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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Sztraikai anglekasių trau

kiasi &vo keliu ir jų galo ne 
matyt. Kad darbininkų rei- 
kalavjmai teisingi, tą pripa
žino net rando komisorius, o 
vienog kastynių savininkai 
nėsirengia nusilenkti ir už tą 
nenuolankumą reikia kęsti 
visiems Amerikos ųkėsams. 
Antai Chicagoj prekės kietų 
anglių pasikėlė iki dol., o 
minksztų iki 9 dol. už toną ir 
visi kraszto ukėsai tas begė
diškas prekes turi mokėti. 
Susitarę terp savęs milijonie
riai, paėmę į savo rankas kon
trolę valgio produktų, juk tie
siog į badą galėtų įstumti 
visus ukėsus, iszėmus žem- 
darbių. Priderystė, rodosi, 
turėtų būt valdžių tokias a- 
normaliszkas sanlygas taisyti, 
l>et turinti valdžia savo ran
kose ne tik ne drysta nieko 
priesz susidraugavusius ka
pitalistus daryti, bet ne drys- 
ta ųė žodžio isztarti. Kapi
talistų tarnai, o terp jų ir 
musiszkiai garbintojai aukso 
verszio, per laikraszczius ir 
teip pasikalbėjimuose drysta 
kaltinti darbininkus ir tvir- 

. tinti, kad darbininkai priva
lo nusilenkti ir sumažinti sa
vo reikalavimus. Kaip gi 
darbininkai gali nusilenkti, 

j jeigu jie, sunkiai dirbdami, 
ne gali isz uždarbio savo szei- 
mynų iszmaityti. Jeigu 
žmogus dirba, tai geidžia tu
rėti tokį uždarbį, kad jo už
tektų ant iszmaitinimo szei- 
mynos, kad moterys ir vai
kai nereikalautų badą kęsti. 
Ar gi tas reikalavimas ne 
teisingas? Kuomgi kapita
listai gali iszteisinti savo ne
nuolankumą? Tuom vien, 
kad jie, stumdami vis į dides
nį vargą dirbauezias luomas, 
isz jų stengiasi spaugus savo 
vergus padaryti, laukianczius 
vien kapitalistų malonės ir 
susimylėjimo, pasirengusius 
viską padaryti, ko tik darb
davys pralobėlis nuo jų pa
reikalauti teiksis. Darbinin
kai ant to ne gali sutikti 
ir nesutiks be kovos, už savo 
tiesas jie turi kovoti; ne ant 

. jų reikia mesti atsakymą už 
neiszpasakytą pasikėlimą an- 

. glių prekių, bet ant kapita
listų ir ant jų reikalus apgi- 
nanezių žmonių balsais isz- 
linktų augszcziausių kraszto 
urėdninkų. Jie iszrinkti ne 
kapitalistų, kadangi tokių ne 
daug yra, bet darbininkų 
balsais, o vienog gazdina 
rinkėjus kareivių szuviais, 
jeigu jie bandytų priesz ka
pitalistus ką nors daryti. 
Monopolių kapitalistų geriau
siai apgina begėdiszki muitai 
ant atgabenamų isz svetur 
reikalingiausių žmogui tavo- 
rų; muitus tuos juk uždėjo 
dabartinė valdanti Amerikoj 
republikonų partija ir ji nė 
dabar, ant privertimo anglių 
kastynių savininkų iszpildy- 
ti teisingus darbininkų rei
kalavimus nė ant trumpo 
laiko ne sutinka muitus tuos 
sumažinti.

