų įtekme, bet visgi juos riša viena kil
me ir giminingos kalbos,paeinančios nuo vie
nos kalbos; šiauriniai, arba tikriejie ne- 

’ grai vidurinės Afrikos,lygiai iš savo pavida
lo, kalbos ir kultūros dar mariau turi ypaty
bių rišančių juos į krūvą. Negrai Sudano 
susimaišę su baltveidžiais, užkariauti atėjūnų 
visai kitokios kilmės,yra po svetimtaučių val
džia; čia maišėsi visokių kilmių tautos, atėjū
nai paliko žymią įtekmę ant čiabuvių, perkei
tė ne tik jų tipą, bet ir kalbą.

(Tolians bus.)
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AR REIKALAUJU
Knyga. Abrozu, Abrozeliu, graliu su pa- 
vineziavonetns gremžtoms Popieru. dru- 
kuojamu Msszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti viso cias tietufiszkas ir leukiszkaa 
kuygas kokios tik antsvieto yra. , Ra- 
Szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji sz i f kortos T Kassyk o 
gausi prekes aut visu laivu.

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

Pinigai pasiusti p ir Lietuvei redakci
ja greieziausiai suvaikszcaioja,' niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitai.

Lietuvos red akcija teipgi užsiimi isz- 
kolekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta vista atlieka už labu ma
ža preke. Ko tik reik liauji raszyk inde- 

. damas už 2c. marke ir gausi atsakyma. J 
Adresuok.

JA. OLSZEVVSKI
02 4 33-rd8t. Chicago 111.

Sub Sis. <40.

Naujausios'Knygos.
Atmintin ii už motinos duszia. Apsa- 

_ ^kym is iv* tikru atsitikima kaip Lie- 
"3* tavoje Zekvijos atsibūva............ ....•5c.

Grabnycstu žvake. Graži pasaka..5c. 
- Judoszms. Apraszymss kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavmejo savo brolius aut suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon. ..5c.

Kas isz ko gyvena. Užleido L. 8. D. P. 
Parasze Diksztein. Knygele gvilde

nanti darbininku reikalus..,.....10c.
Kur musu isaganymas ! Knygele isto- 

riszkai-polittszka — dide.es vertes Jos 
tarinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Czektjoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausim*is Lenkijoje: Polttiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventa''-*:, 
pramones ir 1.1....,......  25c.

sze 8 M (kAjeidu Tevjines M Dr te. 
Yra apratzycii ir paveikslais parisdv; 
tas visos dalys žrn i<*ut kuuo kaip jos 
autvertos. kam ja nervai sujungti, 
kaip jos turi sako gyv imv kaip vei
kta ir tt. teip-'i a( rsiZyvn ts tulu ligų. 
Knygele yra geros tn »k«liszkos ver
tes ..............L......... ............ ...........

Kaip apsitviszKia gyvastis m ygous ku
rni Naudinga tnoksliszka knygele 
parodo r.isztu ir paveikiais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu badu jos visas 

' kuri gyvybe ir savo s veikme.......... 15c.
^Kabepirmas. Paveikslėlis isz mokslei

viu gyvenimo........ ........................ ...5c.
”NeGadai’’ arba busussapaas.......... 5c.
Paveikslai. Pasaka i« lietuvių gyveni-

utu...........................  ICc.
Palangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas ... .. 
Hzuoadvokatis...................  ..
Tekinimo amatas. Kas nori 

kinti tekorystds amalo tegul 
•ka szia knygele, o joje ras geru* . 
mokinimus iszaiszkintut raazttt ir pa
veikslais ........••••X...................... 15®-

Žemiu Dulkes. Apysaka paraižyta M.
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų.............. 50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz p<r s pa u 
dus. Preke...................  51.50
Gražia s drūtais aplarais........52-00 i 

Liktu vok kedakuuoj imk yha gauna- > 
MOS IR BKKAMCZIOe KSYGOS:

Istorija [sietuvos. Skirtu uotai te 
Mužikėlis.................. .....................
Vaiszes Kristaus pas popiežių-----
Vienakis...... ............................ .
Hestiality uf Kusstan Csardom... 
Auszra 1884 metu.................... .
Auszra 1885 metu........ . .................
Kalendorius 1893 metu ........... .
Programas Liet. Sočiai. Partijos. 
Žirgas ir Vaikas........................ ..

10c.

..........5c.

........15c.
isxti mo
tinai per-

P»-

S 1.00. 
51.00. 
..15C. 
...5c. 
,.30ė.

Knygos sawo« spaliuos.
ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozehai*. b*audingiuose knygele ant 
svieto dssižinojimui isz ko darosi žai 
bai. griausmai, lieto* Ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi....................   3Oc

JMitmetika. Knisa iizsimokinimul roku odų.
Preke...............................................................05c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokt'.a* 
api* nžlalkymf sveikatos, isz kurios ga>i be 
yagelbo* daktaro iszsigydyti iAi<> daugybes 
ogu. Svita knygele privalo raktu kiekvie
nuose namuose, ne* kas jf su atyda perskai- 
ty*.pataikys apsisaugoti nuo tekstaneziu vi
sokio lig*, pataikys užlaikytieuelybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau- 
viati .veik ais ir tvirtais savo vaikeliu*.

A.* vyakapa* Valaaezlus (Vslknezauskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraszyta kn. Demb- 
skta. Iszletsta kasztals 8u*ivienyjimo Liet. 
Laisv. A^a. 17 puslapiai...............^....15c.

S.pie turtu iszdirbl<na. Parasze Sėbram: verte 
B. M Veikalas gvildenantis polittszkaja eko
nomija. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikraura ir kaip atsiliepia ant 
Ava. rijos gyvenimo................................35c

KBlOlegija arba Mokslas apie Gyvu. Daiktus
Pdgal prof. busbaumų. Sutaisė Szernas. Chi- 
eogo, IU. IMI. Puslapiu 1*7.Mokslas kokiu budo 
rož.se gyvi *utvėrimai ant musu žeme*, kaip

dae> iki paakszcziajvieria ir paties žmogau*, 
ba pavatkslei*........... . ....................................JOc.

