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Metas X *

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Politiszkos partijos Ameri

koj pradeda jau rengti dirvą 
ateinantiems augszčziausių 
kraszto urėdninkų ir tautos 
reprezentantų rinkimams, ku
rie atsibus rudenyj 1904 m. 
Kaip paskutiniuose laikuose 
demokratiszka partija, dėl 
auksinių ir sidabrinių pinį
gų, isziro ir pasidalino į du 
įkyriu,kuom palengvino per
galę republikonams, teip da
bar valdanczioj krasztą repu- 
blikoniszkoj partijoj užgimė 
toki nesutikimai, kurie gali 
privesti iki pasidalinimui re- 

' publikoniszkos*j>artijos į du 
prieszinga skyrių. Ropubli* 
konų vadovu iki sziol buvo 
garsus Mark Hannaidabar gi 
tūla dalis republikonų nori 
Marką Hanną atstatyti nuo 
prezidentystos nacionaliszka- 
nie republikoniszkame komi- 

. tete ir ant jo vietos pastatyti 
Massachusetso gubernatorių 
Murray Crane. : Jeigu Crane 
paimtų viražų, žinoma. Hanna 
ne dovanotų atstatymo,o kad 
jis[]turi daug szalininkų ir 
terp republikonų didelę įtek
mę, taį jis prie savęs patrauk
tų gal pusę dabartinių repu
blikonų ir žinoma, pajiegos 
republikonij butų iszsklaidy- 
tos ir per tai jie per rinkimus 
ne galėtų savo pastatytų kan
didatų pervaryti. Crane ža
da varyti agitaciją už Roo^e- 
veltą ant prezidento (jam iki 
nio! ne buvo prieszingas ir 
Hanna),’ bet jeigu partija 
pasidalintų, Roosevelt ne ga
lėtų būt iszrinktu. Žinoma, 
jeigu Įiartijų vadovai kovotų 
už idėją, galima būt 
susitaikyti, bet Amerikoj 
apie tai mažai kas rūpinasi, 
kovoje politiškų drueziausių 
partijų niekam ne rupi idė
jos.' bet partijos kovoja už 

. asabiszk% biznį, už urėdus, 
kurie paskui patenka užsipel- 
nusiems partijų vadovams. 
Dėl intrigų todėl republiko- 
niszkos partijos vadovų per, 
ateinanezius rinkimus Roose
velt gal ne gauti tiek balsų, 
kiek ant iszrinkimo jo ant 
prezidento reikia. Be para
mos vedanezių agitaciją par
tijos vgdovų jis apsieiti ne 
gal, kadangi ne turi didelės 
įtekmės krasžtejjo prieazinin- 
kų yra daug net terp paežių 
republikonų. Nesutikimai 
eilėse valdanezių ir isznaudo- 
janezių Ameriką republikonų 
gali palengvinti pergalę re
publikonų prieszams demo
kratams, jeigu jie panorės 
labiau gyventojams įtin
kantį programą pastatyti ir 
geriau savo partiją suorgani
zuoti. !■ 4

Amerikos randas iki sziol 
ne įstengė susitaikyti su po-, 
piežium reikaluose nupirki
mo zokoninkų žemės ant Fi
lipinų salų. Dabar pasirodė, 
kad tūli zokonai, jiems pri- 
gulinczią žemę ant Filipinų 
■<alų pardavė amerikoniszkai 
cukraus kompanijai išž New 
Yorko. Tokiu budu iszpuola, 
kad Filipinų salų guberna
torius Taft užsimanė nuo po
piežiaus pirkti ne krutanezius 
turtus zokoninkų, kurie vie
nog zokoninkams ne priguli 
ir kalbina Amerikos randą 
už tą žemę popiežiui gerai už
mokėti.

Kariszkas sūdąs Manillėj 
nusprendė vieną iszpaniszką 

. oficierą ant keturių metų ka
lėjimo užtai, kad jis tris die
nas po tam, kada amerikonai 
užėmė miestą Manillę. paim
tą provincijoj vieną filipinie- 
ežių vadovą liepė suszaudyti. 

| Nora reikia bausti siaurai be-

sielgianczius ofieierus, bet 
szitame atsitikime ne ameri- 
koniszkas kariszkas sūdąs 
galėjo bausti iszpaniszką ofi- 
cierą, kadangi tąsyk, kada 
Dewey užėmė miestą Mani- 
llę, Filipinų salos ne pri
gulėjo Amerikai tik Iszpani- 
jai, todėl, jeigu iszpauiszkas 
oficieras nusidėjo, tai tik Isz- 
panija gali jį bausti. Ame
rikos kariszki slidžios nežino 
ką gali bausti: neturėdami 
tiesos, baudžia svetimus ofi- 
cierus, o szimtą kartų labiau 
nusidėjusius savuosius isztei- 
sina. Matyt amerikoniszkų 
sudžių smegenys galvoj isz- 
virkszcziai apsivertė ir per tai 
jie nežino, ką daro.

Kadangi Amerikoj yra tik 
viena kariszka akademija isz- 
lavinimui oficierų, tai ji 
ne gali suteikti tiek iszlavin
tų oficierų, kiek jų reikia ka- 
riumenei. Todėl karės mi
nisteris, su pritarimu prezi
dento, iszdavė padavadyjimą, 
dalį reikalingų kariumenei 
oficierų pa pildyti menkai isz- 
mananeziais unteroficierais, o 
kitą papildyti civilistais, pri- 
leidžiant juos prie egzaminų. 
Matyt Amerikoj, idant tapti 
oficierų, ne reikia pažinti epe- 
cialiszkų kariszkų mokslų. 
Civilistai juk mokinimusi tų 
mokslų ne užssiima, kadangi 
jie jiems ne reikalingi. F

Ant Filipinų salų dar vis 
tai szia, tai ežia atsitinka ma
ži susirėmimai amerikonų su 
pasikėlėliais. Ant salos 
Mindanao, kaip praneszė A- 
merikos randui jenerolas 
Chaffee, yra dvi partijos czia- 
buvių: virina amerikonams 
prilanki, kita gi prieszinga; 
paskutinė pasirengusi karę 
vesti toliau; jenerolas Chaffee 
vienog ne tiki, kad toje ame
rikonams prieszinga partija 
ilgai galėtų prieszintiesi.

Azija.
Vokietija davė atsakymą 

ant atsiliepimo Chinų reika
luose isztraukimo svetimų 
kareivių isz miesto Shangbai. 
Vokietija žada ieztraukti sa
vo kareivius isz to miesto, 
kaip Chintj valdžios tiek 
susidrutys, kad paezios 
galės tvarką mieste ir 
jo aplinkinėse laikyti. Tai
gi mat’Vokieti ja ne duoda 
aiszkaus atsakymo, kada tą 
padarys. Jeigu jai ne paran
ku bus isztraukti kareivius, 
kurių mieste turi du batali- 
jonu ir dvi bateriji artileri
jos, tai vis ras gana prieka
bių, vis galės tvirtinti, kad 
dar Chinų valdžios ne turi to
kios galybės, kad galėtų tvar
ką mieste laikyti. Ant tų 
paežių iszlygų Maskolija juk 
laiko savo kareivius Mandžu- 
rijoj ir nesirengia isztraukti, 
nors visam svietui pasižadėjo 
tą padaryti į pusę metų, jeigu 
tik Chinų randas galės savo 
pajiegoms toje Chinų valdy
boj tvarką užlaikyti. Nors 
Mandžurijoj dabar tvarka ge
resnė negu daugelyj Maskoli- 
jos krasztų, o vienog masko- 
liszkas raudas tuom ne pasi- 
ganėdina ir reikalauja tokios 
tvarkos, kokios paezioj Mas- 
kolijoj niekur nėra ir nesi
skubina atszaukti savo karei
vius. Jeigu kas gal isz Man- 
džurijos maskolius iszvyti ir 
priversti iszpildyti pažadėji
mą, tai vien pasibaisėtinai 
besiplatinanti, terp maskolių 
gal labiau negu terp chinie- 
czių ir mandžurų, cholera.

Siame, pietinėj Azijoj, už
gimė revoliucija priesz krasz
to valdoną.

buvo ant galo apvainikavimas 
Anglijos karaliaus Edvardo 
VIII. Kad karalius dar ne 
sveikas,matė tą visi laike ap
vainikavimo bažnyczioj ant 
jo iszbalusio ir iszblyszkusio 
veido ir ant viso iszveizdžin. 
Apvainikavimo ceremonijas 
sutrumpino, kad ne alsinti 
perdaug dar ne iszgijusio ka
raliaus. Ceremonijas jis isz- 
laikė gana gerai, per visą lai
ką nė sykį ne aįlpo. Ar 
isztikro ceremonijos jo ne pa- 
alsino ir ar jo sveikata ant 
tiek pasitaisė, kad nė joki ai- 
sinimai nieko pikto atgabenti 
ne gal, sunku įspėti. Ant 
rytojaus, ant parodymo gy
ventojams, kad karaliaus 
sveikata laike apvainikavimo 
nieko ne nukentė, jis važinė
jo po miestą; tą vienog galė
jo daryti ir sirgdamas, ant 
nuraminimo savo pavaldinių. 
Karaliaus daktarai garsina, 
jog sveikata jų ligonio teip 
gera,kad ant toliaus nėra rei
kalo iszdavinėti nė jokių ži
nių apie ligos bėgį.

Isz priežasties apvainikavi
mo, karalius Edvardas pado
vanojo tautai jam, kaipo asa- 
biszkas turtas, prigulintį Os
borne rūmą, ant salos Wight, 
kur pasimirė jo motina, kara
lienė Viktoria. Tame, kara
liaus tautai padovanotame, 
rūme bus parengta įtaisa gy- 
jantiems Anglijos žemės ka- 
riumenės ir kariszkos laivy- 
nes oficierams.

Svetimų delegatų ant ap- 
vainikavirųo dabar atkako 
mažiau negu pirmą kartą; 
daliar daugiausiai atkako vo- 
kiszkų kunįgaikszczių, o terp 
jų ir brolis Vokietijos cieco- 
riaus, pažįstamas ir Ameri
koj kunįgaiksztis Henrikas. 
Žmonių minios vienog ne 
sveikino teip karsztai nė ka
raliaus, nė svetimų kunį
gaikszczių ir delegatų, kaip 
garsų lordą Kitchenerą, už
kariautoją būrų republi- 
kų.

Laikraszcziai pranesza, buk 
Anglija ant rubežiaus nepri- 
gulini n gos Kongo vieszpatys- 
tės. Vidurinėj Afrikoj,sutrau
kė dideles kariszkas pajiegas 
ir rengiasi ant to kraszto už
pulti. Kongo vieszpatystė 
priguli Belgijos karaliui. Pa
gal padarytą sutartį su Pran
cūzija, jeigu ta vieszpatystė 
ne galėtų užlaikyti neprigul- 
mystės, tai Prancūzija turi 
pirmutinystą prie nupirkimo 
visos tos vieszpatystės. To
dėl tai, norėdama užpulti ant 
Kongo, Anglija įtiktų smar
kų pasiprieszinimą Prancū
zijos.

.................... ==
Wilhelmas vienog, turbut, ne 
atvažiavo į Maskoliją apkal
bėti su caru, ar ne galima 
būt sumažinti po ginklu lai
komų kariuipenių, kadangi 
Vokietija, būdama suspausta 
isz dviejų pusių galingų 
prieszų, Maskolijos ir Pran
cūzijos, negali sumažinti sa
vo kariškų pajiegų; sumaži
nimas išeitų vien ant naudos 
Maskolijos, kadangi jai atlik
tų šiek tiek pinįgų. Ir da
bar antai skaitlius laikomos 
po ginklu maskoliszkos ka
ri u menės daugiau negu ant 
dreczdalio didesnis negu Vo
kietijos; Maskolija juk nesu
mažės savo kareivių skaitliaus 
ant tiek, kad jis susilygintų 
su skaitliumi, kokį laiko Vo
kietija; todėl paskutinė, kaip 
įmanydama, turi drutinti sa
vo kariszkas Įiajiegas, kadan
gi kitaip ant Jos užpultu sil
si jungusios terp sav^s Mas
kolija ir Prancūzija. Todėl 
Buelow ir I^amsdorf turėjo 
tartiesi apie ką kitą. Laik
raszcziai mena, kad terp Wil- 
helmo ir caro ministeriu bu
vo vedamos tarybos apie len- 
kiszką klausymą. Dabar 
Vokietija mat pradėjo smar
kiau persekioti lenkus Pru
snose, o maskoliai ne drau
džia savo lenkams agituoti 
priesz vokietystę. Gal todėl 
Įiadarė sutarimą drauge vėl 
smarkiau persekioti lenkus. 
Toki sutarimai pirma ne kar
tą buvo daromi terp šitų kai
mynų prie Bismarkio.

--
Pietinė Amerika.

Ant Panamos sausžeinio 
siaurumos pasibaigė muszis 
po Aqua Dulce terp Kolum- 
bijos rando pajiegų ir revo- 
lincijonierių. Nors rando ka
reivių buvo beveik dusyk 
daugiau negu revoliucijonie-- 
rių, bet rando jenerolams ne 
pasisekė galutinai sumuszti 
revoliucijonierių: jų jenero
las rods ne įveikė dusyk di
desnių rando pajiegų, bet ne
sidavė sumuszti, tik nusidavė 
į pietus, pasitraukė sziuom 
kartu nuo Panamos aplin
kinių.

Ant jūrių pražuvo du ka
riszki 
laivai.
nežinia. Gal jie susidaužė, 
arba galėjo patekti revoliuci- 
jonieriams.

Kaip dabar dalykai sto
vi republikoj Kolumbijoj, 
nieks ne gali įspėti, kada ežia 
revoliucija pasibaigs, nors ji 
traukiasi jau be apsistojimo 
per czielas metų eiles.

Republikoj Hayti nors re
voliucija dar ne pasibaigė 
ir nors atsitinka ežia gana 
smarkus susirėmimai,bet aisz- 
ku, kad teip vadinami nacio
nalistai paėmė viražų ant 
sziaurinių revoliucijonierių.

Republikoj Venezuelėj dar 
vis laikosi prezidentas Cas- 
tro, bet padėjimas jo ne ver
tas pavydėjimo. Revoliuci- 
jonieriai per szturmą paveržė 
nuo rando vieną iš svarbiau
sių miestą, Barceloną. Mu- 
szyje krito 60 Caątro karei
vių ir jenerolas Bravo. Pre
zidentui Caatro pasisekė su
rinkti ir apginkluoti ąpie 
10000 kareivių ir su jais isz- 
traukė jis priesz revoliuci- 
jonierius. Jis yra dabar po 
Cua, 35 mylios nuo Caracas, 
bet dėl smarkių lytų ne gali 
traukti toliau.

Kolumbijos rando 
Kas su jais atsitiko,

Anglija.
Pereitos subatos dieną atsi

Maskolija.
Vokietijos ciecorius aplei

do Jau Maskoliją, kur atkako 
į sveczius ant manevrų mas- 
koliszkos laivynėsi Carite 
Wilhelmą priėmė szird ingai, 
atsisveikindami, kaimyniszki 
valdonai apsimainė dova
noms.

Kad ^Vilhelmas atkako į 
Maskoliją su politiszkais mie- 
riais ir kad atvažiavo pirma 
susižinojęs su caru, tą rodo 
geriausiai,kad atkeliaudamas 
į Maskoliją, paėmė su savim 
ir kanclerių Buelową, kurio 
rankose yra visa užrubežinė 
Vokietijos politika. Kada 
caras su Wilkelmu žiurėjo 
ant maskoliszkos laivynės 
manevrų,grafas Buelow vedė 
tarybas su maskoliszku užru- 
bežiuių dalykų ministeriu 
Lamsdorfu. Apie ką tarėsi 
ir ką nutarė, tikrai, iszėmus 
besitarusių ir jų ponų, nieks 
nežino. Laikraszcziai talpi
na visokius spėjimus, bet ar 
tie spėjimai teisingi,nežinia.

Prancūzija.
Prancūzijos randas uždari

nėja zokoninkų parengtas vi
sokias įtaisas. Bretauijoj 
prie to patiko smarkesnį mi
nių pasiprieszinimą. Mieste 
Vannes prefektas, neturčda-

mas jiakaktinai pajiegų, pra
sto atsiųsti kareivius padėti 
prie uždarymo klioaztorių į- 
taisų. Iszsiuntė pulkaunin
ką St. Remy, bet tas atsisakė 
eiti,kadangi,'girdi, tikėjimiš- 
koe pažiūros jam eiti prieaz 
kunįgus ne daleidžia. Užtai 
karės ministeris liepė nepa
klusnų oficierą atgabenti į 
Bele Isle tvirtynę,atiduoti ant 
nubaudimo kariszkam sudui.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus. *

Kunįgaiksztienė Sapieh'enė at- 
siszaukė į carę Mikaloją, praszy- 
dama daleisti jai atnaujinti savo 
ka-ztais niasKolią panaikimę Szv. 
Mikolo bažnyczię, ir daleisti joje 
paskiiti se dienose laikytidievmal- 
dystę. Toj- bažnyczioj mat ilsi
si kūnai Sapithą. Su tokiu jau 
praszymu jau pasimiręs Jonas 
Sapieha 1899 o. buvo atsiliepęs, 
bet ant re kilavimo jecerolo 
Trockio, praszymas likosi atmes
tas. Bažnyczia ta atiduota mies
tui, kuris į ję norėjo perneszti 
mie to archyvę, todėl caro kance
liarija praszymę Sapiehienės da
bar persiuntė Vilniaus miesto 
rodai. Miestai sutinka bažny
czię pavesti globai 
todėl isz jo pusės 
ra.

Isz Abzinėnų, Vilniaus 
gub.

Subotniką valszczinje, Aszrnė- 
ną pavietyj, Vilniaus gub., atsi
rado du beproeziai su ypatiazkais 
palinkimais: vienas mėgsta pa- 
dėgimus ir isz tikro daug gaisrą 
pagimdė, kitas gi kausto pagau
tas moteris ir merginas, vyrams 
nieko pikto ne daro. Į Subotni- 
kus, kur yra parengta gydiny- 
ežia, atgabeno vienę beproezio 
pakaustytę jiunę kaimo merginę: 
.prie abieją nuogą koją padą mer 
ginbs buvo beproezio prikaltos 
su vini ms dvi padkavos nuo cze- 
batą; vinys ne t<k buvo įvarytos 
į mėsas, bet ir į kaulę.

Nors minėti beproeziai padegė 
daug triobą ir pakaustė jau dik- 
tai moterų ir merginų, jie vaikez- 
czioja liuosi, nieks nesirūpina a- 
pie patalpinimę ją beproezią na
muose. Z noma, jeigu jie skaity
tą lietuviszkas knįgas, tai mas- 
kohszkaa randas surastą juos ir 
patalpintą ten, kur bent merginą 
kaustyti ne galėtą.

Netoli Romintą, darbininku 
Flick, eidamas iszilgai geležinke
lio, girtu būdamas, pailso 
ir atsigulė skersai szėnią. Atbė
gęs paskui trūkis, pervažiavo jį ir 
trūkio ratai perplovė į tris szmo- 
tus.

Netyli Melaukių, geležinkelio 
trūkis, bėgantis į Tilžę, perva
žiavo darbininkę Kieslerį ir užmu- 
szė ant vietos.

Prusą Lietuvoj, nors vasara 
gana szalta, bet soduose yra to
kia daugybė kirmėlių, kurios teip 
naikina vaisius, kad sodą 
ninkai ne daug turės kę 
ti.

savi-
rink-

Sapiehienės 
kliuczią nė-

pradėjo jauBernardiną sode 
statyti triobaa rengiamai szįmet 
Vilniuje iemdarbystės ir naminės 
iszd ibystėa parodai. Paroda ren 
giama azįmet ant platesnės po pė
dės negu būdavo kitais me

Vilniuje ap^ireitakė karsztli- 
gė»; iki ssiol dar siauczia jna ne 
labai smarkiai.

Isz Sviro, Vilniaus gub.
28 d. d. liepos, kaime Zeiiad- 

kuose siautė gaisras: uis degė 
ežia sticzat kizka hafny ežia, kuri 
ir sudegė, vien varpnyczię isz- 
gelbėjo. Cerkvėj sudegė visokį 
daiktai, abrozdai ir knįgos. Ugnį 
vienog pasisekė apstahdyti ir ne 
leisti į kaucę.