Pereitame szitmetyj Suvie
nytos Valstijos paveržė nuo 
Mexico Californiją ir kitus 
krasztus> Tuose krasztuoee 

. buvo katalikiszkos misijos ir 
bažnyczios, ant kurių užlai
kymo Mexico randas duoda
vo pinįgus; perėjus tiems 
krasztams po valdžia Suvie
nytų Valstijų, Mexico atsisa
kė mokėti pinįgus ant tų ins
titucijų reikalų, kadangi už
laikyti jas toliau buvo parei
ga Suvienytų Vafetijų. Ku
nigai per Amerikos valdžias 
reikalavo, kad Mexico ir to-

liau mokėtų tome įtaisome 
metinę paszelpą, bet toje, ant 
atsiliepimo Suvienytų Valsti
jų su reikalavimu, užmanė 
pavesti tą klausymą ant iszri- 
sziino Haagos terptautiszkam 
santaikos sudui. Sūdąs tas 
isztikro pradėjo perkratinėti 
Suvienytų Valstijų reikala
vimą, bet dabar tą provą vėl 
atidėjo, kadangi Mexico re
prezentantai ne turėjo visų 
reikalingų dokumentų, o Su
vienytos Valstijos teiposgi 
neturi nė jokių dokumentų 
parėmimui savo reikalavimų.

Po globa vienos isz turtin
giausių tautų ant svieto, Fili
pinų salos nupuolė ekono- 
miszkai dar žemiau negu bu
vo, kada jas valdė nuvargu
si Iszpanija. Gyventojai per 
karę isznaikintų provincijų 
Batangas ir Luzon, kurios 
buvo pirma turtingiausioms, 
ne gali nė prigulinczių mo- 
kesczių užmokėti. Filipinisz- 
ka komisija, matydama, kad 
isz nuvargusių gyventojų ne 
galima mokesczių iszspausti, 
dovanojo jiems žemės mo- 
kesczius už sziuos metus. Ne 
to vienog reikia, tokioms 
menkos vertės dovanoms A- 
merikos valdininkai ne pa
kels ekonomiszkai jų paežių 
nupuldytų ir isznaikintų sa
lų.

Ant salos Mindanao ameri
konai rengiasi į karę, kadan
gi jau visi mato, kad karės 
su tos salos gyventojais ne 
galima iszvengti. Yra dar 
maži pasikėlėlių pulkeliai ir 
ant salos Luzon, dar ir ežia 
pasikėlimas ne su visu suval
dytas. Manillės kariszkas 
sūdąs vėl iszteisino vieną ofi- 
cierą, ant kurio paliepimo 
kareiviai pylė filipiniecziams 
vandenį į gerklę. Prezi
dentas Roosevelt vienog ne 
užtvirtino iszteisinanczio nu
sprendimo, bet liepė atiduoti 
minėtą oficierą ant nubaudi 
mo kitam sudui, bet ne dryso 
paduoti motyvų tokio pada- 
vadyjimo, nors ežia motyvus 
kiekvienas gali suprasti: pre
zidentas mat ne tiki jau tei
singumui amerikoniszkų ofi- 
cierų, bet isz baimės ne drys- 
ta tą pasakyti.

Azija.
Maskoliszkas randas, nors 

Chinų valdžios per savo pa
siuntinį Peterburge užklausė, 
nesiskubina atsakyti, kada 
isztrauks maskoliszka kariu- 
mene isz Mandžurijos; rodo
si, kad ji, nors pasižadėjo 
pasitraukti ir atiduoti tą val
dybą Chinams, joje pasiliks 
ant visados, jeigu per karę 
kas nors isz Mandžurijos 
ne iszvys. Nė Anglija, nė 
Japonija iki sziolj ne atsilie
pė su reikalavimu, kad Mas- 
kolija iszpildytų visam svie
tui duotą pažadėjimą ir kad 
pasitrauktų isz Chinų valdy- 
bosx