Baadžiava Lietuvoje, paruzė žmogus. įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos Istorija kokiu ba
du ji Lietuvoje įvyko, kaip auiiiepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta................................................... 15c

Dvyniai Vagiu. Parasze kon. Dembskis. Isz 
l*ide Suziv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
ne grupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
me moteriszkė*. Ji nurodo priežastis delel 
kūnų moteriuke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo.___ 125c

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuoaių 
sekanczių gražių pasakaieziu: Atsisveikini
mas ; — vagis; — Ka* Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Paparezio Žiedas: — Miazko Sargas;
— Signalą.; — Keleivis................................. 15c

Geografija arba žemes s pro. žyma* Pagal Gee- 
kie. Kai kovski ir kitus, sutaisė Sieros*. Yra 
Jii naudingiausia isz visu sulygsziol Užėju
siu lietnvlszku knygų. Aiszklzi ir supran-

te-z kokiu žeme sluogsniu susideda. kur ir 
kiek joje yra aag'iu. geležie*, aukso, druz 
ko* ir kita lervotu; kiek mariu, ežeru apiu, 
tvardai, plotis, gyli*: koki kuriuose van- 

ay*: suras. rreskl. saldus, ar kartu*, Ico-

k»r*lyVt»« kuuigaiksztvstes, respub’*- 
ir tt. Kiek kurioje žemeje yru gyvento

ki miestai. >u kiek gyventoja, fabrike, pra 
Bpniu: kur koki orai: szalcziai ar kanz 
ariat, lietas ar giedros: kur koks Ugi* dieno* 
ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak- 
i*s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka-r tt. Knyga didele tad '^olit. 
*80 puslapiu, ant gero* standžios popieros 
spendimą, su 71 pa vėla sieliais: mapu gvvo 
Pu Ir tt............................................................. OO

Tapati, apdaryta audimu ktetuoee apd*-, 
tuose, auksinėmis litarOmis atspausti para
še* 1 ant nutarus ir stono. Preke . .$0.50

ginami augmenys! Pagal Lnnkevieziu, sutaisė 
Snemas. Chieago I1L 1901 m. Puslapiu 73. 
8a pereik skleis ............................  2Oe

Isterija Suvienytu VVelstlju Szliur: nes Ameri
ka* Apraszc kaip Kohumba* atrodo Ame
rika. koki ežia Ūda žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.1 isz Edropo* pradėjo va 
žinoti in Amerika, kokio* kares buvo, už k* 
karvvo ir kokiuos- nartuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare aziai 
tame! O aut pat valo ta.p nast Konstitucija 
Suvienytu '<etoU;u. kuri yrateikalingiauslu 
4ti/ku perskaityti kiekvienam žmogui 
•aluje Amerikos ėemeje ^yvenanezism. idant

ji* vale ds 
SS4. Preke.

Isterija Ckteagos Lietuviu, ju parapija ir ka. 
Ksaaezlua* Mova** lalkrasznolu "Lietuva”

Meto terasti*. sinkaus drukcr, Fotografljo*

’Ltetevos” užleisto)*, redaktoriau* Ir paveik

Paprašo* apdaras*.................................. $0.00
Audimo kietai* apdarai*. auksiniai* 

titulai*........................................................ $0 50.
<£ ausis Skerdyne A prasto ana balsu atsitikima 

bodalSMm. maskoliai užpuolė ant betar
usio* miestelyje Krežiu. mu*ze,szaudvir p>>- 
w»aekallu* amoni*, iszgnove altorius Ir už- 
peem i)o bako y ežia. Aisikiausiat aprašau 
ta via* atsitikima.................................15c

l_Jet*wiszkas Lementorius sU "oteriai* kate
kizmai* ir mislraaturu.

nfokiH* apie Žetnj ir kitu* tvistu*. Ji 
pabaiga. Apre-zo kas yra žeme, tos

ime

uirvnonilszku abrozeliu tūnoti 225 pu»ls 
įmus. Yra tai vienatine knvga isz kurio* 
turai žmogus gali ap«i«zvie*tf..........foc

Orut.ro**, gražiu, m apdaruose. ..... 9Ž-GO

tai aproszymas Lietuvos su U-nklia sosivte- 
nyjtasotr jo pssikmn. Csia aHzkiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgi- su 
.ictuvo* kunipukszcziaia: Kelsiuozia. Vy- 
*utu ir kitai*. įsa szioa knygvte* skaitvto- 

jrs aiszklsi supras, ar tešku prieieiyste yra 
mums naudinga ar btedinga.................... 15<-

ijteturiu pratevial Mažojoje Arijuje nuo senove.
iki Jie pateko pivaldil* -y:r»u Parosze L>» 
tavo* Mytetoje.-,. Kn. ga turizmą puslapiu* 
Ir 4 dideles merą*, parodaneztas vteta*. kur 
1 e nove)* gyveno lietuviu pratevial Apra«zo

Su gimimų.................................................5€>c
iliuaauiis Lietuvos Karalius IstorAzkai pa

veikslas penkiuose aktuose. Lesklszkai pa
rasze Julius Slovacki. Iietuviszkal virte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knyireli 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 05o 

Naujausia Lietuviukas Sapnluykas. surinktas 
te suredlk. tos daugel svetlmtautiszku sapnį- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Fersiukai 
Egiptlszka aapninyka.—suSlO aiszklu abre 
raliu.—su apraazymu planetų te pastapeziu 
kokias senove* žmones vartojo luspej.n. .. 
ateitos.—Geriausni toiguldo vtiokiu* 
sapnus... . .................................................3Oi
.Apdarytas........................  O5e

■_>Utyp*. apysaka Iss laiko terpoairiszkos kare* 
Indljoau Amerikos................................05c

Hulkl istorija epe Kantria Al*na,kuri per Si me
tas vaikszcziodama po svietą, daugybe 
usdu te vargu kantrai tosksntsjo. ,0Oc

Pamokslai Iszminties ir Teisybe* iszguldiue.i '■ 
Galvocziu vigu amžių. Czia yra patiipglSb | 
gražiu Juokingu Ir luminlingu pasakaicriu , 
Kas nori turėti gražiu juokingu te pamoki 
naneriu skelti m u tegul nusiperka šilų kuin- | 
gėla o gardžiai pasijuok*, žmones* turas k( 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausiu}* mo- . 
kės duoti tozmlntinvs atsakymų.......5Oc