Vienu hz gražiausią Vilniaus 
bažnyczią yra btžnyczia Szventoa 
Onos, apie kurię savo laike Na 
pole< nas pasakė, jog gailisi, kad 
ant delno tiegali jos į Paryžių per 
neszti. B >žnyežia ta statyta dar 
Jagailos 1396 m.; dabar vienog 
pradeda i+ti," pamatai ne'szlaiko 
-ieną sunkumo. Reikia ję per- 

■statuti ir sudrutinli. Randas da- 
leido, ant perstatymo Si v. Onos 
'•ažnyczios, rinkti aukas po visę 
Lietuvę. Plianai atnaujinimo ir 
sudiutinimo bažnyežios apdirbti 
Varszavos architektoriaus Dzie- 
konsaio, kuris stengiasi negadyti 
nieko i-z seno bažnyczios pavida
lo. . Darbai ant sudrutinimo vie
nos isz gražiausią Vilniaus būda 
vonią kasztuos apie 50000 rub- 
lią.

| Popiežiaus laikrasztis “Oser- 
v a tore Romano” garsina, jog ant 
pra-zymo maskoliszko rando,Vil
niaus vyskupę Zvieraviczią pop'e- 
žiua suriko pnszalinti nuo dijeee 
zijoa. Taiifi mat kovoje dvas sz 
kijos su neteisybėms caro popie
žius nusileukia priesz katalikystės 
prie-zus ir stoja ją pusėj. Nuo
lankumu vienog nuo maskoliezko 
lando nieko ne galima pelnyti: 
nusilenkus viename popiežiui,mas- 
koliazkas randas pasistengs pakel- 
tį kitę klausymę ir vėl reikalaus, 
kad popiežius nusilenktą ir teip 
be galo, kol visa katalikiszka baž- 
nyczia ne bus atiduota malonei ca
ro, Pobiedonoscevo ir atacziati- 
kiizką popų. Prie nenuolan
kaus Piaus. IX reikalai katalik sz- 
kos bažnyczios Maskolijoj buvo 
geriau apsaugoti negu prie visa
me tnaskol ams nusilenkianczio 
Leono X>II.

Prie stacijos Osipoviczių, Lje- 
pujaus R >mnų geležinkelio, 
liaosi parengta d<rbtuvė permir
ki uimo geležinkelio szėnių para
mų, ant apsaugojimo jų nuo pu
vimo.1 4 "S

Gy venaneziam Vilniuje garsiam 
lietuviui,!nžinieriut Petrui Vilei- 
sziui,vagiliai iaztraukė sz kisze- 
niaus auksinį laikrodėlį vertės 250 
rublių.

Vilniaus žydai stengiasi pa 
rengti mieste dailės ir pramonės 
mokyk'ę, vardo net*eniai pa-imi- 
nuio žydo viln eesio Antokolsaio 
specialiezkai žydų vaikams.

Isz Prūsų Lietuvos.
Grįžtantis isz Amerikcs į L e- 

tuvę l etuvi-*, Klaipėdoj pasisam
dė vežimy, kad jį.nu vežtą į pa- 
rubeiius. Vežė jį lietuvis Likai- 
tia. Pakeliui gėrė kiekvienoj 
paliktoj karezemoj ir nuo to rme- 
rikonas, apsvaiginęs makaulę, 
ant vežimo užmigo. Isz to pasi
naudojo Likaitis: jia iazkraustė 
amerikono kiszenius, kur rado 
110 mat-koliazkų penkrublinią ir 
12 doliarią amerikoniszkų pinįgų. 
Apvogtas amerikonai nuėjo į 
Klaipėdę atgal ir apie visę atsiti- 
kiroę praneezė policijai. Likaitį 
suaresztavo: peš jį rado ir tulus 
amerikono daiktus.

Tilžės “Naujoji Lietuviszka 
Ceitunga” patalpino rasztę p. 
Anžulaiczio, isz kurio galima 
spręstį, kad m tokiu triukizmu 
rietuvių iszrinktia, pasimirus 
Smalakiui, pasiuntinys į Vokieti 
jos parlamentę, lietuvis pasiunti
nys Macziuhs pristojo prie vokie- 
czių konseivatyvų partijos. Jeigu 
isz tikro teip padarė lietuvių už 
savo reprezentantę iszrinktas p. 
M a ežiui s, tai jis tiesiog prigavo 
pavo vientauezius lietuvius rinkė
jus. Jeigu lietuviai butą norėję 
rinkti konservatyvę, tai jie galė
jo ba'suoti už tos partijos pasta- 
tytę kandidatę; jeigu jie Macziu- 
liui atidavė savo balsus, tai to
dėl, kad jį laikė už lietuvį, taig> 
už lietuvią pasiunrinį. P. Macziu- 
bs todėl ne turėjo tiesos glaus 
tiesi prie konservatyvą. Jeigu 
ne pariko jam būti lietuvią’" re- 
prezidentu, tai reikėjo atsisakyti 
nuo p siuntinio viėtos, o ne persi- 
rėdyti į vilko kailį, i

Peretę sanvaitę,už-j avus mo
kėjo Tilžėj: už 100 kyliogramą 
kvieczią 18 50— 18.75Mk., rugią 
14—14 50Mk., miežių 13.30—14 
Mk., ayižą 14.10—l5.75Mk.,bal
tu ją žirnią 18 50Mk., ropuezią 
(bulvių) 3.90—4 40M k., sziaudą 
4.80Mk., azieno 5.40Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį 
kvieczių 7.35—7 50Mk., rugių 
5 75-r600Mk., miežių 4 95— 
5.20Mk., avižų 3.85—4 10Mk., 
b h uju žirnių 8.50—9.00Mk., 
rainųjų 8.00—&50Mk., ropuezią 
2 40—2 60 M k. Už 100 svarų 
sz eno 2 50—3 00M k., sziaudą 
l 60—1.80Mk. Už avarę sviesto 
0 90—100Mk.; už kapę kiauszi- 
mų 2 40Mk.

Prut>ų Lietuvoj miestas Klaipė 
da apvaikszczioju 650 metines su
kaktuves nuo užsidėjimo. Mies
tas uždėtas 1252 metuose: IT 
azimtmetyj pateko szvedams; 1757 
m et u o>-e pateko maskoliams, ku
re vienog trumpę tik laikę mies- 
tę palaikė. 1854 m. miestas įsi
degė, bet likosi isz naujo atataty-

Apie vardus vietų Lietu
voj.

Apie tikruosius vardus lietu- 
viszką vietą radau 11-me Nr. 
“Vienybės”, patalpintę rfsztę 
garbingojo p. T. Astram^ko. Ne- 
iazkeucziu ir asz nepasakęs kele
to žodžią apie tę dalykę; nėsa 
randasi jame svarbus klausymai 
istoriszki, apeinantiejie visę mu
są giminę.

Neskaicziau, nė nemaeziau nie
kad “Tėvynės”, isz kurios “Pa 
tėmijimą” spie kokį ten “Lietu- 
viszkę Atlasėlį” mini, ir dėlto ne 
galiu sakyt, ar teisingai ar klai
dingai kę skelbia, bet pasakysiu 
trumpai, kę rsz apie tuos vardus 
vietą žinau ir kę ąiisl ju

Ant pirmo pasakysiu apie var- 
dę upės Nevėžio, kuri įplaukia į 
Nemunę žemiau Raudondvario, 
ties kaimu vadinamu Szilelis. o 
aplink 8 viorstus nuo santakos 
Neries t-u Nemunu, tai. yra nuo 
Slabados, Kauno ir Aleksoto. 
Nevėžį pažįstu iki Szventainią, 
netoli Panevėžio, su visais jo vin
gilis, lygiai kaimais, dvarais ir 
miesteliais abiejose pusėse gulin- 
cziais, lygiai ir gyventoją liežu
vį, tai yra kalbos budę; bet nie
kad niekur negirdėjau, kad kas 
butą vadinęs lietuviezkai “Neria 
ža”. Visur uję vadina Nevėžis 
(vyriszkame gymije). Asz gimę* 
ir užaugęs apie 2 viorstu nuo Ne 
muuo,ties intaka Nevėžio — Ka- 
raliszkiuose (senoviszkai Lanki 
niszkiuose) (žiūrėk mapę atlase 
Chrzauowakio).

Ties santaka Nevėžio su Nemu
nu isz deszjnės pusės augsztyn 
link, o isz kairėd žeminlinkui bu
vo senovėje Lietuvos pilis Dievo 
gala, sziędien tik iszdraskytas 
kaimas Pypliais (Papil ais?.. )va
dinamas liko ir gražusis pas pat 
Nemunę pilekalnytis stūkso. Ta 
pilis, be abejojimo, buvo kryžio 
ką iszgriauta ir perkriksztyta ant 
“Gtittes Werder”, kurio tai var
do nė vielos musą rasztininkai 
suprast nė surast ne gali, kur ji 
stovėjo?. Asz pirmas iscgul- 
džiau.ilgokoj gromatoj, raižyda
mas apie tę pilį pas D rę J. Ba 
sanaviezią. Bet tas mūrą gar- 
bu8;s gentainis ryžosi iszrast, kad 
Dievogala, kryžioką “Gottes 
Werder” (Burdings! Rago
žium!) ėsanti Dievo sala! Ne
paminėjęs nė isz kur tę žinia sė' 
mė, tverdamas ūzsapnuotę salę, 
kurios nieks ne matė ties santa
ka Nevėžio su Nemunu. Teip tai 
tveriasi klaidingi vardai vie
tų-

Czia klausiu visą rasztininką ir 
skaitytoją ją rasztą,ar skaitė kas 
kur, kaip vadino upę Nevėžį kry
žiokai? Aaz neatsimenu, ar skai- 
cziau kada kur apie tai ar ne. 
Skaicziau lenkiszkaję knįgelę 
“Žnicz nad Niewiaię” ir žinau, 
kę Lenkai mislijo tę vardę raszy- 
darni — ir visi antrininkai tai ži
no. Asz misliju, kad upė Nevė
žis turėjo kiton<szkę vardę! Kaip 
to daeit? Negalima be atjiesz- 
kojimo senują lietuviszkąįą žem 
korezią arba mapą. Be tą 
mapą mes niekad nedaeisime prie 
vardą tikriausią musą žemės vie 
tą.

Dėlko lenkai pramanė “Nie- 
wtaža” vietoj Nevėžis, nemuku 
suprast. Ir asz nesuprantu, ar 
p. Astramskas nesupranta, ar t k 
nenori suprast? *

Niekur lietuviai Nevėžio ne 
vadino “Neveža” (moteriszko gy
mio), tik lenkai ir naujsleutUM

te i p įtauzija musą prascziokS- 
liams, kad nuo žodžio neveža upė 
gavus tę vard ę.

Vabalnikus gi pas mus vadina 
žmonės Vabalnikais, daug astije. 
Ar p. Astramakas norėtą, kad 
lietuviai vadintą Vabalniku?

Nesiginczysiu su p. Astramsku 
dėl tą perkeitimą lietuviežku- 
ją vardą vietą. Jisai teisingai 
sako: “Tegul jau lenkai per- 
kriksztyja kitokiais vardais musą 
kaimus ir miestus, bet man rodo
si, kad ir mes patys nuo tos pa- * 
gundos neiszsilenksime”. Sutin
ku ant to ir patėkuoju jam tame 
dalyke, bet pridursiu isz savo 
pusės, kad ir p. Astramskas pra
silenkia su tiesa, sakydama, kad 
nuo 1883 m. nežinia kas suteikė 
nauję vardę senovrszkam Lietuvos 
miestui Starapolės — “Senpile”. 
Sako, kad “tas naujai - duotas 
vaidas yra tikra klaida”. Jis . 
klaidžiai tvirtina , kad pirmią — 
pirmiausias sziędieninės Marijam
polės (Senapilės) vardas buvo isz 
lenkiszko — Staropole (šen lau
kis) vadinamas. Ant tokią isz- 
guldymą atsakysiu, jog Senapilės 
vardas buvo jau pas mus, aplink 
Zapyszkį,žinomas pirm -'rimto me
tą maž daug. Ta vardę paleido 
parapijoj manding kunįgas 
Jucius (Jucevicz). Asz isz ma» 
žens įaitėmijau nuo gimdytoją ir 
kitą parapijos protingų žmonių 
kalbą. Isz kur kunįgas isztrau- 
kė tę ii n i ę, nežinių. Misliju.kad 
Isz kryžioką kroniką. Girdėjau 
sznekant kitus, kad vardas Sena- 
pilėa buvęs perkeistas lenką ant 
“Staropole” ir kad potam rusai 
perkeitė ant Marijampolės, ir bu
vę uždraudę Staropole vadint. 
Kiek tame yra teisybės, neži
nau.

Pagal p. Astramsko iszguldy- 
mę, Konstantinopol turėtą va- 
d ntis Konstant<nolaukis; Akro
polis — Akrolaukis; Annapolis 
(dvaras netoli Szakią) Annalaukis 
ir tt., ba tą polis yra daugybė vi
same sviete.

Senapilė — pagal padavimus, 
buvusi ant kranto Szeszupės terp 
Naumieaczio ir szędieniszkos 
Starapolės. Kasžin, ar tai ne tie
sa? Vardas. Naumie>-czio tę, ro
dosi, patvirtina. Sziędien sunku 
įspėti, katroj vietoj Senpilė sto
vėjo,o galėjo būt ir be pilakalnio. 
Todėl ne galima žinot, katrę vie 
tę Wigand Kryžioką Kronikoj 
(meatrasztije) Senapilė (Sunnen- 
pdė) vadino. Dabartinis Senpi 
lės pavietas laikuose Vi tauto D 
K. Lietuvos, prigulėjo prie Tra 
ką pavieto, bet nežinia, ar iki 
Szeszupei, ar toliau, ar arcziau. 
Neturėdami po ranka jokių ates- 
tų, negalime ne sziaip, nė kitaip 
sakyt apie tuos vardus. ,

Pagal pasakas vietinių žmonių. 
Kur stovi sziędieniszkasis miestas, 
lenkų pramintas Staropole, o ru- 
su Manjampo’e,buvusi didelė gi
ria arba miszkas maiszytas: že
miau elksnynas, augazcziau egly
nas ir szila8,aržuotynas,perkirstas 
tik Genio ar 2 nio lauku, kurį tai 
lenkai praminė “Dzięciolowka”, 
o lietuviai isz jo padarė Dsin- 
dzihuka. No ežia giria treez- 
kanti buvus iki AržuoliAei Budai 
(Dembowa Budka). P. Astram- 
skas szneka apie kunįgus Marijo
nus, o apie kaimę Deguczių nė ne 
užsimena, kuris be abejos senesnis 
yra už miestę ir už kunįgus. Pas 
mus ir visur girininkuose vadina 
tuos kunįgus dominikonais ne 
mar jonais. Negirdėjau, . kad 
kas juos butų vadinęs marijonais. 
Lenkai perkriksztyjo Senapilės 
pavietę ant SUropolės, o rusai, 
užplaukę po parsidavimo lenkų 
Katannai 1/72 m. perkriksztyjo 
ant Marijampolės.ir buvo uidrau- 4 
dę Staropole vadint. Tai atkar
toju ir patikrinu, jogei tę žinię 
ne iszsapnavau ir ne issmisiijau. i 
P. Astramskas.8akosi,girdėjęi nuo 
motenszkės 100 metų senos tas 
pasakas, o asz girdėjau teip jau 
nuo moteriazken 120 metų su vir- 
szutn senos Jesonienės i.»z Klabo- 
niszkių. pas Kaunę. Kuri, nesir
gusi 1863m., prasidėjus sumisst- 
mui,užmigo. Nuo kito seno, 114 
metų turiuczio kareivio Koe- 
ciuazkos girdėjau daug pasakų, 
ale jau būdamas Paryžiuje, o to
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kareivio ir pravardę užmirszau. 
Ale asz ant tų ne ats szaukiu.

Kunįgai visus lietuviszkus a- 
testu? (dokumentus) sudegino, o 
jiems reikalingus slepia, dėlto 
uuo jų nieks nieko nedasižinos 
niekad.

Toliau sako p. Astramskas.kad: 
Pirmutinis pavadinimas Stara- 

polės “Senpilė” yra klaidingas, 
— apie tai liudyja net tas, kad 
netik prie'pat Starapolės jokios 
pilės nėra,Įbet ir aplink”. Ant 
tų argumentų, kuriuos vargu kas 
gali iszminti arba iszspėti, atkar
toju da sykį, kaip augszcziau pa
sakiau, kad tas vardas pavieto 
Senpilės ne turi jokios pusinin- 
kystės su miestu Starapole 
lenkų, o Manjampol’e, rusų pra
mintais vardai?, kurio da ant tos 
vietos, kaip rodosi,nebuvo, kaip 
tas pavįetas Senpiliszkiu vadinosi. 
Kryžiokų rasztai liudyja apie tai. 
Skaitykit meatraszczius Wigando 
ir Dzieje kryžackie Kržvžanows- 
kio ir visokius rasztus ir mastykit 
gerai, o rasit nors mažumėlį tie
sos. Galėjo ta pilis būt 
ir keletą mylių atstu nuo Staro- 
■polė?,bet4buvo be abejojimo.

Galiausiai užklausia p. As 
tram.-kas :į‘-Isz'kokio gi szaltinio 
galima buvo|1883m. suteikti tam 
miestui vardą “Senapilė”? Czia 
turiu atkartot paskutinį sykį, kad 
ne miestui buvo suteiktas tas 
vardas, tik tam pavietui ir isz 
skaistesnės versmės negu p. As 
tramsko szaltinis; priegtam >r 
dąug aukseziau negu 1883m.

Galiausiai p. Astramskas sako: 
“Teisybė, yraJSenapilė, kryžio 
kiszkai Suuenpile vadinama, da
bar lenkiszkaijSzurpily, laukuose 
folvarko (dvareziaus) Jeglowka”. 
Taigi ko reikia daugiau. Pripa
žįsta ir p. Astramskis, kad buvo 
Senpilė, nors ue ant tos vietos, 
todėl baigiasi su tuom pripažini
mu ir visiĮginczai. Bet mes ne
tikina tam*nurodymui, kad Sen
pilė butų paversta į Szurpily, ir 
neaiduosim iszkreipt - isz vėžių. 
Ponas'Astramskas teipjau klai 
džiai pavadina “Veigų žemę” pa 
gal kryžiokų suambrytą 

, Vigių kaimo. Matyt.kad 
žino, kur guli tas kaimas, 
kaimo nė T.*'Narbutas, nė 
žanowski neįstengė surast, o jis 
guli aplink 6 vior-tus nuo Alek 
soto į pietį)?. Nuo Vigių laukų 
prasideda upėlis Dievogala vadi
namas. Žiūrėk žemkortę Chrza- 
nowskia Projten tai kryžiokai 
traukė, iszgriovė Dievogalo? pilį. 
Nuo Vigių iki Iglaukai bus pora 
viorstų, todėl negali būt czia kal
ba apie tę nsczię tvirtynę, kurią 
p. Astramskas nurodo? Czia yra 
nuženklinta pilis Dievcgalos, 
Kryžiokiszkai Gottes VVerder. 
Bet Dievogalos pavieto niekad 
nebūva Lenkai sziędieniszkajį 
kaimą Dievogala ant Dzievogala 
perknsztyjo. Galu - galiausiai 
nežinia,, kur Senpilė stovėjo. 
Pagal kitus rasztininkus, ir ašz 
jieszkau Senpilės ant kranto Sze- 
szupės, netoli Naumiesczio.

A. I. Visitelius.

ko senp indijoniszkp miestą Mas- 
contins, kuris, valdant tuos krasz - 
tus prancūzams, 1675 m., turėjo 
20000 gyventojų. Profesorius 
Coegrave uiti ko tuose krasztuose 
teiposgi indijoniszkas tvirtynes ir 
daug kaimų, linoma, dabar ne 
apgyventų, kadangi amerikonai 
indijonus beveik su visu 
no tuose krasztuose.

Ateiviai atkakę per Baltiiuore.
Per liepos mėnesį per Baltimo- 

rės portą atkako į Ameriką 3504 
ateiviai. . Tame skaitliuje buvo: 
ateivių isz Austrijos 1965, isz Vo
kietijos 440, isz Rumunijos 7, isz 
Msakolijos 955,isz Iszpanijos 12, 
isz Anglijos 8, isz Szveicarijos 3, 
isz Italijos 5. *

vardę 
nė ne- 
Vigių 
Krzy

Isz Amerikos

Nori Vokietija apskusti 
Wa?hington, D. C. 

Ferdinands Holzendorf 
kė į augszcziausię sūdą
Columbijos, reikalaudamas, kad 
ulrubelinių dalykų ministeris 
Hay pareikalautų nuo Vokietijos 
atlyginimo pusės milijono doharių 
ui tai,kad kada skundėjas 1898m. 
atsilankė į Vokietiją, ten likosi į 
beproezių namus pasodytas. Sū
dąs, turbūt, Holzendorfui negalės 
pagelbėti, kadangi Amerikos šū
dų nusprendimai nesiekia kitų 
kraszlų.

Iszplesze greitąjį truki..
Dubuque, Ia. * 8 plėszikai, ne

toli stacijos Lucas, su pagelba 
torpėdos, padėtos ant szėnių, su
laikė greitąjį ge'ežinkelio trūkį 
Chicago Burlington & Quincy ge 
ležinkelio. Nukabino maszinę ir 
expresinį vagonę, kurį iszardė su 
dinamitu ir paėmę apie 20000 
dol. ant maszinos nupleszkėjo to
liau. Pasibaigus garui, maszi
nę paliko ant kelio, o pats su pi
nigais nežinia kur dingo. Vie- 
nss%xpresinio vagono tarnas tvir 
tina,buk vienas isz plėszikų liko
si užmusztas.