Tūli Amerikos laikrascziai 
talpina persergėjimus, kad 
Amerikos biznieriai nesisku
bintų su dėjimu pinįgų į ko
kius nors užsiėmus Chinuose, 
kadangi buk į porą metų tu
rės Europos vieszpatystės pa
sidalinti Chinus; vieszpatys
tė ta atsirado jau ant kranto 
prapulties ir ne gali atsi
griebti, nė pusidrutinti, ran
dui trūksta pinįgų ant reika
lingiausių pakėlimui kraszto 
įtaisų. Ir pirma sunku cie- 
coriaus valdžioms buvo ką 
nors svarbesnio nuveikti, o 
dabar tą padaryti dar sun
kiau. Paskutinė gana dide
lė kontribucija, ant Chinų 
uždėta dėl bokserų maisztų, 
dar labiau viską pagadino; 
Chinai tos kontribucijos ne
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įstengs užmokėti ir už Ją at- 
seis griebti žemės krasztus. 
Prie dabartinio valdymo bu
do ir netikumo ir nerangumo 
urėdninkų ne galima puolan- 
ežio kraszto nuo prapulties, 
iszgelbėti. Nuolatiniai pasi
kėlimai įstūmė į vargą visus 
kraszto gyventojus.

Tame vienog yra tik dalis 
teisybės. Kad ciecoriaus 
valdžia netikusi, kad turinti 
per daug valios urėdninkai 
ne tikę, tas yra tiesa; tą su
pranta ir pats chiniecziai, 
bando pasikelti ir numesti 
nuo savo sprando netikusią 
ciecoriaus valdžią. Gali Eu
ropos tautos pasidalinti Chi- 
nus; klausymas tik, ar ilgai 
juos galės valdyti? Po sveti
ma valdžia, kad ir Ji butų 
niekiausia, net tokia kaip 
maskoliszka, chiniecziai visgi 
szio to iszmoks, su laiku at
siras supratimas ir meilė tė
vynės, ko sziądien chiniecziai 
ne turi. Tąsyk, jeigu chi- 
uiecziai išsikels priesz nepra- 
szytus globėjus,nors visaū Eu
ropa ir Amerika susijungtų 
ant/ suvaldymo chinieczių, 
pajiegos pasirodys per men
kos. 400 milijonų žmonių 
ne galima svetimame junge 
laikyti, jeigu jie panorės 
isz to jungo iszsiliuosuoti; o 
tąsyk ir karės kasztus atsei- 
tų ne chiniecziams mokėti 
bet tiems, kurie pasikėsino 
juos pavergti. Svetimi krasz- 
tai, nors ir .pasidalintų Chi- 
nūs, valdys juose ne ilgai.

Maskoliszkas randas tan
kiai pasinaudoja isz laikrasz- 
ežio “Novoje Vremia” ant 
iszreiszkitno sovo mierių. 
Dabar antai tasai laikrasztis 
atsiliepė smarkiai priesz an
glijonus ir vokieczius, įgavu
sius vėl didesnę įtekmę Azi- 
jatiszkoj Turkijoj ir Persijoj; 
laikrasztis reikalauja, kad 
maskoliszkas randas pasi
stengtų iszstumti isz Azija- 
tiszkos Turkijos vokieczius, o 
anglijonus isz Persijos. Pran
cūzijoj mena, kad tas “No- 
vam Vremenyj” patilpęs 
straipsnis yra rando paduotas 
ant pagarsinimo.

Anglija.
Būrų vadovai: Bothą, De- 

larey ir DeWett, ant praszy- 
mo Anglijos kolionijų minis- 
terio Chambėriai no, padavė 
jam būrų reikalavimus. Rei
kalavimų tų yra 12. Terp 
jų svarbiausi: kad Trans
vaaliaus dalis ne butų pri
skirta prie Nataliaus, ką An
glijos randas nori padaryti; 
kad už anglijonų isznaikintas 
būrų farmas angliszkas ran
das pilnai užmokėtų savinin
kams vertę padarytų nuotro- 
tų; kad visiems būrams, ka
riavusiems priesz Angliją,bu
tų atleistos jų kaltės ir sugrą
žintos pilnai politiszkos tie
sos; kad buvę laike valdymo 
būrų urėdninkai butų atgal 
priimti ant urėdų, o jeigu 
nužudytų vietas, kad anglisz
kas randas užtai užmokėtų 
tinkamą atlyginimą; kad ho- 
landiszka kalba urėduose ir 
mokyklose turėtų lygias tie
sas su angliszka; kad sukon- 
fiskuotos būrų farmos butų 
atiduotos jų savininkams, o 
jeigu angliszkas randas to 
padaryti jau ne galėtų, taipcad 
užmokėtų sukonfiskuotų far- 
mų savininkams visą vertę. 
Ant tų būrų vadovų reikala
vimų Chamberlain ne sutiko.