Rankvedto gromatų raazymul. Pamokinanti j 
knygelė kaip reny 11 grvmatas visokiuose rei- I 
kainose į visokių luomų žmonįs: į gimfheg 1 
draugus, pirkėjus, ponus, kunigus, urednin > 
kus, ir ( patį carų. Teipgi meilingi laiszkai j 
iaunikaiezių į merginas ir merginų į jauni- s 
geležius reikale susipažinimo ir apzlve- 
dlmo....................................................... -SOc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedi apy
saka. D*izveųta jaunumeuei..J.......,.05c I

Spėka te Nedega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moreliszk u moks- J 
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para- 1 
szeprot. Dra, L. Buechner pagal XIX vokiu-1 
ka laida, su mažais prideczkais tos senesnių ; 
laidų lietuviazkar pergulite Drai J. Saliupas. 
Su pa veikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai ■ 
mokslas gvildenantis gamtos daly kus, kuriuio 
Žmonės vadina Dievo surėdvmu. 81. 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. gtj OO 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelę lOc 
*4*nu Gadynių Isinyks Gvgi Sutvėrimai. Pagal 

Hutchiusonų. sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve- , 
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradima. Sztandieu tu sutverusiu kuuus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus Sem«je. Tulu sutvėrimu atrado ato
lus, nesugadintus, kai.us, užklotus rito ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti j 
tomeje kūnai yra (Šiandien Įsistatyti ivat i 
rluose auzajuose. isz kuriu žmones mokinau . 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug ' 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio , 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storiu. Moksilncziai isz to semia bran
giausia mokai* susipažinimo, kaip ir kokiu I 
badu gyvi sutvėrimai keitest isz žem—>niu

rimą kurni* rauda, gali be apsirikimo -preui
ti. kaip seniai ir žmogus aut muša žeme* ai- 
•indo. Knyga turi STJ puslapiu stambaus 
driko, ant graž.o* popieros D apie ISO pa
veikslu invairiu sana gadynių įsuiykusiu *n- 
tverimn. Preke................................... 81 <>O

Fikyba ar mokslas* Tyrinėjo--* tikejimiszki 
mokslinki ir draugijiszkai protinki. Antra 
laida su prisda. 211 puslapiu.................5<K-.

Trumpa Geografija Sutaisė Nsru. Trumpai Ir 
suprantamai apraišo irisą* 5 dali* iwieto Su 
74 p* įveik liteliais: mapu. žmonių, gyw" >u ir 

i medžiu. Tinkamisure geografija in 'pradine 
mokilaing................................................ 05c

Vandac ant žemes, po žeme ir virssuje žemes 
Ruaisskai parasze Rubakm's. Verte Drugy*, 
įsileido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo) žaibo), apraaio visa* vauJen* 
permaina- ir veikmo* kaip ils persikeicsia 
in garo, kyla in viražu ir tenai įtveria debe
sius, debestai. padange** ariratf. kėlėliau 
Id vandens Insieliu* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žemes, isz kuro* buvo pakilg. 
Czia nukritę didelius darbas veikia; snie
gas k .rtais uždengia cielus kaimus ir Indi
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir-dams nuo"saules lieicziasi m vandeni ir 
ūži »j* laukrs. iszrežo rsvus spės ir upelius 
te kavoj**! po žeme kur vėl veikia tų pati 
.darbų kaip ir ant virszans žemei......lOc

Žmogus Nephuszkis. Verte iss szvediszko Ne
rti Graži apysakėlė: kaip turtingo prekijo 
■unus apa.rede iu varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtintiems *p- 
stveduslui. 81 i t* apysakėlė, užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
guzkos dorybes..............a.s...................AOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka malda kny 

gete. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
ipaviednea. komuinjo* mi-zis. miszparu ir 
daugybe kita: mišria maldos su abrozellais 
misi para i stodami Itotaviszki ir lodniszki. 
daug lotyniaaku giesmių giedamu prie tazata 
tymo SS. Sakramento, prooisiju. pakrapini- 
mo te tt. Yra 8 litanijos: psalmes Si. Marijų* 
P. ir Karaliaus Dovidu: aktai, ražanenai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
irtt. Yrs tai naujausia Ir gražiausia knygele 
ta* visu Itetsviszku maldaknvKiu. daili, lai
tą, slidi popiera; stambu*, aiszkus drukas 
MieraSiųiSių coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanczioa.

No 1. Maža* Aukso Altorius, prastai* drū
tai* apdarai*, auksintai* krosztals.be ap 
kalime........................  5O<

No- 2. Mažai Akto Altorius. prastal*,dru- 
tal* apdarais, auksintai* krasztai*. ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotom!* 
bleteleuna. *u kabute ........ 75c.

No. 3, Maža* Aukso Altorius, moroko 
•karo* minkazials apdarai*, apvalei* 
kampai*, auksinti krasztai. pūroszais 
irkvritUa.... . ....................................• 1.125

No. 4L Mažas Aukso Altorių*, franeurisz- 
ko« fluorinio* skursi** apdarai* sp*a 
lai* kampais auksinis k w telks, k ryži u* tr 
kraszuu . .............................................01. f

ta.* Moalaua kasiuliais, *n S ne lanks
ti ai*. aksomo nugara. apkanstyuM kriau
nos sidabruotomis blctelszais, su kube 
auksinti krasztal.................................... SLa

D*™*! siaio Medical DisDGnsaru oaii jus is/ououiii
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

.. . . . . . . . . .     Jos nieko nerizikuoiat
lioidos apdarai, užkilusio* kwiecko*,su..............................................................................................”
kaulina labute, aukunu kra*ztal..tl.5O - • „ acas minuoji

No. ri Mažas Aukso AItonus, baltos^osllu-

o 7. Maža* Aukso Altorius balto* orllu 
ikildos apdarai, ksirlko* ast wi*no *zo- 
nu Iszklotos sidabru Ir p-rlu. su dwiem 
kaulinėmis kabutemis. suksimi kroso 
tai...............................................................•«.<

no* tauyuvlei

I>iixnl«>a. Hoinanal, Novelios,

vnžiaus gula* Ponsko Piloto, kur* buvo su-

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
KRAUjiūŽNūODYJIMAS.

jeigu esat išegzaminuoti
Per specijalisius "State Medical Dis- 

penasry", ant pietvakarinio kampo Sta
te ir \ an Buren ui.