Jieszko palaikėj u.
Tacoma, Wash. Netoli Stel- 

lichoel jūrių kojos iszgriebė kunę 
prigėrusios moterįszkės, prie ku 
rios rado pinįgų ir czekių ant 15- 
000 dol. Prigėrėlė Ramporte, 
ant upės Yukon, Alaskoj, turėjo 
karezemę, kur matomai pralobo; 
prrma gi ji buvo kaipo kelnerė 
vienoje valginyczioje mieste Se- 
attle. Policija jieszko dabar pa
laikė jų jos turtų, bet iki 
nieks ne aUiszaukė.

sziol

Susimuszė laivai.
Cleveland, Oh. Netoli 

deau, Ont., sus;mujaė garlaivy? 
“Seguin” su mediniu laivu “City 
of Venice”. Paskutinis perskilo 
pusiau ir paskendo. Prie to trys 
žmonės prigėrė, o keli likosi sun
kiai apkulti. Žmonis nuo pasken 
dusi o laivo garlaivys City of Chi- 
c«go atgabeno į Clevelandę; ■ cz<m 
atkako ir gana drueziai pabady
tas garlaivys “Seguin”. Pasken 
dęs laivas buvo vertas $175000.

Rou-

Užmusze perkūnas.
, Marriman, Ten. Laike siau- 
tusioe ežia smarkios audros, kon- 
traktorius North ir penki darbi
ninkai nuo lytaus pasislėpė į nau
jai statomp triobp. Į triobp trerl 
kė perkūnas ir ulmuszė ant vietos 
vienp darbininką, kitus gi apsvai
gino; du teip sunkiai 
perkūno užgauti, kad nėra dide 
lės vilties ant jų iezgijirao. Lai
ke tos audros perkūnas szitose ><p- 
linkinėse uždegė ne matai 
bų.

trio-

Garsus Tracy nuslszove.
Spokane, Wabh. Garsus 

žmogžudys Tracy, pabėgęs isz O- 
regono kalėjimo, kurį gaudė jau 
per kelis mėnėsiu*, ant galo vie 
noje klampynėj netoli Creston li
kosi szerifo apsiaustas; negalėda 
mas isztrukti, o nenorėdamas pa
siduoti, pats* nusiszovė.

Giriu gaisrai.
Battlb Lake, W yo. 

aplinkinėse trijose vietose siau- 
czia smarkus girių gaisrai, kurių 
iki sziol neįstengti užgesinti; jei 
gu neužeis smarkus lytus ir ug
nies ne užgesįs, gaisrai isznaik įs 
didelius girių plotus. -Blėdį pa- 
darytę dabar jau skaito szimtai? 
tukstanezių dol., o jeigu greitai 
ugnies ne užgesįs, gaisrai pridirbs 
blėdies ant milijonų.

Milijonierius atsisakė užmokėti 
• centą.

Alabamo] audžia nusprendė vie- 
np milijonierių ant ulmokėjimo 
vieno cento bausmės ui kokį ten 
nusidėjimą. Milijonierius atsisa 
kė ulmokėti pinįgus, išarei kužda
mas norą atsėdėti kalėjime ui tp 
centą.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Danville, Va. Netoli \Vall 

Creek, ant Southern geležinkelio, 
susimuszė pasažierini? trūkis su 
tavoriniu. -Prie to dvi ypatos li
kosi ant vietos užmūsztos, o tūlas 
Įmonių skaitlius tapo sužeistų.

Marshaltown, Ia. Netoli 
Rhodes susimuszė du geleiinkelio 
trukiau Prie to net 13 Įmonių 
tapo ulmusztų, o 25 likosi suleis
ti: terp ulmusztų yra, 10 darbi
ninkų dirbusių prie taikymo ke 
lio.

Pearles, Oh- Netoli nuo ežia 
susimuszė du trukiai. Prie to 
viena ypata likosi uimuszta, o 
keturios sunkiai suleistos.

Cleveland, Oh. Susimuszė 
ežia du motoriniai vgonai Cle
veland, Elyra A We*tern gele
žinkelio; prie to daug 
likosi sule stų.

Įmonių

Gaisrai.
San Angelio, Tex. , Sudegė 

ežia “London” hotelis. Ugnyje 
pražuvo 7 žmonės,kitus gi iszgel- 
bėjo. Kada užgimė gaisras, ho
le ly j buvo 75 žmonės.

Wa?hington, La. Siautė ežia 
gaisras, kuru isznaikino teatrą ir 
34 namus, Blėdį gaisro padary. 
tę skaito ant 150000 dol.

Stocktcn, Col. Netoli nuo 
ežia sudegė vasariniai namai Wil 
do. Ugnyje pražuvo patsai Wild, 
jo pati ir trejatas vaikų.

Liberty Island, N. Y. Su
degė ežia dokai Lehigh ’Valley 
geležinkelio. Blėdys gaisro pa
darytos labai didelės.

Suakmenėjusi giria ir laivai.
Dowson City.Alaskoj. Sziau- 

rinėse pakrantėse Alsskcs, ant 
szono gana augszto kalno, medė
jai ultikodu visai suakmenėjusiu 
laivu, tunncziu ilgio apie 400 pė
dų, nelinia kada ir kokiu budu 
ežia patekusiu. Įėję į laivų vidų 
rį, rado senus ir sunkius indus. 
Medėjai paėmė kelis tokius in« 
dus, ant pertikrinimo kitų apie 
savo radinį. Augszcziau,ant kalno 
virszunės,yra suakmenėjusi giria, 
su suakmenėjusiais karsztų krasz- 
tų medliais; lapai tų mediių esp 
tokio didumo kaip žmogus. Ant 
isztirime tų suakmenėjusių laivų 
ir girios iszkeliavo Dras 
land. ' »

Debesų praplyszimai.
Colorado Springs, Col/ 

piutės siautė szitose aplinkinėse 
baisi audra su debesų praplyszi
mai?, kurie labai daug blėdies 
pridirbo. Aplinkinėse Cascade 
ne liko nė vieno tilto; isznyko 
net garsus Reiudovr vandeuskii 
tys. Užtvinę vandens nuneszė 
su virszum 100 triobų. Gal pri
gėrė ir kiek Įmonių, bet apie tai 
nėra nė jokių linių.

5 d.

Cleye

Sumusze sudžia.
Philadelphi a, Pa.

czianykszczioje kavinyczioje, ant 
garsaus prezidento Rooeevelto 
draugo, augszcziaueio sudiios 
Knoxo, ulpuolė du milijonieriai: 
laivų inlinierius Oram po dirbtu
vių Schoen ir milijonierius Ste- 
venson, taigi ne ateiviai bet tikri 
amerikonai ir sudžię sumuszė ui 
tai, kad jis dryso malinti trustų 
galybę. Ar Amerikos laikrasz- 
cziai iszdrys siundyti dabar ran- 
dp priesz Amerikos milijonierius, 
kaip tai prie maliausios progos 
siundo ant sunkiai dirbanezių, to
kių paežių Amerikos milijonierių 
skriaudžiamų ateivių darbinin
kų?

Surado 1OO nauju žvaigždžių.
Berkely, Cal. Astronomas 

Husey į?z California umverriteto 
pagarsino, jog paskutiniuose lai
kuose dangau? ruimuose sur> do 
100 dvigubų Imaigidlių visai iki 
sziol ne patėmytų. D rektorius 
Lieko žvaigždžių teiuinyczios šu
naujų liuronu surado 6 naujas 
žvaigždes.

Explioz|jos
Trinidad. Col. Kastynėse U- 

nion Coal & Cpke Co., netoli Bo- 
ven, ats'tiko baisi dujų expliozi 
ja, kurios 16 darbininkų likoei už- 
musztų.

Andrian,Mich. Skalblnyczio 
se Oram iszlėkė į padanges gari 
nis katilas. Prie to skalbinyczių 
ravininko sūnūs likosi ant 
užmusztas, o septynios 
sunkiai sužeistos; terp jų 
mirtinai sužeisti.

vietos 
ypatos 
yra ir

Isz darbo lauko.

Vienoje Szuviai iszgeibejo sodus nuo kir
mėlių.

Salem, N. J. Szitose aplin
kinėse sodus szįmet buvo užpuo- 
lusios kirmėlės, kurios daug vai
sių isznaikino. Szuviai vieno? 
kanuolių porte Wort iszgrlbėjo 
vaisius nuo kirmėlių: mat no oro 
sudrebėjimo nuo szuvių kirmėlės 
nuo mediių nupuolė ant lemėe.

Užtiko sena indtjonu miestą.
Postage, Wis. Profesorius

Cobgrave, netoli Post Hope uiti

Sudege Ferry laivas.
New Ycrk. Besi keli nt isz 

New Yorko į New Brunswick. N. 
J. užsidegė teip vadi namas Ferry 
Livas >r su visu sudegė. Ant jo 
buvo 23 tarnai ir 16 besikelian 
ežių į kitę vandens pusę pasažie- 
rių Tik laivo maszinistas likosi 
baisiai apdegintas, daugiau n<eks 
■■e nukentė. Laivas vertas buvo 
$60.000.

Shenandoah, Pa. Corone- 
ris su savo prisaikintais iszdvvė 
uusprendimę, buk užmuszėjai už- 
muszto paskutiniuose ma’isztuoae 
Juozo Beddalio yra: mėsininkas 
Juozas Paluvicz, vienrankis sa- 
liunininkas Motiejus Pauluaka ir 
kėli nežinomi darbininkai. Pak
vies ir Pauluska likoei tuojaus 
suaresztuoti.

*Į New Havre, Conn. Pakėlė 
i-ztraikę tarnaujanti ant Fort Ha- 
ven & Na«-hville geležinkelio ir 
per tai trukių bėgiojimas ant to 
kelio su visu pasiliovė. Sztrai- 
kieriai re kalauja, kad kompanija 
priimtų atgal jos praszalintus 27 
tarnus.

Pittbburg, Pa. 
Tin Plate Co. isz 28 
tuvių. 15'uždarė ant 
Ii uoto lai ko. Tuom 
pan'j?at8>kė ant
darbininkų sulikti ant numažini 
mo jų algų.

American 
savo dirb- 
neaprube- 

mat k oro- 
atsi-akymo

žmonių bėgo namon, ne buvo nė 
bažnyczioj.

Po miszių, kun. Vamagyris 
pasakė ceremonijai tinkantį pa 
mokslą, o vyskupas pasakė keletą 
žodžių angliszkai. Po miazių 
Draugystės susirinko ant salės, 
kur turėjo pasilinkaminimę su gė- 
rymais. 1

Lietuviszką parapiją Stos Trai- 
cės Nevrarke -suorganizavo kun. 
J. žebris 1894 m.; pernai ant ti 
kro pradėjo ruosztis statyti baž 
nyczię. Gavo kun. V. Matulai
tį už kleboną; apipirko 7 lotus 
puikioje vietoj; szale miesto par
ko pastatė medinę koplyczią,ku
ri vėliaus bus apversta ant 
Pastatymas kasztavo 
$4000.00

Inkorporuota bažnytinė
tis ant vardo: vyskupo O’Con- 
nor, kun. Žindžiau?, Sta. Pranio 
ir p. Plikaicz o; geriau? sakant, 
užraszyta ant vyskupo, kadangi 
du ir geriausi lietuviai juk ne- 
persvers dviejų kitų. 
£ Į Newarka atvažiavo įlietuv. 
k a nki utini?, Pranas Matulaitis, 
kun. brolis.

T Saginaw, Mioh. Pasibaigė 
sztraikas United Mine Workera. 
Darbininkai priėmė iszlygas kas 
lynių savininkų pasiūlytas dar 2 
d.'berželio. Kastynės nuo pe
reito panedėlio pradėjo dirbti.

1 Chicago, III. 250 maszinūtų 
Alks Chalmers dirbtuvių vėl pa
kėlė sztraiką, kadangi dirbtuvių 
savininkai nesutinka praszalinti 
nuo darbo neprigulinesius į uniją 
datbininkus.

Duobkasiai Mounh Olivet ka
pinių pakėlė sztraiką. Darbinin
kai reikalauja pakėlimo algų ant 
25c. ant dienos: iki sziol jie gau
davo ant dienos po $1,75, u reika
lauja po 2 dol.

Senandoah, Pa. Szitose ap
linkinėse yra 36 anglių kastynės, 
bet pasibaigus sztraikams, tik 14 
kastynių galima bus vesti dar
bu?, kadangi mat kitos 
sztraikų " likosi vandens 
to?.

5 New Orlean?, La. 
trikai czianykszczių
geležinkelių užbaigė sztraiką ir 
sugrįžo prie darbo; kompanija 
sutiko iszpildyti darbininkų reika
lavimus.

1 San Bernardino, Cal. 
Sztraikas katiliorių varstotuose 
Santa Fe geležinkelio pasibaigė. 
Nuo dabar darbininkai gaus po 
39c. už valandą darbo.

South Msnchister, Conn. 
Sztraikuoja organizuoti darbi

ninkai Cheney Bros audinyczių. 
Audinyczių savininkai stengiasi 
varyti darbus su seabsais.

^||Ashland, Kt. Traukiasi 
vis sztraikai dirbuvėse A-hland 
Steel Co. Prezidentui Amalga- 
mated As-ociation nepasisėkė su 
taikyti nes.utinkanczių darbininkų 
ir darbdavių.

Two Harbor?, Minn. Szi
tose aplinkinėse užtiko didelius 
geležinės rudos plotus, ant kurių 
bus parengtos kastynės.

Chicago, III. 50 katilio
rių Swifto & Co piovinyczių pa
kėlė sztraiką, kadangi kompanija 
ne pildo su unija padaryto suta
rimo.

•Į Pottsville, Pa. Kompani
ja stengėsi su scabsais pradėti dar
bus Good Spring kastynėae, bet 
tas ne pasisekė.

5 Dawson, III. Darbai eina 
ežia prastai. Isz kitur atsakęs 
sziuom kartu ne gali ežia darbą 
gauti.

Chicago, 111. Burlington 
geležinkelio kompanija nuo 1 d. 
rugsėjo pakėlė algas tarnaujan- 
czių.

1 Hunttngton,W.Va. Sztrai
kas czianykszczių ulyczinių gele
žinkelių tarnų pasibaigė.

Tautietis.

Isz Spring Valley, 111.
* Gyvenimas kun. Amhrazaiczio 
ežia labai sunkus. Atėjo už
mokėsiąs ui gerus darbus; nuo 
uimokesnio mat nieks ne gali isz- 
siliuosuoti, kiekvienas apturi grei- 
cziau ar vėliau tę, ant koužsipel- 
no. Dabar kunigas bijosi nakvo
ti savo namuose, prisiglaudė prie 
lenkų kunįgo, o neuiilgio keti
na su visu apleisti Spring Valley. 
Kas gi musų kunįgėlį varo? Varo 
jį jo paties godumas, kur o vaikius 
dabar renka. Dėl didelio godu- 
mo musų duszių piemene apleido 
jį veik visi parapijonai, jie^yve- 
na be velykinės dėlto, kad ne 
kiekvienas gali užsimokėti po 10 
dol., kiek reikalauja duszių pie- 
mėnėlis ui velykinę. Ne girdėt 
jau nė varpų lietuviszkos b>žny 
ežios, ne matyt nė Įmonių einant 
į bainyczia.

Vietoj varpų uitai girdėt bal
sai lietuviszku dainų dainuoja
mų ulkimusiais nuo geltono alu- 
czio balsais; isz tų dainų svetim- 
tauesiai ne lino nė ką m išlyti apie 
lietuvius.

Tūli geresniejie czianykszcziai 
lietuviai nori sutverti Lietuviszką 
Spring Valley Klubą ir prie jo 
pardavinyczię. L-z tikro butų ge
rai, jeigu tą pasisektų parengti.

Kepurė.

. Teisybė, geležinkelių trukiai 
bėga greitai ir laike audrų, o 
perkūnas į juos ne musza; ne bu
vo dar atsitikimo, kad perkūnas 
butų uždegęs nors vienę bėgau- 
czių trukių maszinę. Tas vienog 
paeina ne nuo to, kad trukiai 
greitai bėga, bet nuo to, kad va
gonai stovi ant < lengvai per 
leidlianczių elektrikę metalinių 
szėnių, turi metalinius ratus ir ki
tokias dalis, ant jų elektriką ne 
gali rinktiesi, bet greitai perbėga 
į snszlapusię nuo lytaus žemę ir 
ten neutralizuojasi, ne gali nė 
jokios blėdies padaryti. Gele 
linkelių trukiai , metalinės maszi- 
nos ir gulinczioi ant kelio szėnys 
yra, teip sakant, didelis perkun 
sargi*, saugojantis bėganezius 
trukius nuo perauno.

Visai kas kitas yra su papras
tais vežimais: jie ne sujungti su 
žeme lengvai iszvadžiojancziais 
elektrikę metaliniais daiktais, o 
kad prie gi eito valiavimo darosi 
oro sudrebėjimas, todėl į greitai 
valiuojantį ant paprasto kelio ve 
limę teip tankiai musza perkū
nas.

Todėl tai, užkluptas audros 
žmogų?,ar jisai pėkszczias, raitas, 
ar valiuotas, tegul nesistengia 
greitu bėgimu nuo jos isztrukti. 
Jeigu perkūnas norės muszti, pa- 
taikįs ir'į greieziausiai bėga n t į, o 
greitas bėgimas vien gali pri
traukti žaibę. Laike audros ge
riausiai e ti kuo palengviauaiai, 
arba visai sustoti.

Sustoti po medžiu teiposgi pa
vojinga, kadangi į medžius, kaipo 
augszcziau iszkilusius, perkūną? 
musza daug tankiau negu į lygię 
žemę.

Amerikos laikraszcziai neseniai 
garsino, buk ant apsisaugojimo 
nuo perkuuo užtenka apauti ko
jas į guminius czeverykus. Tas 
apsaugojimo nuo perkū
no būda? yra tik laikraszczių isz 
radimu, isz tikro ne turintis nė 
jokios praktiazkos vertės: perkū
nas teip gerai gali muszti į turin
tį ant kojų guminius czeverykus, 
kaip ir į jų neturintį.

va; Po skanių pietų, vaizdelis, 
paraszytas Apuoko; Svajonės, pa- 
raszytos Tamis'os Tarno; Darbi
ninkų judėjimas ir socializmas 
Danijoj, straipsnis paraszytas P. 
Medekszos. Ulmusztiems drau
gams, eilės. Gylio. Streikai, ap- 
raszyti Žmogaus;A szis, apysakė
lė isz dabartinio gyvenimo, para- 
szyta Laidoko. Paskutinis po
piežiaus aplinkrasztis. Toliau ei
na korespondencijos apie darbi 
ninku judėjimu Lietuvoj: Isz Vii 
niaus, Isz Kauno, Isz Panevėžio, 
Isz Sziaulių, Isz Senapilės, Isz 
Slavikų, Isz Palangos, Isz Rygos, 
Isz Liepojaus, Lz Amerikos, Isz 
Londono. Darbininkiszkos ži
nios isz svetimų szalių: Isz Len
kijos, Latvijos, Fioijos, Maskoli- 
jos, Belgijos irSzvedijos. Ž mos 
apie maskoliszkų valdžių nubaus
tus už lietuvystę ir organizavimą 
darbininkų. Užbaigia numerį 
žinios apie valdžių sznipukus, ku
rių darbininkai privalo saugotie 
si. Sznipukai tie yra: Kazimie
ras Simanavicze, kuris dirba da
bar Rekoruso maszinų dirbtuvėsė 
Kaune. Rygoj atsižymėję mat 
koliezkų valdžių sznipukai* yra: 
besisukinėjantis terp darbininkų 
Jonas Czepsris,Antanas Sidabras, 
dirbantis Baltiszkame rūtų va
gonų fabrike (gal paeina isz 
Kataucziznos? Tas kitę syk pri
gulėjo prie Baltušio plėszikų ir 
buvo jai už plėstiniusSibenjoj); 
Boleslovas Szliudas. Prūsuose 
terp knygueszių sukinėjasi t-zni 
pūkas Ūselis, kuris pas Schoenkę 
pavadino savę Sznipu; ten priim
tas ant nakvynės, iszvogė kelis 
rankraszczius. Senapilėj sznipu 
kais yra: Szukarevicze ir du bro
liai : Brunonas ir Oskaras Pai- 
kertai. Be abejonės valdžių pa
samdytų daboti lietuvius ir dar
bininkus ir daugiau yra lietuvių 
sznipukų Lietuvoj, bet kad jiesa 
vo biaurų amatę slepia, tai 
lengva juos demarkuoti.

ne

aud-

Nauji iszradimai

s<vo ra- 
Filipinų 

majoro 
choleros

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Isz Newarko, N. J.
2 d. rugsėjo vyskupas O'Con- 

nor paszventino ežia lietuviszką 
bažnyczię. Priesz paszventir imą, 
ant 9 vai. priesz piet, prasidėjo 
didelė paroda kurioj da
lyvavo ir patsai vyskupas. Paro
doj dalyvavo: dvi vietinės betu- 
viszk* s draugystės: “Dr-tė Szv. 
Jurgio” ir “Liet. Neprigulminga? 
Kliubas”; isz Elizabelho 3 lie
tuviszkos katalikiszkoe (vietinės 
lietuviszkos “Dr-tės Palangos Ju
zės” visai ne praszė, mat ją laiko 
už ne katalikiszką.nor? į ją kata 
likai "priguli; už tai užpraszė 
dalyvavo “Slovanski Evangebcki 
Spolek”). Teiposgi buvo 
isz Passaic, N. J. ir Pater 
šono, N. J. lietuviszkos Draug. 
Dalyvavo teiposgi kelios vietinės 
kat. lenkiszkoe irslovakų tautisa
kos ir kalalikiszkoe dttugystės. 
Buvo atėjusi lenkiszk» kareivisz 
ka draugystė “Krakusy”; jie no
rėjo huti pirmutiniais, vesti lietu
vius (ne lenkams kitus>vadžioti I), 
bet kad ne gavo pirmystos, o ne
turėjo nė savo muzikos, tai pabė 
go isz parodos rodakai. Ne buvo 
nė vienos lietuviszkos tautiszkos 
vėliavos parodoj! Buvo įtaisy
ta tam tikra lenta su parašau di 
dėlėms raidėms “The Li- 
THUaNIAN R. Catholic congre 
GATION OF NeWARK, N. J.”, bet 
“Dr. Sto. Jurgio” nenorėjo eiti 
paskui tokį parastą ne gana 
“szventą”,todėl paroda ėjo be jo
kio lietuvystės ženklo. Ui tai 
“Dr. Sto. Jurgio” parėdė savo 
tris sąnarius į svetimas plunks
nas: du buvo pas rėdę už vokisz 
kus užarus, o treczias, pusnuogis, 
buvo pasirėdę? už rymioniszką 
kareivį (tasgal reiszkė Stą Jur
gi?)