Būrų vadovai iszvažiavo isz 
Anglijos į Holandiją ir į 
Belgiją ir rengėsi keliauti į 
Ameriką, bet iszkeliavimą 
dar atidėjo. Gal būt, kad 
tikisi dar ką nors iszderėti 
nuo Chamberlaino. Buvęs

Transvaaliaus ministerių 
pirmsėdis Reitz keliauja į A- 
meriką, kur laikys pranešti- 
mus apie paskutinę karę pie
tinėj Afrikoj ir apie pasielgi 
mus anglijonų šu būrais 
laike karės.

Angliszki laikraszciai isz- 
giria kolionijų ministerį 
Chamberlainą, kadangi jam 
netik pasisekė iszplatinti an- 
gliszkas valdybas pietinėj 
Afrikoj, bet pasisekė priver
sti Chinų randą panaikinti 
vidurinius muitus ant sveti
mų atgabenamų į Chinvs ta- 
vorų. Girti ypacz už neva 
panaikinimą tų muitų nėra 
ką, kadangi tie muitai dar 
ne panaikinti. Chinų ran
das pridėjo pasargą, kad mui
tai tie bus panaikinti, jeigu 
ant to sutiks visos vieszpatye- 
tės vedanezios su Chinais 
prekystą. Pritarimo tokio 
iki sziol Maskolija nedavė, o 
be to ir Ch Inai muitų tų pa
naikinti ne gali. Taigi Chi- 
nuošė viskas pasilieka po se
novei, czia Anglija nieko ne 
pelnė. Maskoliszkas gi am- 
basa dori us liejie virszininkui 
maskoliszkos kari u menės isz 
Mandžurijos iszvyti visus už- 
imanezius kokius nors urėdus 
anglijonus. Tas yra jau į- 
žeidimu Anglijos, o Chain- 
berlain ne drysta priesz tokį 
jiadavadyjimą nė protestuoti, 
kadangi ir protesto Maskoli
ja galėtų ne paklausyti.

šąlą. kaip

re voli uci-
Nė vie

Pietine Amerika.
Ant prigulinczfos Prancū

zijai nelaimingos salos Mar- 
tiniųue juodveidžiai ima vir- 
szų ant baltveidžių. Czia y- 
ra dabar vos 5000 baltvei
džių ant 180000 parvuotų. 
Pliantacijos ir žemė priguli, 
teisybė, baltveidžiams, bet 
užtai veik visi urėdninkai, 
žinoma, iszėmus gubernato
riaus prancūzo, yra negrai ir 
jie teįp valdo visą 
jiems patinka.

Ant salos Hayti 
ja traukiasi toliau,
na partija,bent į trumpą lai
ką,ne gali galo revoliucijai 
padaryti. Kadangi ant salos 
yra daug europeiszkų pre- 
kėjų ir pliantatorių, tai Su
vienytų Valstijų randas bijo
si, kad kokia nors Europos 
vieszpatystė, '‘gindama savo 
pavaldinius, ne butų priver
sta iszsodyti ant kranto savo 
kareivių ir užimti kokį sa
los krasztą. Pereitą sanvaitę 
prezidentas Roosevelt su mi- 
nisteriais rodavyjosi ką dary
ti, kad tokios progos ne duo
ti Europos vieszpatystėms. 
Amerikos laikraszcziai nuo 
seniai kalbina randą užimti 
Hayti republiką ir padaryti’ 
ją Amerikos valdyba tokia 
kaip sala Porto Rico. Trosz- 
kime svetimiems prigulinczių 
krasztų Amerikos politikie
riai mažai turi konkurentų. 
Po politikierių įtekme esan
tis randas paprastai duodasi 
prikalbėti politikieriams ir 
griebia jų nurodomus krasz- 
tus, kur greitai sudemorali- 
zuoja dar labiau visus urėdus 
negu buvo pirma.