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

į gydymą jeigu ne esate užgydyti.

Farmeriai
: ir žmones isz priemieacziu ir aptinki- 
į niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
' (treino) idant butu (užgydytais |*r pa- 
j garsėjusius .Įiecijalisi us. Jie užtikrina 
! iszgydyma kiekviename dalyke.

iUzmuJ^ini- £gzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
! Szitie daktarai klaidos jokios negali 
padaryti, nes jie vieką daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi

karia skaitytojas atsidžiaugt Begales ... 
pleką Dievo, pasaže .. ..................................
udersono pasako*. P. Nerio. 10 gražiu pa-

-aku vienoje knigeleje.................................. 18c
tpte Jon» Tvsrdaucka g*r<u burtinyka

ir j., darbus sykiu *u spratzyrasis *pi« bu r

gražiausia pasaka, kurios lietutriai dar
negird*).. •• •• ‘b

■uonos ji-szkotojal. apvsaka H. Senktevi-
cztaus...........................  X>

>u puiku* apmszymai apte nedorybe žydu ir 
pikta auginimą waiku.............................. 5ft

IK>v»eRiiuaa Stepo Raudfentlo, paitakoe 
vweDirua«« G**Qawaii*«0 Yra

tai UImū puiki ir PamokiOanti palaka

deja ant menlvno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliamsItetuatam* Mest......... ICr

tstorijagražio* M»g*|..9<w ., iže
Istorija septynių Mokytoju * “ Me
Juosupa* Konlu*ww»kis. arba kankinimas

1'uijotu po wa'džia maskoliaus ,25c
tuokiu na* pasakojimas apte Bzaltabuiziu*

tr du gražu* strai peniai isz u k laikysies 5r

to j r

S p h i g m o g r 
: z k u bai bu

'n o n d os <^*r o p e tirinejimo,
iszcziopiuejimo. iszbraszkinimo irias- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diogmytose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapdme (mitaluose) pa-r tiri- 
sėjimą su microscopu. Liga pati kaipo 
panomma atsidengia priesz iszlnvinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 

| "State Medicat Disfiensary”, ant piet- 
Į vakarinio kampo State in \ an Buren ui.
tr I lieji mas |ieriiO Van Buren ui. 

Patemyk adresn.

gote telpa 12 gražiu paseku, p*raszytu 
kn Burbos, buvusio klebone lieluvi-z- 
ko* parėpi J. Plymouth. Pa , kurio* tai 
yra szltokio*: Tlrnuizkiu Andrius *, 
- Szviesule",- Drąsybe ir užminti, žmo
gaus”, “Apibarta avis" “Tėvo paiku- 
tin ai Sodžiai". “Naujatenki* isz prie
vartos“. ' Sesuo". “Už Ievyne* meile ', 
“Burtininkas isz Cucugvano Austrijos", 
* Sodžiaus elgeta • tV-luto iaipažiotls'', 
■ Sruertis-unt nosies"............................... sOc

Keksztu Simas ukisska apysaka. Szi yra 
ne tik graži pasaka tot ir gera* pamok i- 
iimas pr.e ukiniukystes.........................Ule

Lietnvisrkos Pasako*, vtlega itetuvtsrlcai my 
tologijai. Surinkta DroJ. llasanavteziaus 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku mitoki

raganai ir ragautus: Aute Deives, Laim ji 
Laumes: Apte Dali: Apie Giltine: Apte Mai
nų irszalti: Api* vėjus. Apte milžinus; Api- 
žalczius ir smakus;, Apie wilktakius arte 
vilkaloku*. Yra tai juokingiausios pase 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kures dar 
ir -ziųdteu daugybe lietuviu tiki buk tai vte 
buvus teisybe...,,...................................SIMlc

Maskoliai S812 metuoee arba Jurgis MUos- 
la vikis...............................................777.. 40c

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga
kiekvienam ant perskaitymo, nes ežia ap- 
rasao atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimu* krasztus svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozellais . . . 10n

Markus ir Anrelioaas, apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes.........................................SOe

Mythai. Pasakos ir Legendos temaiczii, su
rinkto* Ed Veckenstedt o, vertoj. 8riiu- 
pas M. D. D. L Yra tai akyviausios te 
juokingiausios senovisakos pasakos apte 
visokius stebuklus ir prajovus api* dar
bus geru tr piktu dievų, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkalokus irtt.. in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir sria- 
dien dar nekurto tiki. Kas viena Isz tn 
pasakų perskaitys p*nore* Ir visas skai
tyti. Preke.......................   80c

dvi laba: akyvoe pasakaite*..................... itt
'•skuvin<-s miszto*. (Isz enkiszko). Pasak*

i»z aiMtikimo mi< yszku kliosztoriuj- ...|C 
siuamkim- wyr*i žemį. Labai ersži pasaka 2D 
'awogtl arkliai ir Meudells Didnlsris Dvi 

gražio* pa-ake les • to
•luakino. abrozeliai. Sieszlo* naujo*,labai

gražio* pasako* , .... 80
'ajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV

sr.imtmet.vje. latvi groži pasaka................. 78
'•mokalai Grožiu Žmonių.. par»-zyu kn.

Totoriau* iTataree). Yra gražio* ir la
bai p»tnokin*nczio« pasako* A „ 00 

•armazopa* arti* baisumai Dievo raitytos. Pa 
raaze Szvemmikls Apoakimai isz tikru a<*i 
tikimu isz Llelnvos lietuviszku parūpi 
tu....................... iu

Paveikslai. Parssze Žemaite. Groži pautą 
apie vaikina ir jasuų mergių* ir ju susi- 

, re-ilivte,. ................................. ............. ir
Nndorybe Rymo Cieconau*, istorija las laiko 

ponsvojimo Nerono .... 
Negirdėta* daiktas Ir garo* rodo* muau mo

terėlėm* n
Kgležalczlu karaliene Ir lszgriowima*' Kau

no piliMl)Kn.,<l< puikus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczio

Genn Ded*. Groži pasaka isz *ztaadi«almo 
Lietuviu padėjimo ..... 