Besibaigiant parodai, užėjo 
didelis lytus, per ką daugelis

Ar reikia bėgti laike 
ros?

Francuziszkas fizikas Gauthier 
ne-eoiai specialiszkame Paryžiaus 
Isikrasztyj p garsino rodąs, kaip 
užsilaikyti laike audroa,kad ąziek 
tiek apsisaugoti nuo perkūno. 
Gauthier sako, kad jeigu atreiių 
permirkti, einant arba važiuojant 
laike audros, reikia eiti arba va
žiuoti kuo palengviausiai, arba, 
je<gu einantis arba važiuojantis y- 
ra ant lygumos apimtos augsztais 
medžiais, trioboms, bažnyczių 
boksztais, geriausiai visai sustoti, 
kol audra ne pereis, kadangi per
kūnas greieziau musza į augsztes- 
nius daiktus negu į žemesnius.

Nėra ne jokios abejonės, kad 
sudrebėjimas oro, vis tiek nuo ko 
tas ne paeina, pritraukia žaibi 
Apie tai persitikrino ant varpny- 
czių prie bažnyczių. Seniau 
mat žmonės tikėjo, kad varpų 
«kambėjimas saugoja no perkūno, 
todėl laike smarkių perkūnijų 
skambindavo visais bažnyczių var 
pals; tos nuomonės prisilaikė ir 
Prancūzijoj. Laike vienos smar
kios audros Bretanijoj (vakarinėj 
Prancuzij< j) perkūnas trenkė į 
boksztus 24 bažnyczių, kuriose 
laike audroa skambino, iszliko gi 
tik tie boksztai, kurių varpai ty
lėjo. Taigi aiszku, kad varpų 
skambėj mas, gimdantis oro dre
bėjimą, pritraukia žaibę. įsa 
Prancūzijoj surinktų statistiszkų 
žinių (Prancūzijoj nuo 50 metų 
randas renka žinias apie blėdis 
prrkun? padarytas) matyt, kad 
per paskutinius 30 metų perkūnas 
muazė į 386 bažnyczių varpny- 
czias ir užmuszė 105 skambinan- 
czius varpais Įatke audros žmonis. 
Karėse teiposgi ne kartę p<tėmy- 
jo, kad perkūnas musza į szovė 
jus ir tai tuojaus po szuviai, ka
dangi mat szuviai gimdo oro su 
drebėjimą, o tas pritraukia žaibą 
Prancūzijoj valdžių lazduotas pa- 
davadyjimas.-laike smarkių audių 

e skamiūnti varpais ,ne aziudy 
U, ne triubyti ir apskritai ne da
ryti nė jokių baladonių, gimdan- 
czių oro sudrebėjimą. Dar lab au 
laike audros ne reikia greita* 
bėgti, važiuoti arba j<»ti, nės ir 
tas gimdo oro krutėjimus.

| Amerikonįsakai oticieras.ma
joras Maus, atsiuntė į Washng- 
tonę karės ministerijai 
portą apie cholerą ant 
s<lų. Pagal nuomonę 
Maus, prie platinimo
prisideda musės. Joi nuo sergan 
ežių ir pasimirusių hzneszioja cho 
lerus nuodus, jais užkreczia vai- 
giu?, jeigu tik jie neuždengti teip, 
kad prie jų musės ne galėtų prisi
griebti. Taigi laike ch >leros y- 
pacz valgius reikia laikyti gerai 
uždengtus, kad musės ne galėtų 
prie jų prisigriebti. Kad musės 
gali iszneszioti choleros nuodus, 
tame nieko ne galimo nėra, bet 
teiposgi pa tė m y ta Lietuvoj, jog 
isz namų, kur yra cholera sergan
ti. prapuola musės; teip bent y- 
ra krasztuose vidutinės gailumo*; 
gal būt, kad karrztuose krasztuo 
se musėe pakantresnės ant chole
ros, ne teip jos bijo.

•e* Vokietijoj ir Szvedijoj ne- 
ulilgio atliks bandavones ant 
persitikrinimo, kaip ilgai pasikė
lę* balionas guli iszbuti ant oro. 
nereikalaudamas nusileisti. Potts- 
dame, Vokietijoj, dirba 
tam tikslui milliniszkę balionę 
Szyedijoj garsus iszradėjaa le- 
kianezių torpedų, pulkauninkas 
Unge, padirbo jau specialiszkę pa
gerint ę orlaivį ir tiki, kad sykį 
pasikė ęs, orlaivys galės ant oro 
iszbuti 70 dienų. Unge su savo 
orlaiviu atliks bandavones; jo or
laivys jau padirbtas.

*,• PrancuzistKas laivynės ofi- 
cieras Tadie iszmislyjo telegrafa
vimo budę be vielų, bet ne nuo 
žemės pavirsziaus, tik panėrus 
ant jūrių dugno. Su Tadiee prie
taisą nuo panėrusio po vandeniu 
povanden:nio laivo galima nusiųs
ti telegramę ant stovinėsiu ant 
jūrių pavirsziaus kito laivo »rba ant 
stacijos eeanczioa ant kranto. At
liktos bandavonės su ta prietaisa 
iszpuolė su viiu pasekmingai

Nauji rasztai
Darbininku Baisas No. 4. Dvi- 

meneHinis dorbininku laikrasztis. 
Užleidžiamas LietuvUzkosios 8o- 
cial-Demokratu partijos. (Adre 
sas redakcilos ir administracijos: 
Mr. John Peterson. Librairie 
Jaųues «S Co. 1 Rue Casimir 
Delavigne, Paris.). 72 pusiap.

Szitame “Darbininko” nume
ryje telpa tekantieji' straipsniai: 
Nuo redakcij >a; Sotie jei ir alka- 
n'ejri, paraszytas J. Gralio; Lie
tuvos darbininkams, eilės, para- 
szyios Gylio; Ekunomi»zka ko-

Dideles permainos “Ca«- 
tle Garden’e”.

Yra žinoma visiems, kaip per 
daugel metų ateivius lupo viso- 
m<%purėmis gerai mums pažįsta
moje “keeelgarnėje” (Ellis la- 
land), ir rodėsi, jog galo tam 
nebus niekados. Ateiviai būdavo 
užlaikomi per dienų dienas be jo
kio reikalo; stumdomi, barami 
ir keikiami, kaip ne žmonės, ap
gaudinėjami, mainant pinįgus; 
su gąsdinimais privercziami p ik
ti valgius, jiems tinklai nereika
lingus, už kuriuos, vienog, lup
davo negirdėtai dideles prekes; 
būvio vereziathi dirbti kuknioj ir 
kitose vietoae aut salo?, be jokies 
užmokesties; valgis (už kurį lai
vų kampanijos užmoka po 35c.per 
dieną nuo galvos) buvo kuonoblo- 
giausias ir ateiviams meste nu
mestas, kaip kokiems gyvuliam?; 
tankiai ateiviai gaudavo per žan
dą ar per kuprą,už nepaklau^mę 
kokio nors urėdninko ar tai kuk 
nios darbininko.

Su ateinaneziais atsiimti atei
vių, perdėtimų apsiėjimas nebu
vo geresnis, kaip eu paežiais atei
viais. Tankiai szie ateinantiejie 
buvo stumdyti, kolioti, keikti, o 
tarpais, gėdą pasakyti,«ir muszti 
su lazda. — Teip lai buvo apseina- 
ma su ateiviais ir jų draugais; ir 
tis viskas darėsi szeszėlyje valny- 
bė?.tiesos ir apszvietimo stovylos.

Nors tankiai szie bjaurus apsiė
jimai buvo perstatomi vietinei vy 
riausybei, kaip paežių perdėlinių. 
teip ir paszabaių ypatų, bet visa
dos likdavo be jokios pasekmės. 
Jau net ir lakrnszcziams buvo nu
sibodę raszinėti apie tuos biauru 
mus. Jei nekurie urėdninkai ir 
iszdrįsdavo patys sziuos biauru- 
mus prane?zti vyriausybei, tai tik 
užtraukdavo ant savęs jos rūsty
bę ir persekiojimą. — Bet buvo 
tokių urėdninkų, kurie, nežiūrint 
ant persekiojimų, be pailsio dar
bavosi dėl gero ateivių, publikos 
ir datytimo teisybės.

1900 metuose buvo užtrauktas 
tyrinėjimas, kuris parodė, jog 
szie visi biaurumai, o be to ir pi
nįgų ėmim»s isz urėdninkų pusės 
tada labai žydėja Labiausiai bu
vo apkaltintas page.b ninkas ko- 
misoriaus, Elvard F. McSwe 
eney vyresnis inspektorius John 
Lederhilger ir 12 kitų menkes
nių urėdininkų. Einant sziam tyri 
nėjimui. pamin dė, jog įt kmė E 1- 
w?rd<> F Sweeney’io pasiekė la. 
bai toli, net ir į patį Washingto- 

ir dėl tos priežasties tik apie 
12 menkesnių buvo iszmesta, o 
knonodilžiansi kaltininkai, kaip 
Edvard F. McSweeney, Thomas 
Fnchie, John Ledeihdger ir .Al 
beit Wank buvo palikti savo vie
tose ant tolesnės emigrantų nel<i 
mės. Dyvsi, — vėliaus ir jų al
gos tapo pakeltos I

Tomas F t' hie buvo palengvo 
budo ir menko supratimo ir suj

visai nieko neiszmanantis apie 
vedimę tokio didelio instituto 
kaip Ellis Island. Jisai retai 
kada žinodavo apie savo reika
lus ir užduotį, viakę atidų > 
davo ant rankų savo pagalbinin
kų McSweeney’ui ir Lederhilge 
r’iui, kurie per savo vyresniojo 
kvailumę.dręs ai su savo draga s 
naudodavusi i?z pavargusių ir nu
skurdusių ateivių, ir visaip perse 
jiodavo urėdninkus, ardanezius 
biaurius jų plianus. Bet tie gerie- 
jie urėdininkai turėjo užtarėją 
Washington’e, ypatoje vyriausio 
komisoriaus Terence V. Pow- 
derly,kuris visados darbavosi dėl 
gero emigrantų n* publikos (?) {ji
sai tai įkvėpė dręt-umę ir stiprybe 
sziems geriems urėduinkams, 
nors tuom užtraukė ant sivęs di
delę rūstybę Mc8weeney’io ir jo 
draugų.’ *

McSweeney, Ledeihilger ir 
jų draugai,užsilikę po ty/inėjimo, 
dar l?biaus įsidrąsino, nes jie mis- » 
lyjo, jog liko te įai ant amžių. . 
Jie dabar darbavosi su dau» 
dide niu dręsumu, persekiodami 
jiems nepatinkančius urėd
ninkus ir v sotnis pusėmis naudo
damiesi isz emigrantų. Net 
vizitatoriai tarpais gėdino Mo- 
Sweeney už daleidimę skriaudų 
ir tokių biaurių apsiėjimų su atei
viais. Tada McSweeney, juokda
masi,jiems atsakydavo: “Tiežmo 
nės ne yra teip .augę, kaip mes, 
jie javo gyvastyje nematė geres
nio gyvenimo kaip ant Ellis Is 
land”(?). Szitas pats McSvveeney 
tankiai per “New Yorker Siaats- 
Zeitung” gaminosi apie savo ge- 
rumę svetimtaueziams, sakyda
ma?, jog vistas blogas paėjo nuo 
Terence V. Powderlv. Bet tęs ne 
teip pasirodė vėliaus. Gė 

j°g toki laikrasztis, kaip 
“N*w Yorker Staats-Zeitung” 
užsiėmė publikavimu svetimtau- 
cziams tokių neteisybių, ir tik už 
tai, jog jam McSweeney pavely- 
jo laikyti ant Ellis Island re por
terį, kur a apraszmėtų naujienas a 
pie ateiviu?. Turbūt, iki aziai die
nai tas laikrasztis liekasi organu 
szių pavarytų veidmainių.

Bet ant nelaimės MdSveeney 
ir draugų, paeziame jų szelmys- 
tų karsztume, pastojo prezidentu 
energ'szkas Teoodore Roosevelt, 
kuris apsipažindamas su kas viena 

.savo darbo szaka įmetėdama vesti 
savo administraciją kuonoteisin- 
giausiais keliais, tuojau užgirdo 
ir apie Ellis Island. Ir idant 
nepadaryti klaidų, viskę iazty- 
rinėjo per savo ypatingai iąz- 
tikimus vyrus, ir atradęs teisybę 
visame joe baisume,tuojau apvei
kė n orę prasEalioti visus netin- 
kanezius “Castle Garden’o" val
dininkus, nuo vyriausio iki men
kiausio. Bet su szios dienos vi- 
sokiomis.pol tiszkomts įtekmėmis 
buvo sunku teip staigiai gauti ge
rus virszininkus.

New Yorko komisoriaus 
alga yra tokia menka, jog nė 
viens nenorėjo tę vietę ?u tiek 
daug darbo ant rankų užimti. Po
litikieriai ir menka mokestis už
vilkino truputį reikaltBgas per
mainas, bet prezidento noras 
Užsipildė, kada viens isz New 
Yorko garsingų advokatų, Wil- 
Jiam Williams, aps ėmė eiti ant 
vietos Thomas’o F tchie’s.

Mr. Williams, kaip ir prez. 
Roosevelt, teipo-gi pats no
rėjo viskę isztyrinėti, ir per ilgą ■■ 
laikę jo darbų ir s-.ekių nieks ne
suprato, pakol jisai neisztiesė sa
vo dalgį ir pradėjo kirsti usnis 1 
iszdaržo. McSareeney iszėjo pir
miausiai, paskui jį jo draugai kon- I 
traktoriai: Emil Schvab & Co. 
(valgių), Frank S^nlly & Co. 
(pinįgų m ainy tojai), Birney Bi , 
glia(expresmonai). Ir daugelį kt 
tų emigrantų lupikų iszv jo. Pa 
bugęs su didžiausiais, atkreipė 
sivo akis ir anturėdininkų. John 
Lederhilger pirmas gavo vakaci- 
ję, isz kurios jau nebegrįž. Ir 
teip, matomai, varys iki paežiam 
galui, pakol neiszvslys visę Ellis 
Island’ę. Politikisska įtekmė 
jokiu budu negalės issgelbėti tų 

i skriaudikų.
Mr. Williams, užėmę? vietą, 

prilipino prisakymus po visę kast- 
legarnę. jog kiekvteuMZ,bįogai ap
sieinantis ?u ateiviais, busiszkart 

. prasz diptas nuo E lis Island; ik- 
i-ziol jaif keletas praszal uta. Daug 
kitų prisakymų emigrantų ir 
publikos naudai buvo iszleista ir 

. vai tapo iszpildyli. D ib ir ne emi
grantai ir publika paskirti urėd- 

i n nkams, bet urėdninkai pavesi i 
I Į emigrantų ir publikos naudai. Ui 
t savnp.gelbininkę Mr. Willianas 

turi labai teis ngę ir simpatiszką 
vyrę,Josephę M >rray ;už savo isz- 
tikimą vyresnįjį inspektorių turi 

- Al |hnę Robinson,už advokatę Ed
vardą Van Iogen(vietoj Or. U lo).

V<si keturi labai interesuojasi 
ateivių ir publikos gerove, ir

i
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tik pas juos atsilanko su reikalais, 
visad džiaugiesi geru priėmimu. 
Ir aeziu jų darbui, prapuolė visi 
lupikai, keikikai, muszikai, rėks
niai ir skundai isznyko. Viekas ei
na kuoezvelni tusiai; eis ema visur, 
palaidumo, niekur. Sziame mee tu
rime būti dėkingi naujiems per- 
dėtiniams,o teipgi prez. Roosevel- 
to apsukrumui ir energijai.

Komiaorius "VVilliams pasi
rūpino palengvinti įleidimę ser- 
ganezių “Trachoma” (akių liga): 
jei -zeimynoje tik vaikai serga, 
tai daleiižia jiems gydytis ligon- 
butyje ant EI lis lalsnd, o nesu- 
gręžina visos szemynos,kaip būda
vo pirmiaus. Kom. Williams 
moka kelias kalbas ir patsai atran 
da ateivių norus ir reikalus.

Žinantis New Yorkietis.

sada privalo eiti isz vien, kadan
gi tik per vienybę jie gali pasek
mingai atsiremti priesz įgaunantį 
vis didesnę galybę, valdžių remia
mu kapitalizmu. Gaila, kad A- 
merikos darbininkai ypacz reika
lo tokios vienybės nesupranta.

szyje albanieczių vadovas ir 15 
žmonių likosi užmusztų; tūlas al
banieczių skaitlius pateko į ne
laisvę.

Isz visur.

11 Maskol szka carienė paskyrė 
isz savolocnų pinįgų 100000 rub 
lių Paryžiau* Raudonojo Kryžiaus , 
Dritei, nuo kuru p dūkai turi 
eiti ant dovanų t ems iszradė- 
jams, kurie iszras geriausię budę 
ptlengvinimo sužeistiems karėse 1 
kareiviams. Mums rodosi, ge- < 
riaukiąs iszradimas yra: tegul 
randai caro ir kitų valdonų ne 
plėszia svetimo, tęsyk ne bus ka
rių, o jeigu ne bus karių, ne bus 
nė sužeistų. Už tę szradimę 
mums prigulėtų didžiausia dova
na nuocarienės užraszo. *

U Cholera platinami Mandiurijoj 
vis smarkiau: Charbine mirsit a 
nuo choleros kas dienę vidutimsz- 
kai po 130 žmonių. Maskoliai 
bijosi, kad epidemija ne prisi
griebtų į Irkuckę ir Vladivosto
ku .

|| Maakoliszkas randas, pama
tęs,kad degtinės monopolius duo
da gėrę pelnę, rengiasi dabar 
vesti tabako monopolių, kaip 
yra Austrijoj ir Prancūzijoj.

į 
tai

|| Kitas svieto dalis, iszėmus 
Amerikos,beveik visai pasidalino 
terp savęs Europos vieszpatystės. 
Australija jau beveik visa pr guli 
Europos tautoms. Azijoj isz di
desnių savistovių vieszpatysczių 
liko Chinai ir Japonija dar ne pa
tekusios po caropieczių įtekme, 

'i Afrika užima plotę 11500000 an 
gliszkų mylių, o isz to tik 1491- 
000 mylių užima neprigulmingos 
vieszpatystės, kiti krasztai priguli 
jau Europos vieszpatystėms: An 
glijai priguli 2713910 (ji valdo 
teiposgi ne.jai prigulintį Egiptę, 
kuris užima 1010000 mylių, taigi 
po jos valdžia yra plotas 3723710 
mylių) ;Prancuzijai priguli plotas 
3804974 mylių, Vokietijai priguli 
933380 mylių Italijoj 188500, 
Portugalijai 790124, • Iszpanijai 
169150, Turkijai 398900. Taigi 
didžiausi Afriacs plotai priguli 
Prancūzijai, liet kaslink turtingu
mo ir gyventojų skaitliaus ang- 
liszkos užima pirmę vietę. Trecz- 
dalys Afrikos priguli Prancūzijai, 
kitas treczdalys Anglijai, o likusi 
dalis apima dar neprigulmingas 
vieszpatystes, isz kurių svarbiau
sios yra: Morokko ir Abisinija ir 
valdybas kitų Europos vieszpa
tysczių. Isz angliszkų valdybų 
didžiausię vertę turi Egiptas ir 
piet'nė Afr kę su naujai užka
riautom^ būrų republikoms; pran- 
euziazkoš gi svarbiausios valdy- 
b s yra gulinczioa prie Tcrpže- 
min:ų jūrių, taigi Algier ir Tunis 
ir Senagahaus kolionija, besitrau
kianti giliai į sausžemio vidu
rius. Kilų krasztų valdybos, ne- 
iszskiriant vokiszkų, jau tūli ne 
turi teip didelės vertės.