Pyvenima* K lame n so Marijos Hofbranero, 
su trumpu apsakvmu apie pargabenimų 
Dr-te* Atplrkejislu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* s kerui kalnu* Alpomls va

dinamu*. vzrsta. ant itetuvlszko Kn. 
PetroSaurnsaiczio Ka* nori tureli dva

20c

10c

tarankiai *zv«ntos lukvizicljo*. vartoti VI ir 
VII szlmtmecziuos* dėl praplatinimo ka
taliką tikėjimo ant žemes. Damaze Mac 
Donald. Labai akyva knygute......... 10c

tas ko kyla m«lai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskl'. Szi kni- 
įta paduoda svarbiausias isztnukas i*z 
szvento* Biblljo*. kuris* perskilto supra
sit. ka* yra Biblija Ir kodėl kunlzal 
draudžia ja žmonėm* skaityt ................ 78*

it* kur akm-nys am musu lauku atsirodo? 
Geollouiszkas Lietuvos Isztplnejim**, 
nsudlnira moksliszk* knygele............. 10n

istorija Europos su mupoms 2to
Istorija gražio* Katrų ko* “ “ 10c
Istorija i*z laiko Prancūzo w»tno* atettikn-.

«lo* Afrikoj . . . SOn
Istorija arba apsakymas apte Ltetuao* praei

ga. Parasze Zanavykas. SOe
t»(anima* vargdienio. Knis-.* pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
intekme Soeijalisttszku **nlygu ant visu kultū

ros suku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint iširo būvi..............18c

Ka darytte. kad būtame sveiki ir ilgai gy------ ---------- r- )Oe

ros suku Geri pamok Įniro*! darbinis
*------ ‘----------^C™t*awo buvrl..................
—, —___būtame **eiki ir ilgai gy-

Kankles. Iietasvlsrko* dainos su natomi*, 
•utatoyto* ant* balsu Jei wvru Coli* 1.

Kankles, lletuvlszko* dainos * balsams vy- 
riszktems sulaikytos: parūpimo Dr. V. 

Kudirka. II dalis.................................... .
KeliŽodžtali ' ‘ ‘ ‘ ----------- - ’ “

V-J.____ ____________ _____
tėvams, norintiems iszauginll savo vai-

.. ................   soe
i Žodžiaisple Auclnime. psrassytl j. 8. 
Knokszczlo. Labai naudinga knygele

jai vyru ...........  ĮCe
Kaip igytie pinigus ir turtą ., 106
Kaip atėlginti nuo k o toros te kiti naudiem 

skaitymai , . 10c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c
Kas vra. o kas bus ,. lOo
Krumpliu Jonas pasaka „ lOe
Keletas žodžiu apie nesu vieš ir uaudingl pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyosla ir mokslas pagal tabn a

verte kn. A Milukas....................................  ISo
Kristijono Don.laiozio Rasztal........................ 40c
Kapai Didžiu Kuelgaikszczle irKaralls Vil

niete Pagal A. Kirkore, parasze N. Yra 
tai Istorisikaa isasznipi zejlma* apie Vil
niaus praeiti pagal paminklas, užsiliku
sius ant grabviecriu D. L. Kunlgalksz- 
cziu ir Kereliu ................................................  10*

Krituoliai izvtesos tol abroval Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tslui tikejlmiszkus dogmatus.... 5Oo 

Kabalas talpinantis savyje visokius u (mini
mus te ant ju reikalaujanti atsakymai. Kte 

Kilios isioriszkos dainos. Gražios te svarbios a- 
pie Lietuvos praeitie, jos lletaviszkus ks 
slgalkszcziLS. Krežiu skerdyne te tt..10c

Kslstutis, tragedija 5 aktuo*edel teatru.......... 200
Kiletas žodžiu apte Rymo popiežiau* neklai

dingumą .....................................  lOo
Keletas raistu apie Kražius, paraižyta D. Botke- 

raterio. Al sakiai sprsaso pjovyn* Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko k tok ir koki žmones 
buvo aresztuoU. klek sužeistu, kiek *S- 

- musztu, kiek nusudv's ir tt....................... ifc
Lengvas badas paežiam per savęs pramok- 

tis rossvtie. dėl nemokaneris 10c
Lletuvlszko* dainos Isz visur surinktos, 

apie keturi Stirniai dainų “ 12.00
LJelu visikas Albumas. Laidai. Istortszkos ir

URAH VYRAI!!! ĮYARICOCELE^
Tu gali, ir busi ięzaydytas! 

Specijdistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidednnczius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
teisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 

gumo persižagi tno senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatssknuckiai 
gydytu ligų, kurios yrs priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejiino, nuliūdimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam paoasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodos! jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir

! myri. Jeigu buvai kaita nore gydytas 
Įier kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir nentsaksnezias metodas. Gydymai 
‘•State M.dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vorlojamu 
30 metu atgal. Szitie specijaliatai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj, Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povaiei. sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog uusiszlapina 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 galviniu 
daktaru State Medical Diapenšary. N e 
kentėk n u o 1 a t ai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

lididimasgys- 
lytiszkuose

I • organuose).
| Nusilpninanti rczultątai szitos ligos 

■ yra per gerai žinomi, idant inžigilinti in 
I tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus paJdjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jid'ums iazaiszkisnauja 
metodu ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jleiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus- ■ .1*1 • j J_A—
mat a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi 11K3.11 ISZ^VOVUl.
mas bematant pranyksta; kraujas, susi- v

rtito Asz pasirodavyjiu -State Medi-ir jus atgauna savo normaliszka tvirtu-1 . *•
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir siip- Dispensary] .

numo pranyksta idant padaryti vieta Chieago, Balandžio 17, 1900.
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy-1 .. _nszkumui. Mano Brangus Gydytojai!
— . . . , .... . . . Turėdamas paslaptinga liga daugiauTeisdanszkas užtikrinimas bus kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, priim-, 

toj ant gydymo.
ty Prekes yra pigiaiiRi«M.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, deito jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga U gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta. Ūda liga pati iszsireiszkia per: Egczetna, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sananu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guzeliu, 
puolimą pluuku ir puprasiai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius si mptomus, ui pasirodavyk su npecijalisUis tuojau* ir 
jeigu Jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato. Ui jums ta pra- 
nesz ant syk. C,____
tu. Gydymas yra tikras, 
gydytu.

Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik- 
' >itas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz-

i tu žyduoliu, neapturedams* jokios na u- 
i du*. Netikėta laime jiadave mane po ju- 
su globa. Man yra linksma prirodytie 

į jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

betinogydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina Jus, jusu gera- 
dejyztes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

ka lietuvio Suvalkų rubernijoj, tokia tau u- 
ke Kauno cub : toliau* eina paveikslai vi
sokia lietuviu užsiėmimu naminiu padaru 
ir tt Apraszyma. paveikslu dvteiose kalto 
M—lietuvlazkoj Ir anirliszkol. Preke.... BO<’ 
tnams T-«va*s Dainos, paraižyto* k a. Anta
no Wienož)nfko. Labai grožio* dainos SOe

S.

“Lietuvos” Hgentaf.
ALLEGAENY, PA.

Dominaitis, 1436 Adams St

So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gendrolis. 257 4 th 81.

NEVV York. n. y.Akz i.uzjfytiau nervlazka iiuailpiie- .
Jlnia, kraiiJoAižniiodyJiina Ir Jonas Nujokas, 334 E. 55-1 h st.
lljCSM iNseinaticsiaM nuo iižiummIIii- ' 
to kraujo ir sil'inti nert u NEWARK. N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Feryy sL

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinksvicziua. 73 Grand st.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 202 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 S ^ainst.

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

Paszventesesiu daugis u kaip2t> metu 
tirinejime ir gydyme szitu Ilgu, turiu 
vienatim būda gydymo, kuris iszgydo 
kraujo užnuodyjima, ronas ir pratruki- 
mus ant kūno. M»no gydymas iszczys- 
tiskrauja nuo visokį u nuodingu materijų.

Nerviszkse ir kūno nusilpnėjimas pa
eina nuo žagimose save per neiszmintln- 
guma ir trotyjimo sekios naktyje ar die
noje,gali bui iszgydomi. Nėra atsitiki
mo kad mano gydymas neiszgydytu arba 
nore nepagerintu ligoniosveikato*. Jeigu 
esi nerviszkaa trūksta sveikatos, eai 
silpnas, turi svaigioima skau
dejima galvos, nepaprasta szirdie* plaki
me. sunkuma ant krutinės, sunku kvė
pavime, skausme nugaro*,kryžlaus są
nariu ir kitu daliu, vaikszcziojima krau
jo po kuna, geltonas plemas, puvimą 
gerkles, puczkusant burnos, ar k u no, už
kietėjimą viduriu, rupesezius, baime, 
bjauriu* sapnus. Jeigu esi užkrėsta* ko
kis paslaptinga liga, jeigu issetna tekia 
naktyje ar po nusiazlapinimui, jeigu ne 
gali miegoti, turi prasta aimintt, gedi- 
nirai moterų draugijos, esi gėdingas, tai 
ateikite pas mane.o asz iszgydysiv. Ka 
mano gydymas padare (žirniam* kitu, 
tai ir tau ta padarys—duossveikata, 
tvirtuma ir linksmumą. Asz asabiszkai 
matau kožnaligoni irmano gydymas nie
kad* ne esti be pasekmes. Jei turi ko
kia Ilga tai iszsigidyk.

Tukstancziai žmonių gydosi nuo pilvo, 
jaknu. pusk* skuros, ar užsenėjusiu li
gų ir reumatizmo, nežinodami jog liga 
paeina nuo užnnodinto kraujo ir silpnu 
nervu. Mano gydymas iszgydo 95 ligo
nius isz 100. Mano offlse kuris yra tn- 
rengtas jau suvirez 20 metu randasi nau
jausio . ra limo instrumentai. X-rav ir 
elektriszkos maszinos dėl darymo egza
minu.

Ateik in mano'offisa, o sszduosiu lei- 
tinga ir mokaliszga rodą kasiink tavo li
gos, ue joeioe uzmoee-tiea. Mano pre
kes yra kožnam prieinamos, o gydymas 
vra teisingiausias. Asz esi u tiek gydės 
okiu ligų, kad po isztirimui tuojau* ma- 
au kokio gydymo. Kokio gydymo 

1 gonis reikalauja idant ji visiaskal isz 
lydyti. Kožnam duosiu užtikrinimą ar
ta sugražinsiu pinigus. Dr. B. M. Ro«, 
75 So. Glsrk 8t. kampa* Monro*, Chiea

go, III. Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 
iki 4. Panedelio, Beredos, Petoycžionir 
S u balos vakarais nuo 7 iki 8:30. Nedė
tom nuo 10 Iki 1. Apie mano galingu

me ir teisingume galit paklaitaMs Chiea
go* didžiausiu bankieriu ir biznierių.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 877 Ri ve reide st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTI MORE. M D.
L. Gawlis, 2018 N. \Vashington st

PH1LADELPHIA, PA. 
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street. 
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 8t.

‘‘Lletuvo*’' Meilaulantl agentai 
Jurgi* Kazakesriczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapa* Matutis, 
K. Labanauskas, 
V. J. Ushkuris, 
Antanas Koscluazka.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pa* juo* užsiraszyti "Lietuvj" 
ir prenumerat) jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pa* 
juos teipgi galima gauti visokes knįga* 
už t| paczij prekę kaip ir redakcijose.

" Liktu vos Ibzlbutuvb.

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1N8KI0

315 8. M oro a x St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinioa visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptlekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisskos ir europeiszko*, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
Aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. VYlIliatnson.

Dr. M Kassakovski. 3312 S. Halstsdjst. 
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apta
škantiems savo lighs. duodu rodą ir siun- 
ežiu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia Įdėti marke už du centu. SE3i 

TsLKroNAa Yards 709 C—i

Tiktai vyra ligos yra 
gvdomos

f 30 metas Isimcgiatas!
Dr. RICHTERO 

wisaai »wirtai rinomas 

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

Rheumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt. 

ir wira>Ja HJieumatžnlni 
skaudėjimu.

u 86c. ir 50c. pss vrisus 
cptiekorius srba pas

L f. A*. Richter & Co., j 
L 215 Peari Street,

New York.

State of Illinois Į _ 
County of Cook f *■ ’

Asz, Jurgis Sterilu, “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikaliszka* supe
rintendentas "Stale Medical Dispensa- 
—”, ant pietvakarinio kampo State ir 
, an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpalludyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjima* yra tikras, ir kad originalas to 
pnliudyjimo yra duodamas "State Me-

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HovardCzarra 
(Seal)

George Sterilu, Notary Public.

State Medical 
DispensaryANT d.

Pietvakarinio kampo STATE Ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 0 

iki 7 vai; po pieL . Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

j ik i
•* dymui.

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

LletuviszkR Akuszerku.l
Praneszu moterims, kurios esate sun

kiose dienose, jog atx, lietu ve, estu diplo
muota akuszerka, pasekmingai atlisku 
szi dažbv ir rūpestingai apžiūriu teip mo
teris, kaipir naujai užgimusius kūdikius. 
Teipgi pas mane galite 'gaut gyduolių 
nuo visokiu moteriszku ligų negu kreip- 
tiespu svetimtautes.Paimkit savo tau
tiete, kuri geriaus jus apžiuręs užlenkęs 
Srkitokes. 1 Suguodone,

B. M. KLIORIENE,
#50 - 33rd 81., ’ »*J Chieago,

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chieago* 
in Scranton, Pa. po ur,

421-Peno, ne., Scranton, Pi.
Gydo visokia* ligas bs skyriais ir viską užlai

ko tvirtojo paslsptvja. -Už tai liotovtal, korio 
tiktai rsikalaols dakteriszko* pageltos. t*«al

savo prigimtoj* kalboj* gali ***zn«k*ti ir ganU

Listsvial. nori a ii* ji* gauti pagalba psr gro- 
istaa. I*z kita miestu, tegul pilasi a prasto

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rubiis po.............. . . .  .52Jc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52|c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po..............52|c

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

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

STEBUKLAI DYKAI*
8zi> stebuklas yra tai paveikslą* vyro kuri* per- 

•įmaino In motery ir vėl atsimaino. N teka* nesu
pranta kaip ta* pasidaro. Katra* prisius 05c 
markėmis ant apmokėjimo pris I antinio kast ta 
gaus ta paveiksią dykai ant sampelio. Parsitrauk 
viena o nudyvyai visus savo pažystamu* Rasiy k 
tuojau* szeūdien ne* neligai Ima dykaidavtneslu. 
d. Šmalltsood. 1287 S Spauiding Av.£Moago>Ui

71 N. 7-th 8t.» Brooklyn, N. Y.

Lietu viszkas Saiiuoas.
r Geriausi gėry m si, Inportuoti .cigarai ir 
■,‘Free Lunch” kasdien. 5

CIGARAI.
■■ KARPOS ant ranka ir 

® B j piratu pagadina dailume
K 11 ranku. Kulnas ju neken- 
f I 1 czia ir norėtu attik ratytie 
J B Į bet nežino kaip. Czionai
■■ turit tikriausia ir pigiausia

gyduole. Nusipirk szitos mosties o nuo kele
tas patepimu trumpam laike pranyks visos. 

____ ,________ ____ _ ______ ___ 25c už bsksuka. Adresas: J SmaJlvood, 
Kretinga: Krežiai; Raki takto bainyesia. įsoj So. Spaulding Avė., Chieago, UI. 
Kapas Šimėno Daukanto. Birutes koplye.i*. i

ba pro 
lkala.1

ii* žymiausiu Lletuvo* vi-ta.

siu Paneles 8xvencztan*lo« Vilniuje: Oriu- 
veetai Mindau irto ramo Naumie«telyj: Griu
vėsiai Lydo* pilte*; Griuvėsiai Krevopil-s. 
Liuką va; Nauli Trakai; Griuvėsiai Medlnl- 
ku pilies; G-lgaudlerkis: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje; Perk ūso .zvenlinycria 

’ Kaune; Kėdainiai, Mlr. Vysokle Lltevskte;

I*r geriausio Havana ir Sumatra taba
ko, “mtld ir “medium". kvepenti, pui
kiai rekosi. Teip geru'cigirujkaip mu
su iszdirbimo niekur Jkitur Dnegalima 
gauti. Pirkite nuo saviszkiu.gAnt pa
reikalavimo tnes siuucziame i visus A- 
merikos miestus savo kasztais. *

Adresas:

NAUJOKAS C’IGAR C0-
334 E. 53 th St. New Tork.N.Y.

— _

KLAUSYKIT!
Ar reikia Taruiatai Lisikrmtello? 1
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o I 
nMi^ailesi: nes gausi pigiau, kaip kitur. * 
Apart to. Matutis turi didele krautuve , 
žiedu,lenciugeliu, maszineliu grnmatoms ( 
drukavoti ir visokiu magiszku daik- Į 
tu. Teipgi visokio* i n tai po* istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis ■ 
k riet komis ir navineziavonemia, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augzz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 1 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuapraazymu anie viską. Adiesas.

Jotteoh Matutia-
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Kelpsch t Co.

Armonikų 
u

ir brangiu, laikro- 
žiedu ir ezimtus 

galite iszsirinkti ir RODJI 
parsitrauk 
ti, jeigu 
turite nu

lietu- 
viszka ka
talioga, ku
ri prisiun- 

fcziamH ko- 
-Ižnam dX- 

kai ant pa- 
praszyroo.

74 Centre SI, Chicigo, III.
to Kelptch, Norrlko & Co.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinouu tautiszkoms ir ba*-( 

nytinems Draugystėms iizdirba:-1 
Karuags, Atnerikoniszkas 
H'eliawss, Szarpas, Jmos-< 
tas, Kukardas, Ženklelius,' 
Kepures ir dėl Marszalkuj

' Goodotiniems Kunigams isadir* 
ba:-Kapas, Amatas. Dalmati
kas Albas. Stulas irvrisus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka artistiszkai in laiką.

[ Norėdamos guodotinos Ur te*, 
_ ____ arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbo* butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savro tautele, paareskite ji tikrai 
lietuwaitiait

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, - Chieago, III.

Vienatine Lietuvisaka Aptieka 
C'bica<oje!

— Atkreipiame lietuvir atyda ant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Chieagojg. 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai e u ropė j isz koše ap 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereiks kuja.

Teipgi nioje aptlekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, stynzėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų groma
tom* ir tt. Teip pat gali gauti *xifkortes 1 ChuDber oi Commerce Bldg. Room 709. 
ir pasiųsti pinigus į krejų, ir tą visą gali-1 8. E. Oorner LaSalle A VVashington sta. 
ma atlikti liėtuvtžzkoje ka'boje. ’ ouin* oo ...