Randas angliszkoe kolionijob 
Natai, pietinėj Afrikoj, ant pakė
limo žemdarbystės, reikalauja 
1C000 farmerių. Nusprendė ne 
sunkinti svet'tno* ateivystės, bet 
daryti visokius palengvinimus 
sveti nitams ateiviams, samdyti 
jiems žemę ant lengvų iszmokes- 
ckių; ypacz žemdarbiams, noria- 
t ems ant farmų apsigyventi, ran
das žada suteikti pagelbę ir viso
kius palengvinimus.

atsiliepč 
kuriam

8 Žydai teip vadinami sijonis- 
tai, tikinti ateitėj atgauti Palesti
ną ir ten sutverti neprigulmingę 
žydiszkę v ieszpatystę, 
prie Turkijos sultano,
priguli Palotina, praszydimi ati 
daryti ję žydų kobonizac jai. 
Turkijos valdžios vienog tokio 
daleidimo ne tik ne davė, bst vi
sokiai i budais sunkina alkeliavi- 
mę svetimų žydų į Palestiną.

| Ūkininkų nuvežtai Ma<koli 
joj apėmė jau Orio gubern ję. 
Po kaimus vaiksž.czioja ežia per- 
sirėdė už popus ir'pelegrinus agi
tatoriai, kurie, skaitydami, žino 
ma jų paežių sutvertus, neva Caro 
paliepimus, siundo kaimieczius 
aut dvarponių ir urėdninkų. Su- 
aresztavo Orio gubernijoj daug 
tokių netikrų popų agitatorių.

t rauk iisi 
Londono

‘‘D iily

gerf 
teip

| Mieste Breste ir kituose B re 
tanijos, prie uždarymo minyszkų 
mokyklų valdžios patiko didesnį 
minių patiprieszinimę negu kituo
se Prancūzijos miestuose. Mieste 
Breste moterys puolė prieszais 
įklius jojanezių ant uždarymo 

- mokyklų žandarų, bet tas negel
bėjo: kareiviai ir policistai pra- 
szalmo moterų miniisnuo žanda
rų kelio. Komiaorius paszaukė 
nlieeorių, kuris atidęrfi minyszkų 
mokyklos dutis, kadangi mat mi 
nyszko«, užsitikėdamoe ant minių 
paramos, geru neįsileido val
džios tarnų. Miny^zkas iszvedė, 
nugabeno ant geležinkelio staci
jos ir iszvežė isz miesto. Pana- 
szų pasipneszinimę valdžios pati
ko ir kituose Bretanijos miestuo
se, bet ant laimės atsirado daug 
iszmintingesnių už minyszkas, 
kuriems pasisekė bent ant tiek 
nuraminti minyszkų užtarėjus, 
kad nebuvo ne reikalingo kraujo 
praliejimo.

0 Maisztai Įsuku darbininkų, 
kenezianezių isz malonės lenk sz- 
kų ponų badę, 
toliau Galicijoj, 
laikrasztis
press” ra«zo, kad iki sziol buvo 
ežia 23 smarkus susirėmimai dar- 
kiniukų au kareiviais, atsiųstais 
ginti dvarponių reikalus. Viena
me suairėmime 13 darbininkų li
kosi užmusztiį, o 118 sužeistų; 
kitame susirėmime skaitlius už- 
muszlų ir paszautų darbininkų 
siekė 2V0 žmonių. Tokius mat 
vaisius bzduoda užjuokiama visa
me sviete lenkų administracija.

| Vokietijoj, Taunus kalnuose, 
netoli Homburgo, užtiko aukso ir 
sidabro gyslę. • Nuoszimts auk
so ir sidabro esęs labai didelis. 
Žinoma, ant isznaudojimo gyslos 
bus parengtos kautynės. Į tuos 
krasztus ant tirinėjimų atkeliavo 
specialistų komisija, kadangi tiki, 
kad Taunus kalnuose turi būt 
daugiau aukso ir sidabro gyslų.

| Japonieczai prie užėmimo 
salus Szv. Marko su sivo karisz- 
ku laivu pralenkė norintį tę salę 
užimti amerikouę Eoaehul. Ja 
pamecziai su kariazku laivų Kas- 
sagi atkako pirma ir iszsodmo 
ant kr. nto dalį jurininkų, kad jie 
ne leistų amerikonų.

j Vindobonos laikrasztis “Neue 
Freie Presse” raszo apie apverk 
tinę padėjimę lenkų administruo
jamos Gal cijos darbininkų, kuris 
ant galo privedė ponų isznaudo- 
jamus ir badu marinamus darbi
ninkus prie paskutinių maisztų. 
Pagal surinktas laikraazczio 
“Neue Freie Prerse” žinias, per
eituose metuose Galicijoj buvo 
50000 darbininkų ušdirbanezių 
ant dienoj po 8—16 centų; mote
rų gi l iukų darbininkių uždarbis 
vos 4—8c. ant dienos. Daibi-
niokai ir net tūli ūkininkai retai 
mato duonę ant savo stalo; jų 
valgis susideda isz vandens ir ja
me i8zvirtų žolių ir visokių lapų. 
Tas vargas darbininkų ir ūkinin
kų atad epia ant protiszko p> dė
jimo Galicijos lenkų: ežia lenkai 
politiszkai beveik liuosi, o vienog 
jie p rot i .z kai žemiau stovi už 
maskobų arba vokieczių prispau
stus Lenkijos arba Poznaniaus 
lenkus,

| Vokietijoj,provincijoj Kaišei, 
likosi nubaustas pastorius liurst 
isz Mausbach uitai, kad j>s mal
domis baudė gydyti Ilgumus ir 
per tai ne vienas sergantis, kokį 
sumanus daktaras butų galėjęs 
išgydyti, atsiskirti turėjo su 
sziuum svietu.

U Sugrįžęs isz pietmės Ameri
kos su aukso jieszkoiojais Spaul- 
diug.tvirtma, jog prie vakarinių 
kiautų piet.nes Amerikos (kur? 
Pietinė Amerika juk teipjau di 
dėlė kaip ir sziaurmė) rado jis 
labai turtingus ir didelius aukso 
plotus.

I Australijoj nuo stokos lytaus 
iszdegė visus pievos, o pertai mi 
lljuuai avių, dėl fetuKos maistu, 
iszgaiszo. Kuliunijuj Naujoj Pie- 
tiuej VValijuj isz 60 indijouų avių 
liko t.k ^3 m lij nu, kitos 
po.

iszsti-

susirinkimo 
Federation 

. Angį joj, 
savo kai 

darbinin-

I Ant metinio 
Britiah Trades Union 
m'este Leicester, 
prezidentas Curran 
boj nurodė, kad 
kai Europos ir Amerikos vi

mieste
siautė

0 Kepublikoj H.iyii, 
Puri au Prince 8 tl. piuiės 
smarkus gaisras, kuris pridirbo 
btėdies aut |3uu0oo.

[ Netoli Ohridos, Albanijoj, 
turkiszai kare v>ai turėjo am r<ų 
susiremimę au aloamecaiais. Mu-

panedėlio dienę. A. a. Žėkas bu
vo dar jaunas, turėjo 32 metu;pa 
ėjo isz Kauno gubernijos, Pane
vėžio pav., kaimo Dragonių. Pa
liko paczię ir dvejatęmažų vaiku- 
czių.

— Netoli 12 ui. ir Stevvart a- 
ve., ant Pitteburg A Fort Wayne 
geležinkelio,pereitos nedėlios die 
nę trūkis pervažiavo ir uimuszė 
ant vietos neiinomę jaunę vyrisz- 
kį. Pas jį rado auksinįlaikrodė 
lį, o ant pirsztų tris auksinius šie 
dus ir brangię moter'.azkę skepe
to tę. ‘

— Laikraszczlai pranesza, įog 
popiežius ištrinko Peorios katali 
kiszkę vyskupę Spauldingę įpėdi
niu neseniai pisimirusio Chicagos 
archivyskupo Feebano ir buk ne 
užilgio oficialiszkai pagar.-įs jo 
paskyrimę ant Chicagos archivys
kupo urėdo.

— Pereitę sanvaitę Ch’cagoj 
pasimirė 555 žmonės, arba ant 10 
daugiau negu užpereitę sanvaitę. 
Terp pa-imirusių buvo 298 vyrisz- 
kiai ir 257 moterys. Va kų ne 
turincz ų dar vienų metų pasimi
rė 133.

Draugyscziu Reikalai

ežiai, kaip antai: Antanas Dzikaa isz 
Sviiiu, Antanas Dsiaas isz Plaktiniu ir 
Jonas Judikauckas isz Grassvos, surin
ko irprisinnte 230rubliu.su pažymėjimu 
vardu, pravardžių ir gimimo vietų au
kautoju, už kuriu labdaringas aukas ir 
gera ssirdi izztariame szlrdinga aeziu ir 
linkime nuo Augszcziausiojo viso labo. 
Aukautoju vardai pasiliko ant visados 
užraszyti Josvainiu bažnyczios knygose 
ir isz sakyklos pagarsinti.

Vienoglig užbaigimui tu Dievo namu 
dar daug auku reikia. Todėl nepersto- 
jame klabinę i Jusu jausies szirdis, pasi
tikėdami, kad meile ir ryszls, kuris mus 
su Jumis vienyje, pajudins Jusu szirdis 
ir vėl suszelpeite mus tame svarbeme 
darbe, už ka tegul Jums Dievas szimte- 
riopai užmoka. Kadangi Josvainisskiu 
nemažai gyvena už juriu,rasl zzip žo
džiai paragins Jus prie aukos ant tu Die
vo namu, kuriuose iszvydote szv i esą 
Jėzaus Kristaus.

JOSVAINIU PARAPIJONAI.
P. 8. Aukas meldžiame siusti ant 

klebono ranku, ant adresą:
Ka prob. Jan Novickį, M. J ašvoj nl, 

Poczta Kejdany, Powiat i gub. Kowno,
Russia.

Reikalauja 1000 darbininku prie gele
žinkeliu darbo, valstijose: Illinois, Michi- 
gan, Minnesota ir Iowa. Mokestis 81.60 
ant dienos. Keliones kasztai ui dyka. 
Ruimai už dyka. Teipgi reikalauja pra
stu darbininku ir mechaniku in fabri
kus.

Chicago Kmploiment Agency, 
Room 4, 118 - 5-thave., Chicago. III.

Mes sznekame lietuviszkai.

Isztrauka isz laiszko už- 
mlrszto rasztininko.

Buenos Aires, diena 21'/6. 02m. 
G uoloti n aa Santėvieti!

Tamistos mie'ajį r asz t ei į su ke
liais doliariais, raszytajį 11—12 
dienę balandžio, apturėjau 21 ge
gužio vakare, prie žiburio, taigi į 
39 d. po iszsiuntimo. Szirdirgiau 
šiai dėkavoju visiems davėjams 
centų, kurie teikt si suttikti man 
paszelpę, pavierydami juos.

Tikėkite, jog ta sėkla mielaszir- 
dystės ne puolė ant nederlingos 
žemės, ir kad iszduoa jį 
vaisių, nėsa asx n’esmi da
nuplikęs,kad nei-zstengeziau iszsi- 
mokėt isz savo skolų, — je gu 
tik staiga, isz pasalų, giltinė ne 
atgabes maro ir dvasia kūno ne 
apleis; nes palikau, įžengdamas 
j peklas (į beproezių namus) tris 
sklypelius žemės mieste Lt Fia
la, ant kulių gailins pastatyti 8 
namus; už tę žemę užmokėjau 
2t)00 doliarių auksų. Tos žemės 
nieks ne galėjo suėsti be mano ši
luos: jeigu v.ldiii pardavė už 
neuimokėtę per 13 metų czyžę 
arba padotkus. negalėjo visų pi
nįgų užgrėbt, turėjo likusius pa
dėt į bankę: todėl,kad ir už pusę 
prekės butų pardavus, vis turėjo 
1 kt nors 1000 doliarių: tsigi ti
kiuosi,įstengsęs iszlysti isz skolų, 
kurių neturėjau ir netuiiu dau
giau,kaip tik paviery tojams Sziau- 
rinėi; Amerikos gentainiams Lie
tuviams, ir keliems Mozūrams ir 
Lenkams.

Nerugokit už teip ilgę užtru- 
kimę su atraszu pasidėkavojimo 
už Tamistų geradėjyttę: ne mano 
tai kaltė. Esmi 8'lpuas — sergu 
ir gulėdamas szaltojė pasziurėj 
raszau szį įasztęjaikydama popie
tę rankoj. Kencziti sopulius vi
duriuose, galva nuolat skauda, o 
kartais ir svaigsta, isz dalies ap- 
kurtau , ba ir ausys ne sveikos. 
Kas pekliszkas kauezias supras ir 
atjaus, kuriMS asz iszkencziau per 
tiek metų? Esu silpnas, jau ir 
vaikszcziot negaliu.kartais.svyruo 
damas, padarau kelis žingsnius į 
latridę. Dantų ne tunu, neįkan
du bulkos, ne pavilgęs skystime. 
Kad galėsiu, pagal savo norę, 
rast maistę, gal da ir pasitaisy- 
cziau.

Norėdamas pasidrūtint, pradė 
jau už prisiųstus pinįgus mažumę 
cukraus ir kavos pirkinėtis.

J. A Visztalius.
Tokį mat vargę kenezia vienas 

isz seniausių musų rasztininkų o 
me*,skaitytojai jo rasztų,apie var
gus rasztiniko mažai paisome. 
Surinkome porę doliarių ant ta- 

j bako, bet žmogui ne tab«ko rei 
' kia, tik valgio geresnio negu j >m 
duoda gydinyczia.

Chicago. Dr-te “V. Kudirkos Giedo- 
riu” turės szvo menesio! susirinkimą 
nedelioj, 17 d. Rugpjuczio, 2 vai. po 
pietų, P. Szliakio salėj e, 3327 Auburn 
avė., ant kurio viii sanariai teiksis pri
būti. Potam bus “Tėvynės Mylėtoju 
Dr-tes“ Kuopos apsvarstymai, Ir izzda- 
linimas sąnariams knygos“KaipSutaisy
tas Žmogaus Kūnas?’*. Užkvieczia vi
sus ateiti, Komitetas.

Varpu PiMzventiiilniaM.
Chicago. Lenkiszkos 8z. Vaitiekaus 

bažnyczios, ant 17-loe ir Paulina ui. pa- 
szventinimas nauju varpu atsibus nede
lioj, 7 Rugsėjo, 3 vai. po pietų. Todėl 
marszalkoe lietuvis?k u draugyscziu, ku
rios ims paszventinime dalyvuma,teiksis 
pribūti in mokslaines sale, ant 16-toa ir 
Paulina ulycziu ateinanezioje nedelioje. 
17 Pjutes. 4 vai. po pietų, ant susitarimo 
kaip parengti paroda v irs z minėto pa- 
szvent'.nimo. Su guodone,

Kun. Jonas Radzejewski, Klebonas.

Pigiai ant pardavimo gera duonkepi- 
nyczia. geroje vietoje, gerai iazdirbtaa 
biznis. Asz turiu dvi jr todėl viena isz 
ju noriu parduoti..

Antanas Atminaviczia.
8701 Commercial avė., 8a Chicago,UI. 

(22—8)

Pigiai ant pardavimo du geri salitinar 
South Chicagoje. Gerose biznio vietose. 
Atsiszaukite pas: (22—8)

Ant Staneviczia,
8001 Houston avė., 8o. Chicago, III.

Naujas Saliuuas.
Atidarėme nauja taliuoa, kureme •už

laikome geriausius gerymus, naminius 
ir inportuotus vynus, likerius, arielkas 
ir cigarus, gera ssalta alų ir tt. Kas 
nori pasivieszeti ant sveiko, szviežiooro 
tegul atsilanko i musu miesteli, o ežia 
ras sveikiausora ir gera pas mus užeiga. 
Kaip vietinius teip ir isz kitur atailanku- 
slus užkviecziam irpas mus apailankyti.

Su guodone. 
Jonas Balcsiunas ir Jos Sumkevlcsia,

Haren avė., East Chicago. Ind.
(8-28)

Rd.

Vietines Žinios.

Pajieszkojiiuai.
PajiMzkau savo szvogerio, Si mano 

Szaltmirio ir Juozapo Tarassvicziaus,abu 
Kauno gub., Telsziu pav. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso.

Jonas Repszus. <
*17 Pearsons ave.‘, Nashua, N. H.

Pajieszkau FilypaSzlimo,Kaunogub., 
Telsziu pav., pernai isz krajaus atvažia
vo in Boston, Masu. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Balsis,
17 Pearaons avė., Nashua, N. H.
Pajieszkau savo dėdės,Jurgio Juciaus. 

Kauno gub., Raseinių pav.. kaimo Snie- 
goniszkiu. J.s pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso;

Jos. Latoža,
1301 ScottSU, Joliet, III.
Pajieszkau FeliksoGalmino, iszTrisZ- 

kiu miestelio, Kauno gub. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Aleks Kulikauskas.
Box 80. Oglesby, III.

Pajieszkau Antano Stelmoko, Suval
kų gub., Vladislavavo pav., Lesnlstvos 
gm., kaimo Meisziu. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

A n ton Vizbar.
Box 201, Hartahorne. Ind.Terr.

^Pajieszkau Pijusio Velionisskio, Su
kiku gub., Vilkaviszklo pav., Karkliniu 
gm., kaimoGeistariszkiu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

M. Vakrina,
423 W. Oak 8t., Shenandoah.Pa.
Pajieszkau savo brolio, Petro Janke- 

vieziaus, Kauno gub., Raseinių pav.,kai
mo Paprudži u. J išpila ar kas kitas 
teiksis dubti žine ant adreso:

Aleks Jankeviczia, .
111 Union 8t., Kenosha, Wis.

Pajieszkau Francisskaus Patalavi- 
cziaus, Suvalkų gub., neseniai pribuvu
sio isz Anglijos. Pailgo balto veido, ant 
kairio mažas apgamas, anglisskai mažai 
temoka; neszioja melsva siutą, auksini 
lenctugeli, arti 8 pėdu sugestas. Kas 
apie ji duos žino gaus 85.00 nagrados.

A. Zimerman.
854 E. P rali 8u, Baltimore, Md.

Vž dyka gau*i daugiau kaip už 
pinigas.

Ku prisius mvo sdreta, apturės 85c. 
vertes auvsntotna sis veli, kaulinio vidu
rio ir nikeliniais galais, su kuriuom gs- 
les visa atnii ne uždrožtu raisyti; teipgi 
gaus tutina gražiu g romą to m s popieru 
vertes 20c.; su 5 k ui bu tema boxuka gra- 
jinti vietoj kaiyru vertes 25c.; juokinga 
cigare vertes 25c ; juokinga revolveri 
vertes 50c.; pypke cigaro formoje vertes 
25c., tuziną auksiniu plunksna * vertes 
25c ; tusios kopertu su iszdrukuotu aut 
kampo tavo vardu arba visu adresu ver
tes 25c. Taigi surokuok kiek tas viskas 
kasztuoja ir prisiuak tik 81.00 ant pri- 
siuntimo kasztu. o ta viską gausi dykai. 
Adresuok:

G. J. Baronas, 
1002 8. 2-nd Str., Philadelpbia,Pa.

Naujausios ir Puikiausios groma- 
toms popieros su gražioms pavinesiavo- 
nems, paveikslais ir kvietkomis nuo 15c. 
iki 8100 ui tusios Teiposgi ir visokios 
knygos yra pas mane gaunamos:

F, Miloahevski,
Box 724, Stoughton, Mass.

(5-^)

Nauja Biblija

nenumaustž nuo pirsz-

— Pereito ket vergo dienę, žo
lyne t**rp 72 ir Si ate str. rado 
kunę visai nuogę, jau pageduaį, 
jaunos merginos. Daktarai su
sekė, kad minėta merginę buvo 
nuszauta. K«d užmuszyitę papil
dė ne plėszikai, matyt buvo i»z 
to, kad
tų žiedų. Isz rastų prie kūno 
daiktų susekė, kad minėta mer
gina yra Minnie Mitchel. Toliaus 
sjsekė, kad jį iszėjo isz namų su 
Havo|sužiedotiniuWilliamu Bariho 
lin, gyvemncziu pas motinę 
pn. 4310 Calumet str. Pasirodė, 
kad ir motina jo prapuolė. Jiesz- 
kodami kelnorėj.po a-faltu, įkai
tę g j ai žemėj,aplietę su negesin
toms kalkėm*, rado kunę prapuo- 
lueios Bartholino motinos. A sa
ku tklėl, kad jaunas Bartholm 
užmussė ne tik savo sužieduotinę, 
bet ir motinę ir tę atl kęs, giiebė 
motinos pinįgys ir su j is isz 
Chicagos iszdumė, nešima kur. Jo 
pėdsekio iki ssiol po.icijai ne pa
sisekė sura-ti.