Aptiekos adresas:
107 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczios A p ve iždo* Dievo parapijos.

723 W. 18th Street,
Nuo 8to* iki 12to* ryto.

TeleionM: Canal 70, 
Telefonu galima in kiekwienc*« 

aptiekos.

F.PBradchulis
Attoroej and Coonselor et Lai.

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. 10-th St., Chieago, Iii.

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

CH1CAGO, ILL. 
Telephune Main 3642. 

Wientnteh* lieluvrys advokatas, baigęs 
moksl| jurlgprudenoijoeczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwillszkas teip tr 
kriminaliszkas trisuoee guduose.
Kės. 160 W 18th Oor. Union St.

* Telephone Cnnal 484.'

*2

fi« £
■E
9□

SERGANTIEMS
Gvarentuolsme pilna iszgydyma.

P**ek-mlngiausi*l gydau visokias paslepia* 
ir pavlistlnes Ilgas, kaip antai liga* nutilę*, 
plaocziu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvaiiszka nusilpimą, lyiiszkas 
silpnybes, stteivuma, sutinimą, veži, blyksite 
pas moteris, kraujavime Ir tt., nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinime, paralyžių ir tt. 
Prasznllnu gumba, gydau gimdymo ilga*, vi- 
•okius sutinimu* eta. Nervink** ligas gydau

istgydsu per kaista dianU. kraujo už- 
nuodyjlmus. <ri<H llsas. semens togima. žaiz
das svrktoj te burnoj, nosyj. akyse te ausyse, 
netakte** ryritkumo. lycilu uullpoejlmateti. 
K tau kuopav-Smiosiausial ir gvaran- 

ojta Pilna isztvdyros. Chro< 
nlsikos ligos yra mano apačia. 
11 sek Umti. Gyvsidabrio nevartoju. N uo
das n u* iszegzatninavtena* ligonio ir jo tezey- 3 v m o a_  tai —a.

DR. LANDĖS
Szpltollnls specialistą*.

134 E. 24-ta sl„ kampas LszinftM ava., 
NEW YORK.

V olando*: nuo 9 ryto iki S vakar*. Nedelloo*

iasnikcjimo.
8znsku visokios* kalbos*. Turiu praktika 

Labanon Bollevue Post Graduat* Cnlvonity

______ -_____

SodntiDlDis pluki.
Tikrai*vienaitine gydykla aut 

nimo plauku ant praplikusiu 
gi in trumpa laika sulaiko 

'kitna ir praszalina visokia 
tema, ir stabdo galvos

Rodą dykai. Ateikite arba
J. M. Brundza,

. 313 Bedfard Avė., cor.’ S. 
Boz 106 sta W. Br'klyn,

i aut užželdi- 
u gaivu, teip- 
plauku slin- 
neczysta sis-AR SLENKA PLAUKAI

Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszras- 
ta gyduole “Anitnator”, kuri iszczystis galva 
nuo pleiskanų (bluzganu), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszpuolusiu ataugins tiau- 

jut> dailiu t, tankius ir minksztus
KraK ųlaukus. Užtikriname jog atnesr.
0^-0, minėta nauda. ITisiusk ti .co, o

gausi bonka ir i tos jau beveik vi- 
r vartopfcmas ir visiem žinomos

gvduoles ••Animator" au luinu '^KJdo nerviškas irirsiszkiu aprodymu kaip ja vartotie ir ka ’rumP* >*lk* J« P^kes
darytte. Szita gyduole tinka vyram ir mote- 
rim. Ordenuodanii ar klausdami rodos uf- Ami 
dekite visados tok y adrese:

Tteteml.1, 924 331111.^, UI. «£££

m >> QFPOAMTIE‘im *“ ^repsnu bet negauna. Jeigu turiO t iš K-s IM I I C IV1 Miplernuotas drapanas tai pasiusk aje o gausi 
ANT MENESIO

Gydom kraujo užnuodyjima. paslaptingas . koki“
ligas, ncrviszka, lytiazku daliu ir kūno numlp- l. JQ- s SnanldincTA** tOk*' WO^*
Dėjimo, visokias vyriokas ligas o ypatingai ** Are., Chieago, Ilk
poeinanczias nuo iszdykumo ir žagimosi save. 
Gyduoles ir profeaijoDaliszkas daktariszkas 
£ttarnavimas Sj ant menesio. Ligonius a;> 

uri ir gyduoles sutaiso geriausi daktarai.
Ta darom idant pagarsintie savo naujausia ir 
pasekmingiausia būda gydymo. Ligonius pri
imam kasdien nuo lo iki 5. Nedeliom nuo 
10 iki 12 pietų. Ateikit arba raszykit.
SoitMn listitvti of Eltctrictty ud Medicine

214 - 220 So. Clark St. Ckleogo, 111. 
ant kertes Adansa SL prie** naajaji paeita

j arba raszykite. 
(JhemiMt, 

r.* S. 2-nd Si. 
;ly«, New York.York.

dr. a. g. fkeedom, 
(L1ETVVI8ZKA8 DAKTARAS j 

Pasekmmgai užgydo nerviszkas ir

*U S. Shsrp Si., BvLTIMORR. MD

TIE VYRAI ^"Tte r™ »Upnl ant kūno ar ’ lyiiszku daliu, turi (kaodyjima

g*us gyduolių ant dvieju Dėdeliu su pamokinimu 
kaip vartoti*. Rasiydamt padekite tok y adronu:
ta. J^LE*S pri**te oispensary38S M aboah A venų*. Cbroago, HL

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviazka 

k a re žema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus Ateikite pamatyti ir to visko 
pvbnndyti. Tetposgi tunu dailiausia, 
ssvireiausia Ir didžiausia Lietuviazka Sa
le de) mitingų, vesebju, bailu Ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgoporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petran Nalakle.
3321 Aaburn Avė. CHICAGO

paduukute atram

Km prisius 5 Oc, 
aplaiky* tuziną pui
kiu gromatoms po
pieru ir padarysiu 
nnkspsudi (pecze- 
ti) su jo vardu ir 
pravarde, ir duosiu 

nto,
V. J. Petkon,

P. O. Box 390, Brocktoa, Ma s.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

$2.00

dide.es
krosztals.be
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