— Pereitos sanvaitės suhattj 
pasimirė lietuvis Antanas Ž*k><8. 
savinimcas sd uno ant kertės So. 
Morgan ir 33 str. Palaidotas nt 
lenkiszkai-netuviszkų kapinių

Aukos ant kanklntiniu.
V. J. Petkunaa ant naminio pasilinks

minimo p. Kubilskio, Brockton, Mass. 
13 Aug. surinko nuo sekanesiu ypatų:

Jonas Dukssta..................................... 25
Antanas Geisiavicxia.... 
Juozas Bzymseviczia,.. 
Elsbieta Sakalauckiene 
Juozas Sakalauckas.... 
T. Kubilskis..................
M i kolas Pranaitis...........
Jonas Bratenas...........
Adolfas Brazas............. .
Felixas Brazas...............
Julius Norvilą...............
Petras Grigas.................
Povilas IAuczka....... 
Andrius Senkus..................   ...25
Ignacas Bubliauskas... ..........................25
W. J. Petkunaa....;......................,,.15

Suktu..........83.80
Buvo........... 17 57
Viso............821.42

I parapijomis Josvainiu parapi
jom

Josvainiu parapija, Kauno gub. ir 
pav stato nauja, gražia murinę bažny- 
ežia. Parapijonai pagal savo iszgalies 
rūpinosi daryti aukas, bet dauguma ju 
neiszsigali, o be bažnyczios reikia kęsti 
dideli varga ir skriauda dvasiszkuose 
dalykuose. Todėl vietinis klebenąs 
varde parapljonu, szaukesi į savo vieti
nius parapijomis ir į aplinkiniu parapi
jų, iazkellavuaiua Amerikon, idant jie 
savo aukomis suszelptu ta praktine dar
be. Ir už tiesa, jo balsas nepasiliko 
szaukianczlu girioje — jauslus tautle-

arba . -
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Hdb^rlandtą.

Nuo šiaurių per šimtmečių eiles,priėmu
sios mahometonišką tikėjimą,berberiškos tau 
tos Vidurinėj Afrikoj platino naują mokslą 
ir jis ištikro išsiplatino: negrai mahometonai 
šiądien yra karštesniais Mahometo pasekė
jais negu sutvėtę tą tikėjimą arabai; iš negrų 
susideda šalininkai Sudano pranašų arba 
teip vadinami mahdistai, .vedanti kruvinas 
kares ne tik su kaimynais, bet išdrysę pasi
kėsinti išstumti iš pietinių Egipto valdybų 
anglijonus; tą iš syk ištikro padarė, tik pas
kui garsus Kitchener atgavo atgal nužudytas 
Egipto valdybas Sudane. Nuo rytų terp Su
dano negrų platino savo įtekmę ir civilizaciją 
ohamitiškos kilmės tautos. Taigi Sudane 
maišėsi ne tik visokių kilmių tautos, bet ir 
visokios civilizacijos ir jos paliko į- 
tekmę ant čiabuviškų tautiškų gai
valų. / . I -

Mažesnę jau įtekmę iki paskutinių lai
kų svetimtaučiai turėjo ant negrų vakarinių 
Afrikos pakrančių ir upės Nigero apskričių. 
Prie tokių priguli: negriškos tautos Gvine- 
iškų, Vergiškų,Auksinių, Pipirinių Atlanti- 
ko pakrančių, gyventojai Senegambijos ir 
Viršutinio Senegalio. Šitose Afrikos dalyse 
iki ne seniai laikėsi neprigulmingos, liuosos 
nuo europiečių įtekmės dvi gana turtingos 
ir galingos negriškos viešpatystės: Dahomey 
ir Adanti, iš kurių ne perseniai pirmutinę 
pamuše prancūzai, antrą gi anglijonai. Pa
mušdami Dahomey,. prancūzai iš tikro pada
rė geradėjystę visoms kaimyniškoms tautoms, 
išliuosavo jas nuo žiauriausio, koks kada nors 
buvo ant svieto, valdono, kuris su savo mo
teriškais kareiviais rengė užpuolimus ant 
kaimynų, kad kuo daugiausiai pagauti ne 
laisvių, kurie paskui su didelėms iškilmėms 
būdavo paskersti ant išprašymo nuo dvasių 
laimės valdonui; kiekvieną metą paskersda
vo valdono sostapilėj.mieste Abomey, po ke
lis šimto s žmonių. Tos žmogžudystės ir 
skerdynės ir užpuolimai ir privertė Prancūzi
ją, turinčią tose pakrantėse savo kolionijas, 
pradėti karę ir paimti po savo valdžia Daho
mey viešpatystę. Jos valdonas Bahanzin pa
teko į nelaisvę ir likosi prancūzų išgabentas 
ant salos Martiniųue, kur laike paskutinių / 
vulksniškų išsiveržimų bene pražuvo. Prie 
Tubežiaus Šiem* Leone gyvena negriška tau
ta vejai; yra tai vienaitinė negriška tauta, 
turinti originališką savo išdirbtą raštą. Prie 
svarbesnių negriškų tautų priguli dar jolo- 
f ai ir inandingo, gyvenanti paupiuose Senega
lio, vedanti nuolatai kares su silpnesniais 
kaimynais.

Prie antros atžalos tautų šitos gmpos - 
priguli tautos pietinių parubežių Sacharos 
tirų: kaaesūy fulbai ir f Mintai, turinčios gana 
tvirtai suorganizuotas viešpatystes. Tikra 
negriška tauta haussa uždėjo tas viešpatys
tes, bet šiądien jas valdo chemitiška tauta ful
bai; prie to skyriaus reikia priskaityti ir pa- • 
einančią iš susimaišymo visokių tautų tau
tišką giminę aonny'ų, kuri turi atskirą, ne 
giminingą nė jokiai kaimyniškai savo kalbą. 
Toliaus eina trys negriškos viešjiatystės ap
gyventos tveriančių trečią atžalą negriškų 
tautų; viešpatystės tos yr&:Bornu,Baghirmi, 
Vadai ir Dahr - Fwr;^T\% to skyriaus priguli 
tibbai, gyvenanti pietiniuose apskričiuose Sa
charos tirų ir latulcijonai. Ant šitų tautų, 
lygiai jų išveizdyj„jcaip ir civilizacijoj, aiš
kiai matyt įtekmė lygiai semitiškų, kaip ir

turlaU M po«l»pl»», CTpavalkais* tabruMliai), 
dabar Uiajo 1.x po -paedoa PavMktlal prretalo 
•var'laatlu* aiaitlkisaa t!m> taaojo Ulatymo 
pradedant nuo aut Tarimo svieto Iki laikui Maro- 
d<> Karaliaus t*o kotas pavoikslollu m paaias- 
kloimal kas ant paveikalaito maloal Knyn 
yra dideles vertes, o kaasluoja tl< 81.00. uusl-

•kaitant/. Gaunam* visa pu agrnla A. Že
maiti. 9UI IIHrd NU, C hieaKO, III. 
Plaifua galima >!■««« registruotoje gromatoje.

Su virsz >50 padekavoniu gauta 
laike 2 menesiu nuo iszgydintu 

vyru.
Daug žmonių serga antpoliucijos,kuri 

pasirodo laike miego Ir prie nusisslapini- 
mo, ir jeigu isz to neiszgydiz, ji ne ap- 
leiz žmogaus kankinusi. Žmones turin- 
ri ta liga kenezia nemiega, galvos skau
dėjimą, pilvo užkietėjimą arba nežleb- 
cziojima, nerviszkuma. viduriu ir nugaros 
skaudejima ir apsilpoejima litiszku kū
no daliu. Jeigu tokiuose atsitikimuose 
reikalauji pagelbos. nesiusk pinigu, bet 
raszyk pas mane indedamas marke.o asz 
atsiusiu tau apraszima isz kurio tikrai isz- 
sigydisi. Adresuok:

JOHN WA8EL,
Box 657, IronMountain Mich.

Cholera Filipinuose.
Ateina šinioe kad Filipinuose 

siauezia choleros liga. Daktarai 
per«ergsti žmonis idant butu at 
sargu* laike vasaros karszcziu, y- 
pacz vaitojime valgiu ir gerymu. 
Liepia i-zvažiuoti ant nviežio o- 
ro ii vartoti pastiprinanczius vai
stus isz caysto vyno. Tokiu vai
stu yra Trinerio A n geli ka Bitter 
Tonic. J s palaiko naturabszka 
kūno temperatūra ir tokiu budu 
a<stumia szalin visokbs chole 
riszkas ir vasarine* silpnybe*. 
Sz b vaistas yra isz gryno n tura- 
bszko seno vyęo ir importuotu 
k-lniniu žolelių. Gtlima ji varto
ti nuo ap-igymmo visokiu kūno 
silpnyb u, sopėjimu, diegliu, pil
vo sopėjimo ir nužudymo apet to. 
Gaunamas visose aptiekose ir ge- 
re-niuose sabunuose kaip ir pas 
pati fabriksnta:

J s. Triner, 
799 S. Ashland avė., Chicago.

_ Kalve negrų bari.

La t ūki jonas 

chamitiškų tautų, 
nišką tikėjimą, bet 
palaikė daug 
laikų, kada 
Mat niekuj^naujaa tikėjimas ant syk 
stengia išnaikyti senų aj>eigq. Juk ir 
čionys daug švenčių užlaikė nuo 
diškų laikų, tik jas sujungė su 
be, stabmeldiškoms šventėms 
čįonišką prasmę.

Prie pietinių rubežių Sacharos 
tinėj dalyj, apskričiuose ištakų 
liaus gyvena negriškos tautos:#Zu&ji 
piuose Baltojo Niliaus, dinJcai, 
madi ir Sulij stovi jos ant žemesnio 
ko laipsnio; prie to skyriaus priguli

Vidurines Afrikos.

Jie išpažįsta 
tikėjimiškose 

įtikėjimų 
buvo dar

nuo

krikš-

Ni- 
pau- 
bari,

mėgstančioe kares tautiškos giminės niam — 
niatn ir monbuttu, neaiškios tautiškos kil- 
mėa:matomai jos paeina nuo susimaišymo ke
lių tautų; stovi ant gana augszto kultu-

riško laipsnio ir atsižymi sumanumo ir ga 
na dideliu protišku išsilavinimu.

’ Sudanas turi šiltę or$, daug girių ir 
žemę labai vaisingu kas jame gyvenančias 
tautas gana anksti patraukė prie žemdar
bystės, kuri sutraukė daugiau žmonių ant 
mažo ploto, kadangi, kaip kiekvienas numa
no, žemdarbių daug daugiau ant mažo ploto 
gali išmisti negu medėjų ir bandų ganytojų, 
kuriems ant išsimaitinimo reikia daug dides
nių plotų negu žemdarbiams. Tirštesnis 
apgyvenimas vaišingų plotų gana anksti 
privedė žmonis prie supratimo reikalo tvir
tesnės šeimynų organizacijos, o tas privedė 
prie sutvėrimo vlešpatysczių. Čia tai tvėrėsi 
despotiškos viešpatystės; sumanesni vadovai 
įgavo didesnę' valdžią ir iš geru ar su prievar
ta patrauktų prie ryšio tautų tvėrėsi dides
nės, tvirtesnės ir pastovesnės viešpatystės . 
negu terp tautų bantu, pietinė j Afrikoj. Su
dano negrų sutvertos viešpatystės laikėsi net 
per gentkarčių eiles ir sutvėrė net savo is
toriją, ko besilaikančios vos kelis metus arba 
dešimtmečius viešpatystės pietinės Afrikos 
sutverti ne spėjo. Terp visų negriškų tautų 
yra privatiška savastis, yra tiesos apgynimui, 
tokios savasties. Visos išpažįsta fetešizmą; 
net priėmusios mahometernišką tikėjimą ne 
išąiliuosavo nuo įtikėjimo į fetišų galybę; vi
sos negriškos tautos bijosi dvasių ir su pa
gelta visokių burtų stengiasi nuo jų piktumo 
apsisaugoti. Veik visos negriškos tautos mo
ka ištraukti iš rudos geležį, dirbti iš jos gin
klus ir darbo įnagius; išpjaustymai ant me
džio teiposgi gana augštai stovi. Ant apsi- 
rėdymo vartoja žvėrių kailius ir austus iš 
plaušų ir medvilnės audeklus; vienu žodžiu, 
negriškos tautos pramonėj jau>teip augštai 
pasikėlė, kad savo pačių dirbtuvėse gali pa
dirbti viską, ko savo gyvenime reikalauja. 
Negrai supranta, kad europiečiai moka dirb
ti viską geriau ir lengviau, todėl gana no
riai nuo jų mokinasi, ypač europeiškas misi
jas noriai lanko, kur mokintiniai visgi šio to 
gali išmokti.

Protiškas išsilavinimas negrų stovu že
miau už tokį išsilavinimą mongoliškų tautų, 
su baltveidžiais negalima jų nė lyginti. Pa
rodytus žmonių paveikslus, negrai Viduri
nės Afrikos laiko už gyvus.

Misijonieriai, apsakinėdami pamatus 
krikščionybės, turi daug vargo, kadangi ne
grai ne gali suprasti, todėl jie, klausydami 
paiųokslų, ypač apie nemarumą dvasios, tie
siog juokiasi, negalėdami to suprasti; tiki, 
kad misijonieriai juokus daro. Augštesnių 
dvasiškų siekių ne -turi, jų nė suprasti ne 
įstengia. Svarbiausi jų siekiai yra: kad tu
rėtų ką pavalgyti ir atsigerti. Jų neapeina 
nė gamtiški apsireiškimai, nė tikėjimiški 
klausymai. Negrai ne gali ilgai mislyti apie 
vieną daiktą, kadangi mislis jų greitai 
pailsta. Tiki vien į tą, ką jiems pasako jų 
burtininkai, o tų protiškas išsilavinimas ne 
stovi augščiausiai. - jankiai sausmečiuose 
negrai užpuola adt misijų, kadangi tiki, kad 
varpų skambėjimas išsklaido debesis, todėl 
dėl varpų lytaus ne būva. Pamatę pirmą 
syk laivus, laiko juos už gyvus sutvėri
mus.

Doriškas supratimas jų teiposgi ne augš- 
Čiausiai stovi, jie ne gali atskirti blogo nuo 
gero; ant išreiškimo pikto arba nuodėmių 
nėra nė žodžio jų kalbose. Ne mato nė jo
kio skirtumo terp užmušimo artymo ir jeigu 
tą jo artymą drasko koksai žvėris.

Knįgų iš pradžių, kada misijonieriai jas 
pradėjo dalinti, neišpasakytai bijojo, bet 
skaityti greitai išmoksta. Apskritai negrai, 
nors protą turi ne didžiausią, bet at
mintį turi geresnę negu baltveidžiai. Terp • 
jų pasitaiko toki, kurie, sykį girdėję misijo- 
nieriaus pamokslą, gali jį atkartoti, neapleis- 
dami nė žodžio ir prie to atkartoja tose jau 
vietose, kur misijonierius tą darė,ir balso pa- 
augštinimus, net visus pasikrutinimus, taigi 
atlieka tą teip, kaip fonografas, bet užtai ti
kros pamokslo prasmės ne supranta.

Nors negrai ir nesupranta naudos mok
slo, bet, jie nori ai leidžia vaikus į>mokyklas prie 
misijų parengtas ir aplink misijas šiądien 
daug yra negrų mokančių skaityti ir galinčių 
atkalbėti iš atminties visą katechizmą, bet už 
tai mislies krikščionybės nesuprantančių. 
Aprikštyti moka ant atminties Katechizmą 
ir giesmes krikščionių giedomas, bet krikš
čionėmis yra tik iš vardo; pildo visas tikėji
mo formas, svarbiausių krikščionybės pama
tų suprasti ne gali, jie ne tinka jų iki- 
šioliškam supratimui ir papročiams, o tas, ir 
po įtekme svetimo mokslo, ne greitai iš
nyksta.

Krikščioniški misijonieriai išplatino terp 
negrų Vidurinės Afrikros krikščionybę, bet 
drauge su tuom pagimdė ir tikėjimiškus vai
dus, kartais kruvinas kares, ko būdami stab
meldžiais, negrai nepažinojo. Užtai vienog ne 
tiek krikščionybę reikia kaltinti,kiek jos pla
tintojus,kurie,platindami Christaus mokslą, 
platina jo formas ir -sėja neužkantos sėklą. 
Priėmę krikščionybę negrai, nesupranta jos 
dvasios, bet su neužkanta žiuri ant pasiliku
sių prie stabmeldiško tikėjimo savo brolių; 
neužkantą tokią įkvėpė mat mokintojai, 
o ji, prie geros progos, priveda prie kruvinų 
susimušimų.

Augščiadsiai pasikėlė negrai parubežių 
Sacharos tirų, išpažįstanti mahometonišką ti
kėjimą. Jie ne kartą buvo po įtekme balt- 
veidžių arabų ir berberų ir nuo jų priėmė ne 
tik Mahometo tikėjimą, bet ir daug civiliza
cijos vaisių. Tautos tos ištikro ne tveria jau 
gryno negriško tipo, bet paeina iš susimaišy
mo negrų su arabais ir berberais.

Terp paskutinių tautų ir amatai stovi 
kur kas augščiau, negu terp kitų Afrikos 
tautų: yra čia geri gijų dažytojai, audėjai, 
kalviai, kažemekai, net jubileriai. Pas ne
grus bambara kalviai yra didelėj garbėj 
laikomi ir tveria kaipi aristokratiją;pas man- 
dingus garbėj yrašiaučiai ir kalviai, o dar 
didesnėj muzikantai ir kalbėtojai. Suprati
me muzikos antai ir Suvienytose Valstijose 
Šiaurinės Amerikos negrai stovi augščiau už 
tikrus amerikonus.

(Toliam bus.)
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- AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vTncziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojstnu Maszinukiu? Ta viską Jgali 
gauti Lietuvos redakcijoj. ’ Czia* gali 
gauti visokias lietuyiszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o^gausi Katalioga.
i Ar reikalauji szifkortes? Raszyk 2o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ai reikalauji siusti pinigus inj kraju? 
Raszyk, o gausi prekes.

, Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.j^_ 

Lietuvos redakcija teipgi užsiima 
kolektavimu; pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma- 
ia preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma. |

• į Adresuok. < ■ . •
A. OLSZEW8KI

924 33-rd St. i— Chicago.III.
Sub Su*. 60.

Nauj ausios Knygos.
Atminimai už motinos dusais. Apsą- 
^kymss isz tikru atsitikimu kaip Lie

tuvoje Zekvijos atsibūva............ ’5c.
Grabnycziu žvake. Graži pasaka. .5c. 
J udoszius. Apraszymas kaip tūli lie

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

Kas isz ko gyvena. Iszirido L. S.- D. P. 
Parasze Diksztein. Knygele gvilde

nanti darbininku reikalus.... ...10c.
Kur musu iszganymas .' Knygele isto- 

riczkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausi mis Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1...............................25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parodu 
tos visos dalys žmsgaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip j u nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumu, kaip vei
kia ir lt. teipgi aį raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos var- 

..................     30c
Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous ku- 
' nei Naudinga moksliszka knygelę 

> parodo r'asztu ir paveislais visas dališ 
žmogaus kūno kokiu budui jos visas 
tari gyvybe ir savo sveikme.... 15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis i^z mokslei
viu gyvenimo............. į...

“NeGadai“ arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių

5c.

gyveni* 
....10c.

Palangos Juze, (ketvirta laida) 
Sugriautas Gyvenimas.... ,. 
Szunadvokatis........................|.
Tekinimo amatas. Kas nori 

kinti tekorystes amato tegul 
ka szia knygele, o joje ras gerus 
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais .......................j..............15c.

Zenuu Dulkes. Apysaka paraszyta M. 
Badzeviczutes. Yra viena isz geriau- 
siujr svarbiausiu pasakų. *........ 50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
doa Preke.... *.................  $1.50
Gražiais drūtais apdarais.............. 12-00

Lturrt vos KKDAKt UOJ DAR TKA GE NA
MOS IR SEKANCZIOS KNYGOS: j

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis............................................
Vaiszes Kristaus pas popiežių... 
Vienakis.......... .........................
Besliality of Russian Czardam .. 
Auszn* 1884 metu................ ....
Auszra 1885 metu............
Kalendorius 1893 metu........ ........
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas.............. ..

. •. •. 15c. 
iszsi mo- 
nusiper- 

pa-

...10c. 
...5c. 

...... 5c. 
...5c. 
S1.00. 
tl.OO. ’l5c. 
...5c. 

...30c.

• Knygos sawo8 spaliuos.
jx*YV* Apairviszkimai Sviete, ant kuriu___

ne* nuolatos žiuri, bet Ju serai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudinziause knygele ant 
>w;eto dasirinojunui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietu* ir sniegas: kasyta 
žebeliai ir ant ko jie laikosi.... i...... BOc 

Aritmetika. Knlga iezsimokinimulrokundu.
Preke................................................J............. 92Sc

HYG1ENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios ga'i be 
Klboe daktaro iszrigydyti nuo daugybes 

Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, n-s kas ją su atyda perskai
tys.pataikys apsisaugoti nuo tekstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiezielybejesavo 
sveikatą, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo Vaikeliu* 
Preke.......................................   33c

Ar vyskupas Valanczlut (Valanczauskas) nebū
va vilingu lietuvyste*? Paraszyta kn. Demte
škia. įsileista kasztais Busivlenyjimo Liet.
Kairy. A^ta £7 puslapiai............. . .............15c.

^.pie turtu iszdirblina. rarasze Schram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis pol|tl*zkąją eko
nomiją. Kokiais keliais itsidirbą turtai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
dra gijos gyvenimo.................  i.SSe

Biologija arba Mokslas apie Gyvugfjaiktue 
Pagal prof. Nusbeumą. Sutaisė Szernas. Chi- 
eogo, m. 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budu 
rsriose gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
Jie vystėsi pradėjus nuo mažu vabalėliu fc., 
daejo ilct pauk*zczi*4>leriu D paties žmogaus. 
8a paveiksle... ...............................................-4Oc.

imo

Baudžiava Lietuvoje. Parasze žmogus. Iszleido 
T. M. D. Yra fai baudžiavos istorija kokiu bu
de ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliept ant netu
rto, kaip ilgai ten tverė kada ir kaip tapo pa
naikinta ............. ..................... ;............ ISc

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskia Isz 
leido Soiiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
nogrupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo motoriszkės. Ji nurodo priežastis delel 
karių moteriszke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles ant jo* pakėlimo....... i23c

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonlų 
sekancziu gražių posakaieziu: Atsisveikini
mas;— V agi*; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Paparėžio Žiedas: — Mbzko Sargas; 
— Signalas; — Keleivi*...... ....................15c

0engrarija arba tome* apraszymaa. Pagal Gei- 
kie. Na.kovski ir kitus, sutaisė S»rna*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygszlol iszeju- 
•iu lietuviszka knygų. A linkiai ir supran
tamai s prairo vis* musu leme, jo* pavidala, 
diduma Ir platuma, jos kalnus. Ju vardus, 

. augszti, vulkanus metanezius iszsave* ugnį: 
isz kokiu žeme iluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras
kos ir kitu gerybių; klek mariu, ažera. upiu, 
tvardai, plotis, gylis; koki kuriuose vsn- 

ays: eurus, praskl, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua Irtt. Žeme apra
išyto dalimis, iszskaitytoe visbs vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystea, respub"- 
ko* Ir tt. Klek kurioje žemeje yra gyvento
jo: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už- 
etemimal. pramones, iszdirblai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra
monių: kur koki orai: szalczlai ar karsz 
<*iai. lietus ar giedros; kur koks ilgi* dienos 
ir naktie*; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l*a kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 5z* -^olln 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
Skaudinta, su 71 paveikslėliais: tnapu. gyvu- 

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis Ii taromis atspausti para- 
aaal ant nugaros ir szono. Preke... •8 50

I*i kur atsirado musu naminiai gyvuliai Ir au
ginami augmenys! Pagal Lunk*vi<jzlu, sutaisė 
Szernas. Chicago^Jfl. 1901 m. Puslspln 73. 
Bu paveiksleleis................................ ....SOo.

Istorija Suvienytu W»lstlju Szlaurlnev Amen- 
ko* Apraszo kaip Koliumbo* atrado Ame
rika. koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones plrmisusi.V isz Enropos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo.ir kokiuose Metuose; kiek prezidentu 
buwo. koki ir klek kuris gero padsre szlai 
žemai O snt pat galo taip'nasl Konstitucija 
Suvienytu Wal*tiju. kuri yra reikallngiauitn 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikoežemeje ^rvenaneziam,Idant 
suprastu koke* Jis ežia tiesas turi, kas jam 
yra vale daryti, ka* ne- wale. Turi puslapiu

• 8M. Preke................................................. fl OO

Istorija Chicago* Lietuviu, Jo paaa*Ua ir ka. 
Krauvziuao prova su laikraszcaiu "Lietuva” 
bevael balandžio menesyje. 18l»m. 585 puslapi* 
didele formato. alszkam drėko. FotagrOja*

"Ltetavo* " iszleistojo, redaktoriaus ir paveik
slai Cbicago* S.Jurgio lietuvlsrico* bažoycaio* 
Popiero* apdarais  ......... ftt.OO

Andiao kietais apdarais, auksiniai* 
taniai*.........................................................5e 5o.

££rasia Bkerdyae.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1898 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
ezioa miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
va nekaltas amonis, išgriovė altorius Ir už- 
rss Ujo bažnyczia. Alszklaurial apraszo 

visa a tai tikima........................   15o
lulatuvtszkas Gementonu* su netartais kate

kizmais D mlstrantura ...................15c
Mokslas apie Žemą ir kitus svittue. ju bu.y ir 

pabaiga. Apr»*zo ka* yra žeme, isz ko ji su
sideda, tat ko laikosi ir kaip suktai; kas 
yra saule, žvaigžde*.menulis; kaip toli yra 
m kitas žvaigždes; kas yra pllan o*, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigžde*. Su JO 
astronomi*zku abrozeliu turinti 225 pusią 
Siua. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 

krai žmogus gali apslszviesu........ ...7Sc

įlenksi Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parašte 
pagal lenklazkus istoriku* Žemkalni*. Už
leista “Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*“.—Yr* 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suslvie- 
nyjimo ir fo pasekme*. Czia alszkiai yra ap
rausyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
sietuvos kunlgaikszczlais: Kelstucziu. Vy- 
*u t u ir kitai*. Isz szio* knygeles skaityto

ms aiszkisi supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bieding*...... ,...15c

ZJetuviu pratevial Mažojoje Arijoje nuo senove* 
iki Ji* pateko pi valdžia -nrsu. Parasze Lie
tuvos Mylėtoja... Kn. g* turi <23 puslapiu* 
Ir 4 dideles m*pa*, parodanozia* vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu pratevial Ap'aazo 
‘tetuvlu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
tau* gimimu..........................................5Oc

illndsugis Lietuvos Karalius. Istorlszks* pa
veikslas penkiuose aktuoae. Lenklszkai pa
rasto Julius Slovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dra* Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. UBe

Naujausi* Lietuviszka* Sapnlnyka*. surinkta* 
Ir suredlL Isz daugel svetlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra PersiMkai 
Egiptiszka sapnlnyka,—su 310 alszkiu abro- 
zeliu.— su apraszymu planetų Ir paslapczlu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimul 
ateitos —Geriausel iszguldo visokius 
sapnus........ .........  BOc
.Apdarytas...........................   05c

L>Utypa. apysaka Isz laiko terpsariiszkos kare* 
Indljonu Amerikos......... ...............  HSo

Huikl Istorija ape Kantria Alana.kurl per n me
ro* vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu ir vargu kantrel isskentejo...BOo

Pamokslai Iszmbitle* Ir Teisybes iizgukiineU 
Galvocziu wl*u ųmziu. Cria yra patilpj; 128 
gražiu.juokiugu ir iszminllngu posakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimo tegul nusiperka *zl|knin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės k| 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kė* duoti Iszmlntlng* ataakyraf...... 5Oc

Rankvedls gromatų raižymui. Pamokinanti 
knygelė kaip raižyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimine*, 
draugus, pirkėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
ku*. Ir į p*t) carf. Teipgi meilingi laiizkal 
iaunikalczių į merginas ir merginų Į jauni- 
katerius reikale susipažinimo ir apsive- 
dimo...........................................................-tOc

Robinsoną* Kražių*. moralUzka ir žlngedi apy
saka. paszvesta jaunumenei................ 1d 5c

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morališku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai t m ra
sze prof. DrasL. Buechner. pagaiAI.Y vvklsz- 
ką laidą, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų lieturiszkai pergulde liras J. Szliupa*. 
Su paveikslu ir biografija mszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdvmu. 81 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose.. 8'2 00 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

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

Hutcbinsoną; sutaisė Szernas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žeme* dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Bzlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, rauda giliai palai
dotus žemeje. Tuiu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke- 
lioliko* sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatyti ivai 
riuose n.uzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvene* kūno užaugo Jos eile keliolikos *iek*- 
mu (torio. Moksllnczlai isz to semia bran- 

* glausis mokslą susipažinimo, kaip Ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, tr pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu; kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apširlįclmo *prens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko, ant g'raž.os popiero*. ir apie 150 pa
veikslu invairiu senu gadynių isuiyku*lu *u- 
tverimu. Preke.................  81.00

■Tikyba ar mokslą*? Tyrinėjimai tikejimlszki 
mokslinki ir draugijiszkai pviitiszkL Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..................5Oc-

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo viu* 5 dali* svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gywn iu ir 
medžiu. Tinkamijuse geografija in pradine 
mokslainą............................................ 128c

Vanduo ant žemes, požeme ir viršau je žeme* 
Rusiszksi parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Išleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vandens 
permalu.-,- ir veikmes: kaip lis persikeicria- 
in gare, kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsę, keieziasi 
!n vandens laszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, iss kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbus veikia •Ole
gas k'.rtais uždengia ciela* kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.-dams nulr saules keięziasi in vandeni ir 
uii.eja lauki *, iszreio tavu*, upes ir upeliu* 
Ir kavojssi po žeme, kur vėl Veikia tą pati 
darbą kaip ir Ąnt viršaus žeme*.... lOc

Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvųdlszko Ne
ri*. GraĖ apysakėlė: kaip tortingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga -mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingems ap- 
sivedusiuo. Britą apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
siszkos dorybe*................................. ’........... lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarine*, prie 
spaviednes. komunijos misziu. miszparu ir 
daugybe kitu: mišriu maldos su abrozelials; 
miszparai giedami lietuvisski ir lotlmszki: 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszeta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakrapiai- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos: psalme* Sz. Marijoj 
P. ir Karaliau* Dovido; aktai, ražsncziai. 
stacijos, karunka. keliolika »zwentu giesmių 
irtt. Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
isa visu lietuvisiku maldaknygių, daili, ui
ta, slidi popiera: stambu*, aiszkus druka* 
Miera 31*14*4 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanerios.

No. 1. Maža* Aukao Altorius, prastai* drū
tai* apdarai*, aukatntal* kraaztalt.be ap 
kalimo............. .............. . .......................OOo

B Maiaa Aukao Altoriui, baltos oallu- 
lioldo* apdarai, iaaklluaioa kwietkoa.au 
kauline kabute, auksinti kranztal...Sl*ffO

No-

o 7. Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioidas apdarai, kvletko* aut vieno sto
no ii z k loto* sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis ksbutemis. auksinu k ras* 
tai...............................................................18.00

no* knygelei niurjjini-

Pasakos, Komunai, Novelioa. 
Mythssi-

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo su- 
džia V ieszpaties Jėzaus.......................... 5c

tutina Vili*, naujausi* ir gražiausia pasaka, 
kuria skaitytoja* atsidžiaugt negale* ... 75c 

i pleką Dievo, pasaka  ...................................M,
tudenono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knygelėje..............................15c
kple Jon* Twdauck« garsu burtlnyka 

ir jodarbus lysių su spraszymsi* apie "bur-' 
tu*. .... ... 25c

nezaltls, apysaka azius gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
liegirdajv. •• •• • “

iuono* ji-'szkotojai. apysaka U. Senklevl- 
czlau*......... J............................... ..............

>u pu’kus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta abginima vaiku........./................50c

gyvenimas Stepo Rauifnoslo, pasako* 15c
Gyvenimą* Genawait>.'s <G< novelos). Yra 

tai laitai puiki ir pamokinanti palaka.

50

dėjo. . , . . . , 50n
.deja ant metzlrnn Apysaka romu dienu.

Aukauja broliam* lietuwiam* Mirta........
latonja grakio* Mam-l'.no* 
Istorijaaeptyniu Mokytoju * “
J uolu pa* Koniu*zew«ki*. arba kankinimai

Unijotu powaldžn> matkoiiau* 
Juokinga* paeakojima* *Pi* Szaltabuiziu*

10c 
l&c 
too

Kaukazo liel»i*wis. L. Tolstojau* apysakėle. 10 
Kunigas, puikus apraszymas isz gyvenimo 

lietuviu......L................................................
Kn A Dubos Progai,iki Raistai Szioje kny

goje telpa 12 gražiu pasakų, p»raižytu 
kn. Burbo*, buvusio kleboną lietuvi*!- 
ko* p*rapl)v*~Plym<’Uth. Pa., kurio* tai 
yra azitoklo*: --Tirmiszklu An<lriu*“, 
“Szviesule' .' Drąsybe ir užminti, žmo
gaus“. “Apiburta avis” "Tėvo pasku
tiniai Aidžiai". “Naujali-nkis isz prie
vartos". Sesuo”, ••Vi ievyne* meile 
"Burtlninkss isz Cucugvano Austrijos".

- ‘ Šildžiau* elgeta ', ■■Welnio iazpuŽlotla“.
"Smertisant noeies"................   80c

Keksztu Simas uktszka apysaka Szi yr* 
na tik graži pasaka bet ir gera* pamok 1- 
»imas pr>e ukiuiukystes.........................10c

Lietuwi»zk<>. Pasakos, v-'lega lletuvlszksi roi 
tologijai. Surinkta DroJ. Basanawi<-zia:is 
Czia telpa 14 seniausiu lletuviszku m\tolo 
gi.zku pasakų, kaipo tai:Dievas ir velnias. 
Perkūnas ir velnias, žmogus ir velnias. A pi- 
raganas irraganius; Apie Deives. Laima lt 
Laumes; Apie Dali; ApleGiltlm*: ApieSzal- 
n* irszalti: Apie veju*. Apie milžinus; Apo 
žalczius ir smakus; Vole vllktakius artm 
vllkaloku*. Yra tai Juokingiausios jmsa 
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir szifdien daugybe lietuviu Ūki buk tai wir 
buvus teisybe....................................... 81.50c

Maskoliai 8012 metuose arba Jurgis Mikri- 
iaw»kis........................................................... 40c

Mede Jo pasakojimas Szi knygele yra n* udinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* ežia ap-

■Wc

trimi* abrozelial* . . . 10c
Marku* ir Aurelionas, apisaka U* pirmu am

žių kriksaczionyiie*.................................. 80c
Mythal. Pasakos Ir Lesendos Žamaicziu. su

rinktos Kd. Veckentledt'o, verte J. Szliu- 
pa* M. D. D. 1. Yra tai akyviauslo* ir 
Juoki ogiausios »enovl.zk<>« pasako* apie 
visokiu* itebuklo* ir prajovus apie dar
bu* geru ir piktu dievu, apie Laume*. 
Laime*. Raganius. Vilkaloku* irtt.. in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo Ir *aia- 
dien dar nekuria tiki. Ka* vlen| Isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visas (kai
tyti. Preke. . ........................................... SOn

Paw«rg*la ir kaip gywena Kynai (Cbinal). 
dwi laba: akywo* pasakaite* ...........!O

Paiku ii ne* miaaioa. (I*z lenkiuko). Pasaka 
Uz-sialtikimo miaysiku klioeztoriuj* .. 1O

Pajuainkim* wyrsi žeme Lab<i graži pasaka 20 
Pawogtl arkliai ir Meadell* Didgalwl» J>wi 

gražios pasakėlė* 10e
Plunksnų. nbrozeliaL Szeszios naujo*,labai 

gražios pasakos , , , , 20-
Pajairta Lizdeikos duktė arba Lletuwa XIV 

szimtmetyje. laimi graži pasaka...,.. 75
Pamokslai Gr*žw Žmonių., para-zyii to. 

Totoriaus (Tatare*,. Yra gražios ir la
bai pamoklnanczio* pasako* ,, 50-

Parmazonasarba baisumas Diewo rūstybes. Pa 
rasze Szwenlmlkis.Apsakymai Isz tiktu ati
tikimu isz Lieluwos liėtuwiszku parapi 
1u............................................................... ,.10c

Paveikslai. Paraus Žemaite. Graži pasaka 
apie valkiaa ir Jauny mergina ir Ju susi- 
pacalavimy...;..............................,............15c

Kadorybe Rymo Cieoonau*. Istorija iss laiko 
ponawojimo Nerono .... 40c

Negirdėta* daiktas ir g«ro* rodo* musu mo
terėlėm* „ 5c

no pilie* tSftl m., du pulku* dramai para
ižyti Alekaandro OuSuczlo roc

Jenų Dede. G raki palaka lai (zlandleninlo 
Lietuwtu padėjimo . 10c

ravwenima* Klemento Manjo* Hofbrau*ro, 
•u trumpu aptakvmu apie pargabenima 
Dr te* A'plrkejlalu laz ttalijo* in Žiemiu

retroSauruialeilo Ka« nori turėti dva
si*-k šauta pMlskatimu tegul nusiper
ka szą kningeię ..................................... .. 80c

LIETUVA

MGdioai Dispcnsaru dailius iszouduiii
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijaliatus "State Medical Dis- 

pensary", aut pietvakarinio kampo Sta
te ir Van'Buren ui.

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

Farmeriai
ir žmones isz priemiescziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iaz.gydytaia per pa
garsėjusius ^pecijalistus. Jie užtikrina

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eros ę_o pa, Harmocytome- 
tero, Sphigmographo, E -

to ir Stethecropo P h d• 
nond oscrope tirinejimo,
iazcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. 8pecijalistai gali at
rasite liga szlapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
afcy specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi B got u, tai alsiszauk in 
“State Medical Dispensary“, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty Inejimas j>er66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

ŪRAH VYRAI!!!.
Tu gali, ir busi iszaydytas! 

Specijhlistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nervisska nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
iiaisios pasekmes jaunystes neiszminlin- 
gumo pers įžagi m o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsaknncziai 
gydytu ligų, kurios yra priežaaczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos Ir užniti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodos: jog visi žino 
ju mislis ir tnanavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
j>er kita daktara ir ne likai užgydytu, 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
Ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“8late M,dical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cialistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

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

VARlCOCELE'rt““'
Nusilpninanti rezultataT szitoi ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejžmus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szito baisaus padoji mo. tada eik in spe
ci Jaiistu ofisą. JidJums iazaiszkisnauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesil jog jieiszgyde virsz850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose i szs i skirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka 'tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp- ; 
numo pranyksta idaut padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- ■ 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus i 
duotas kiekvienoj ligoj, priim- 1 

toj ant gydymo. *■ 1 1
I

Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

tlisPKNSARYj yra paprasta, turi raazyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNŪODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ilgu,.detto jog yra balsiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada «y. 
stemayre užnuodyta, tada liga pati iazsireiazkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadima raželiu, 
puolimą plnuku ir pupraMai užsibaigia ant sugadinimo kaulu Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panasziu* si mptomus, tai pasirodavyk su upecijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui titras jog jusu baimes yra be pamato, tai junia ta pra
neša ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik- 
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojam, ^ieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesiu*, aaz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patentuo
tu'gyduolių. neapturedamas jokios nau
do*. Netikėta laime padavė mane po ju- 
■u globa. Man yra linksma prirodytie 
Jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 

uria kaipo specijalistai esate teipsgerai 
susipažinę. Vienas m«nesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystec darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

ke ietuvio Suvalkų rebernijoj. tokia jau u- 
ke Kauno ryb, toliau* eina paveikslai vl- 

, Sol tu lietuviu užsiėmimu. naminiu padaru 
Ir t. Apraszyma* paveikslu dviejose kalto- 
ae- lietuvisskoj Ir anichstkol. Preke.... BOv 

-ietuvo* Tėvynės Dainos, paraitytoska. Anta
no VVIenožlnsko. Labai gražio* dainos 20c

Ank iNzgyilau nerv’M’ka nusilpnė
jimą, kraujo užnuodyjima Ir visas 
ligai* paeinaiiczlas nuo tižuuoaliu- 
to kraujo ir Nilpnu nervu.

8.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA.

1436 Adams St.
MASS.
257 4-lh St.

metu

Dominuitis, 
So. BOSTON, 

Nikod. Geridrolis, 
NEW YORK._____

Jonus Nujokas, 334 E. 55-1 h st. 
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczin, 180 Ferry St. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislowaa Rinkerriczius. 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 
K. Balcsiunas,

Daugiai kaip
Y 30 metus Išmėgintas!

Dr. RICHTERO 
uitam 8wietui žinomu 1

“ANKER” anMis)
PAIN EKPELLER,

No S. Mažas Akso Altorius, prastais,drū
tais apdarais, auksintai* krasztais. *p- 
kaustytoms briaunom* n*'i<i*bruotomis 
bleteletri- -- ' 75c.

No. 8. Matas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksztais ai * 
kampais, auksinti ki 

Ir kviatka...............

tarankiai szvento* inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII šlmtmecziuoee dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes Varesne Mac 
Donald Labai akyva knygute........

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasye kn. Dembskis. Szi knl
ga paduoda svarbiausias ištrauka* isz 
•zvento* Biblijos kuria* perskaitė supra
sit, ka* jrra Biblija ir kode! kunigai 
draudžia *a žmonėm* skaityt ................75c

Isz kur akm»ny*^tai musu lauku atsirado? 
Geoliogltzkas Lietuvos isztyrinejimš, 
naudinga moksliszka knygele............. 10c

istorija Europos su mapom* 25o
litorija gražios Katrukos “ “ lOo
Istorija užlaiko Prancūzu vainos atoltlku- 

tios Afrikoje ..... Juo
Istorija arba apsakymas apie Lietuvoe praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c
Iszganima* vargdienio. Knlg-.s pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
intekme Socijalistiszku sanlygu ant visu kultū

ros *z*ku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint savo būvi............ 15c
darytle. kad būtume sveiki tr Ilgai gy- 
ventumem...............................   lOe

10c

Paszventesesiu daugiau kaip 20 
tirinejime ir gydyme szitu ligų, turiu 
vienatim būda gydymo, kuris iszgydo 
kraujo tMnuodyjima, ronas ir pratruki- 
mus ant kūno. Mano gydymas iszczys- 
tiskrauja nuo visokiu nuodingu materijų.

Nerviszkas ir kūno nusilpnėjimas pa
eina nuožagimose save per neiszmintin- 
guma ir trotyiimo sekios naktyjs ar die- 
noje.gall būt iszgydomi. Nėra atsitiki
mo kad manogydymasneiszgydytu arba 
nors nepagerintu ligoniosveikatos. Jeigu 
esi nerviszkas, trūksta sveikatos, esi 
silpnas, turi svaiginima skau
dėjimą galvos, nepaprasta szirdies plaki
mą. sunkuma ant krutinės, sunku kve- 
pavima, skausmą nugaros.kryžiaus są
nariu; i r kitu daliu, vaikszęziojima krau
jo po kuns, geltonas plemas, puvimą 
gerkles, puczkusant burnos, ar kūno, už
kietėjimą viduriu, rupesnius, baime, 
bjaurius sapnus. Jeigu esi užkrėstas ko
kia paslaptinga liga, jeigu iszeina tekia 
naktyje ar po nusisslapinimui, jeigu ne 
gali miegoti, turi prasta atminti, gedi- 
niesi moterų draugijoa, esi gėdingas, tai 
Ateikite pas mane.o asz iszgydy&iu. Ka 
mano gydymas padare szimtams kitu, 
Ui ir tau u padarys—duosaveikau. 
tvirtuma ir tinkam urna. Asz asabiszkai 
matau kožna ligoni Ir mano gydymas nie
kada ne esti be pasekmes. Jei turi ko
kia liga Ui iszsigidyk.

Tukstancziai žmonių gydosi nuo pilvo, 
jaknu, pūsles, skuros, ar užtenėjusiu li
gų ir reumatizmo, nežinodami jog liga 
paeina nuo užnnodinto kraujo ir silpnu 
nervu. Mano gydymas iszgydo *5 ligo
nius isz 100. Mano offise kuris yra in- 
rengtas jau suvirsi 20 metu randasi nau
jausio iszradimo instrumentai, X-ray Ir 
elektriszkos maszinos dėl darymo egza
minu.

Ateik in mano offisa, o aazduosiu tei- 
tinga ir moksliszKa rodą kaalink Uvo li
gos, be jokit* užmokesties. Mano pre
kes yra kožnam prieinamos, o gydymas 
yra teisingiausias. Asz esiu tiek gydės 
tokiu Ilgu, kad po išnirimui tuojau* ma
tau kokio gydymo li
gonis reikalauja idant ji visisskai isz- 
gydyti. Kožnam duosiu užtikrinimą ar
ba sugražinsiu pinigus. Dr. B. M. Ross, 
175 8o. Clark St. kampa* Monroe, Chica
go, III. Ofisas atidarytas kasdien nuo 9 
iki 4. Panedelio, Beredoa, Petnyczioalr 
8 ubą tos vakarais nuo 7 iki 8:30. , Neda
liom nuo 10 iki 1. Apie mano galingu
mą ir teisingumą galit paklausta Chica- 
gog didžiausiu bankieriu ir bianieriu.

112 Grand st. 
234 Grand si. 

SHENANDOAH, PA 
Andrius Macais. 133 8. Main st. 

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

WATERBURY, CONN. 
Jonas Tareila. 677 Riverside st. 

VVESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

DETROIT, MICH.
M. Mockus, 

BALTIMORE. M D.
L. Gawlts, 2018 N. Washington st 

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

“Lietuvog“ Keli.'iuianti agentai 
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

’V. J. Ushkuris,
Antanas Kosciuszka.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gili pas Juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti vieokes knįgaa 
už tą paczią prekę kaip ir redakcijose.

“Lirruvoe Iszlkistuvk

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZ1N8KI0.

315 8. Moroan St., CH1CA3O.

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

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
smerikoniszkos ir europeiszkos, tikros 
ostentuotos medicinos, viaski guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną galt 
kiekviename laike pareikalauti daklsra 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. 8. 
Palmer, Dr. nilliamson.

Dr. M. Kassakovski. 3313 8. Halsted st. 
Telephone Yards:709.

Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia įdėti marke už du centu.

Telefonas YardsTOB.

D-ras A. H. Baeevicze, 
Persikėle tsc Chicagos 
in 8cr<nlon, Pa, po nr,

431 Peno, avė., Scranton, Pa.

P

f

__________________

• 1.05

No. 4L Maiaa Aukso Altorius, franouzlsz- 
kos gluodmos skureles apdarais *pw* 
leis kampai*, auksinta kvietka.kryiins ir 
krastlai.............................................   įl.50

O. 5. kliu Aukšto Altorių*, apdėta bal
tai* Stonis us kauleliais, su 8 •nedallka- 
llal*. aksomo nugara, apkaustyto* krtan- 
noa aidabrnotomD bleteleml*, *u kabe 
ankstau krnsstai ................. .................81.BO

Kenkle*. hetuwl*zkoe delno* *u nalomla, 
•utelayto* ent 4 baltu dėl wvru Ceh* 1. SOo 

Kenkle*, lletnviizko* delno* 4 baltam* vy- 
riizkiem* *utaikyto*: parūpino Dr. V. 
Kudirka. II dali*...................................... 30c

KeliŽodžiaiapie Auginime, paraaiytl J. 8. 
Kuokazcilo. Labai naudinga knygele 
tėvam*, norintlem* Užauginti tavo vel
ku* ant .velku, doru ir naudingu draugi
jai vyru .....................  ICa

Kaip igytle pitrtgu* ir turtą „ 10c
Kaip apalsinti nuo kolero* Ir kiti naudingi 

•kaltymal , , 10o
KrUtlJona* Duonelaiti* „ „ . 10c
Ka* vra. aka* bu* „ ,. .10c
Krumpliu Jone* paaaka •„ 10c

Lietuviszka Akuszerka.
Praneszu moterims, kurios esate sun

kiose dienose, jog asz, lietuve, esi u diplo
muota akuszerka, paaekmipgai atlieku 
szi darba ir rūpestingai aptariu tefįt mo
teris, kaipir naujai užgimusius kūdikius. 
Teipgi pas mane galite gaut gyduolių 
nuo visokiu moteriszku ligų negu kreip
ties pu svetimtautes.Paimkit savo tau
tiete, kuri gcriaua jus apžiuręs užlenkęs 
ar kitokes. 8u guodone,

B. M. KL1ORIENE,
950 - 33rd 8t„ Chioago, III.

10*

mokinimai dėl Lietuvos žmoaiu. 10c
Kataliku Bažnyoria ir mokslas pagal Zahn'a

verte kn. A Milukas........................................15c
Kristijono Don* laiozlo Rasztal........................ 40c
Kapai Didžiu Kunlgalksscsiu IrKarallu Vil

niuje Pagal A. Kirkorą, parasta N. Yra 
tai istorlszka* Iszsznipinejimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
siu* ant grabviecslu D. L. Kunlgaikss- 
criu ir Karalių.................................................

Krituoliai srifiesos bei abroral Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra
tė n czi u tolu* tlkajlmlszkus dogmatu*. . 50c

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmint
um* ir ant Ju reikalaujanti atsakymai 10c 

Kelio* Istorlszko* dainos. Gražios Ir svarbios a- 
ple Lietuvos praeiti*. Jo* lletuviszkus ku 
nlgaikszcziLS. Kražių skerdyne ir tt.10c

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

dingam* ........................................................ 10c
Keletas raistu apl* Kražius, paraszyta D. Butke- 

rakszlo Aiszktal aprssso pjovyri- Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko klek Ir koki žmones 
buvo are*'tuotl. klek sužeistu, klek už- 
musztu. kiek nu«udv»u irtt.............15o

Lengva* būda* paežiam per savas pramig
ti* raszvtle. dėl nemokanoriu 10c

Llstaviszko* dainos iss visur surinktos, 
apie keturi išimtai daina 81.00

Ldstuviszka* Albumas. Laidai. I suirt sakos ir 
szeip jau Lietuvon visto*. Pareagta* ir Iss- 
lelstas kn Mllako su pagslb* ores u merą to
riu Telpa czia gražus paveikslai su trum
pai* aprašymai* žymiausiu Lietuvos vl-tu, 
uždirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vartų su *lebek lngu paveik
slu Paneles Szveneztaustos Vilniuje: Grla- 
vssisi Mladauvio rūmo Naumiestelyj: Griu- 
vaalal Lydo* pilies; Griuvėsiai Kravo pilies, 
Ll.zksva; Nsuii Trakai; Griuvėsiai Medi al
ka pilies; Gelgaudiškis: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje; Perkūno .zventlnyczia 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, V y tokie Lltevskie; 
Kretinga: Kražiai; Raklsskio bažnyczia. 
Kapas Šimėno Daukanto. Birutes koplycria,

REIKALAUJA Ba 
pleailas isz drapanų bet negauna. Jeigu turi 
suplemuotas drapana* tai prisiusk 25c o gausi 
baksuka medegos su kuria iszimsi plemas ko
kios tik jos nebūtą isz bile kokiu drapanų in 
pora minutu. Adresa* toks; J. Smallvood, 
1297 S. Spaulding Avė., Chicago, I1L

BUSI SVEIKAS Mes gydom 
ir iszgydom 
kraujo ui-, 

nuodyjima, niežus, paslaptingas ir limpan- 
czias ligas, lytiszku daliu ir kūno silpnumą, 
trotyjima sekios susisapnavus ir prie nusiszla
pinimo, skaudejima nugaros ir kryžiaus, sun
kuma ant kratines, dusuly, skaudejima po 
kratine, neramu kraujo, svaigimą galvos, 
puczkus ant burnos, ligas paeinanezias nuo 
žagimosi save ir kitokiu iszdykumu. Duodam 
teisinęiause rodą, geriauses gyduoles ir atsa- 
kanuaiausi daktariszka dažiurejitna už $3.00 
ant menesio. Gydom teip pigiai idant parody
me žmonėm jog musu yra naujausias ir pasek- 
mingiausias būdas gydymo. Raszyk szendien. 

Soatlie rn Intltiti of Electrlclti ud Medičiai 
314-20 B. Clark St. Ctelcago, IIL

Rbenmatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

ir wifokla Rh»am»tlsgka 
sktudtjima.

u M9. ir 50c. wins 
iptiekorius arba, p*

L F. AL Richter & Co.,
L 215 Peari Street, J

New York.

diek) Dispensary” ant perti u re ji mo pu
blikai.

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

Conrad Hotvard Czarra
(Seal)

George Sterilu, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiao valandos;.nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

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

Gyduoles J;iti gg
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

M AR JA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

State of Illinois )
County of Cook J -

Asz, Jurgis Bterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
rv”, ant pietvakarinio' kampo State ir 
Van B u re n ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tam lutai Ldstkrodeiio? | 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Mstuti, o i 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. I 
Apart to. Matutis turi didele krautuve ' 
žiedu,lenciugeliu.maszineliu gromatoms ' 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos isloriszku 1 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui-1 
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
ktietkomis ir pavinczlavonemis, abrozu 
Ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz-1 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už| 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adiesas.

loneoh Matuti*.
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikro- 
u lenciūgėliu, žiedu ir szimtus 
J* i n galite iszsirinkti ir

parsitrauk 
ti, jeigu 
turite mu
su liėtu- 
viszka ka
talioga .ku
ri prisiun- 
cziamn ko
žnam dX- 
kai ant pa- 
praszymo.

Kelpsch i Co. 74 Centre SI, Chicago, III.
Stic.!, to Ketpseh, Norrlko & Co.

Guodotinoms tactiszkoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karuaaa, Atnerikoniszkas 
Weliawas, Szarpaa, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

Guodotiniems kunigams iszdir’ 
ba:- Kapas, Arnotas, I>almati- 
kus, Albas. Stulas ir baž
nytiniu* parėdus. Visoki darba at
lieka artistiszkai in laika.

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

darbas butu prkieraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautete, parveskite ji tikrai 
lietuwaitiai, *

T. ANDRUSZEWfCZ & C0.
115 W. Division St, Chicago, III

LIETUWIU DAKTARAS

Vienatine Liettiviszkk Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame-lietuvii- atydjant vie
natine* lietuviszko* aplieko* Chicagoje. 
kurioje galima gauti visokias gydykla* 
ir žole* kokio* tiktai europfijiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kilote aptickose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir. Jeigu reikalinga, gauti 
daktarisskę rodą dykai; už rodos davimą 
mokeatie* nereik*lr.u|a.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmi* popierų groma-
tom* ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes | CfaiHlbjr Of COIDIDCrCfl Bldg, ROOID 709. 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gan-J. g. E. Gorner LaSalle A IVashington *te. 
ma atlikti liėtuvilzkoje ka’boje. ------------ —

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

bažnycz.io« Apvaizdos Dievo parapijos.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki IŽtos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

F.PBradchulis
Attorney and Connselor it Law.

DR. A. G. FREED0M 
(LIETLVIS8KA8 DAKTARAS.) ' 

Pasekmingai iszgydo nerviszkas . ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
Osn«**:4ll 8. Sharp St., BALTIMORK, MD 
Armu: ant kampo Ezeler ir Fajrette Su.

D-ras A.LGraiczunas,
167/W. 18-th St., Chicago, III.

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

; CHICAGO. ILL.
Telephone Mam 3642.

W lėni n telis lletuvrys advvokatas, baigęs 
mokslj jurisprudencijos czion Amerikoj. 
VVeda provas kaip eivrfliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Kės. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

Kas prisius 56c. 
aplaikys Susina pui
kiu gromatoms po
pieru ir padarysiu 
rankspaudi (pecze- 
ti) su jo vardą ir 
pravarde, ir duosiu

paduszkute atramento,
V. J. Petkon,

P. O. Box 399, Brockton, Mass.

Gydo visokia* h*a> be skyriaus Ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Vi tai lietuviai. kurie 
tiktai reikaiaula dakUrisskos* pavelbo*. levui

visa rodą.
Llstuvlal, norintieji* šauti pagelba per gre

mžtai. Isz kitu miestu, tegul pilnai ūprasto savo

J. 8YMANT,
71 N. 7-th 8t.» Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas galiūnas.
Geriausigerymai, lnportuoti*cigarai ir 

‘Free Lunch” kasdien. R

CIGARAI
Isz geriausio Havana ir Sumatra taba

ko. “mild” ir “medium”, kvepenli, pui- 
kiafrukosi. Teip geru cigarui kaip mu
su Issdirbimo niekur kituž negalima 
gauti. Pirkite nuo saviszkiu. Ant pa- 
reikalavimo mes siuucziame^i visus A- 
merikos miestus savo kasztais.

Adresas: ••

naujokas.cigakccT
334 E. 55 th St. New YorkTFTY.

STEBUKLAI ’dyka?
i SzU steboklM yra tat pavellnlM vyro kuris P«- 
I (Įmaino In motery lt vėl atoimalna. Niekai nasu-
1 prasta kaip ta* paiidaro. Katra* prlaiaa OSc 

markemi* ant apmokėjimo priiiuntimo kantų 
gau* ta paveikslą dykai ant aampello. Parsitrauk

TIE VYRAI silpni ant kūno arIlk V I riAI lytlazk u daliu, turi ikaudejima 
nugaros Ir kryžiau*, ivaiglma galvon, *kaudejima 
po krutinę, tunkuma ant kratine*, puczkucziu* 
(•puogu*) ant veido ar kūno, nepapraata (zirdie* 1 
plakimą, nžkietejima viduriu, kurie negali valgy- I 
tie ar miegoti*, ar turi koletu* kitu* kenklmu/te- 
gul prialunezla mumtl.oo»u apraizvmu Ilgo* o 
gno* gyduolių ant dvieju nedeliu m pamokinimu 
kaip vartotie. Rantydami padekite tok v adreaa-

PEOPLE'S PRIVATE DISPENSARY 
8m Waba*h Avenue. (

■■ KARPOS ant ranku Ir
■> Į— pirsrtu pagadina dailumą

I ■ ranku. Kožnas- ju 
į _ ■ I czi* ir norėtu atsikr*tytie~' 

L v U -kaip- : cmh infinniiii *«♦ dutat., n«Az,ii.. - ----- turit tikriausia ir pigiausia
_____: gyduole. Nusipirk szitos moaties o nuo kele- 

saAltf t<>s patepimu trutr.Įiam laike pranyks viso*. 
Cbicago, JU. 25c už baksuka. Adresas: J. Smallvood, 
_1297 So. Spaulding Are., Chicago, IIL

SERGANTIEMS
Gvanmhiolams pilna iszgydyma.

Pa*ekmingi*u*l*l gvdau vboklaa paslėptas 
U paritazine* Ilga*, kaip antai liga* tzlrdlea, 
planeliu, inkilu, pilvo, galvon akaudejimu*, 
ailpna atminti, dvaaitaka niullplma, lytisikas 
•llpnybet, azlelvuma. autlnima. veti, blykazle 
pa* moterį*, kraujavima ir tt., nervu llgaa, po
dagra, reumatizmą dualnlma. paralyžių Ir tt, 
Praazallnu gumba, gydau gimdymo liga*, vl- 
•okiua tutlnlmu* etc. NervTtzka* liga* gydau 
•u pagelba geriaualu elektrUzku prietaUu.

L

nuodyjlmu*. odo* Ilga*, srmen, lo gini*, žaiz
da* gvrklej ir burnoj, no*yj. akyte Ir ausys*. 
netekUM vyrUkumo, Įvestu aasilpacjtm* ir tt. 
gydau kuopa*ekmin<Uu*lal ir gvarsn- 
tuojti Pilna iaatF4yma. C tiro* 
aiSRkoaligoa yra mano apačia* 

sakbmb. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* Iszrgiaminavima* ligonio ir Jo isigy- 
dymo*— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Sz pi tolini* specialistas.

134 E. 24-la •!., kampas Lszlngton avs., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vakare. Nedėliotus 
nuo 8 ryto Utį 4 po pietn.

Negalinti asabUiksi atsilankyti, gali perą- 
reikalaujame pecijento

Szneku visokio** kalboM. Turiu praktika 
Lsbanon B*llevue po*t Gradaate V atversi ty

vyrai ar žinote?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

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

Petras Salakis, 
3321 Auburn Are. CHICAGO.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8462 S. Halsted St.

•2.00

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

ta gyduole “Animator , kuri iszczystis galva 
nuo pleiskana (bluzgnna), sulaikys plauku 
slinkimą, ir vieton iszĮmoiusiu ataugins nau- 

j'“- dailius, tankius ir minksztus
8 plaukus. Užtikriname jog stnesz

minėta nauda, l’risiusk >i .oo, o 
JUftriSa* gausi bonka szito* jan beveik vi- 

vartojamo* ir visiem žinomo* 
/»Wllll» gyduole* “Animatok” su pilnu 

? ™k,u ‘Prašymu kaip ja vartotie ir ka 
darytie. Szita gyduole bu* 
rim. Orderiuodami ar kla 
dekite visadot toky adresa:

m.

d = ž
■J wI3 h

AK SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU

Kurie nori iszsigydyti ir praazalinti li
gas, tegul kreipiasi pru> Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstancziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
greniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brandus Co.
New York 4 Brooklyn, U. 8. A.

F. G. Masionis.
Studentas antram kprse Jurispruden

cijos Lake Forest Universiteto. Oina 
provas visuose žemesniuose suduose gana 
pasekmingai. Offlsas:

151 W. 18-th 8t., Chicago, III. 
Valandoz iki 8 ryto ir po 8 vakare.

(2e-»)

kraaztalt.be
kwietkoa.au
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