Republikoj Venezuelėj, ro
dosi, kad prezidentui 'Castro 
isztikro pasisekė atsigriebti 
ir dalį revoliucijonierių pa
traukti prie savęs. Sumuszęs 
revoliucijonierius, jis revo
liucijonierių vadovą Matosą 
pagarsino už pardavėją Vene- 
zuelės svetimiems isznaudoto- 
jams. Per tai isztikro Castro 
terp revoliucijonierių pasėjo 
neužsitikėjimą Matosui.

Columbi jos randas garsina, 
buk revoliucija vidurinėse 
provincijose likosi suvaldyta 
ir buk dabar ant Panamos

sausžemio siaurumos, kur yra 
vos 4000 revoliucijonierių, 
traukia 15000 rando karei
vių. Randas todėl žada re
voliuciją su visu savaldyti. 
Tam pažadėjimui vienog ne 
daugelis tiki.

tas ; žmonelės ne tik ne teko tur
tų ir pastogės, bet ae turi nė k? 
valgyti.

Paryžiaus laikrascziai 
nesza, jog 300 angliszkų 
reivių užėmė prigulintį 
mui s ui ta natą K alau ton,
Malajiszko pussalio, pietinėj 
Azijoj ir žinoma, isz czia geru 
ne pasitrauks.

pra- 
ka- 

Sia- 
ant

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
3 d. rugsėjo Vilniuje, ant 

skirto prie miesto priemiesezio 
Žvėrincziaus atsibuvo bicyklistų 
lenktynės.

Per pirmutines penkias dienas 
rugsėjo mėnesio^Vilniaus žemisz- 
kame banke per aukcijon? parda
vinėjo už skolas bankui namus 
mieste Vilniuje, kurių savininkai 
neužmokėjo bankui prigulinczių 
palakų.

Vilniaus viesza biblioteka isz 
leido kataliog? maskoliszkų knį
gų ėsanezių bibliotekoj. Apskri
tai, maskoliszkų knįgų Vilniaus 
bibliotekoj yra 23662, taigi be 
veik deszimti dalis visų knįgų 
esanezių bibliotekoj; daugiausiai 
joje yra knįgų lotymszkoj kalboj. 
Skaitlius knįgų mHskoliszkoj kal
boj nuo 1896 m. pasidaugino ant: 
4466 knįgų ir 155 periodiszkų 
iszleidimų ir laikraszczių.

Vilniaus miestas iszleidžia ant 
žmonių apazvietimo reikalų 30- 
000 rublių ant metų arba 2% su
rinkimų. Tai ne daug.

Į Vilniaus neseniai uždėt? pre
kystes mokyki? szįmet atsiszaukė 
beveik dusyk daugiau norinezių 
pastoti negu mokykloje yra vietų; 
pusė atsiszaukusių, nors iszlaikė 
egzamin?, nepatilpo į mokyki?.

Nežinomi piktadariai apliejo 
paczto skrynutę ėsanczi? prieszais 
gubernatoriaus rum? ir stengėsi 
padegti, bet likosi nubaidyti. Ne
žinia, su kokiu mieriu jie norėjo 
j? sudeginti. G-ibernatorius juk į 
skrynutę savo laisskų nemeta, bet 
siunezia tiesiog ant paczto; į skry
nutę meta laiszkus tik privatisz- 
kos ypatos.

pri

Isz Garteno.
Czianyksztė miesto rodą nutarė 

atsiszaukti į rand? su praszymu 
paszelpos vietiniam maskuliszkam 
teatrui po 3000 rublių ant metų; 
dabar randas ant to duoda tik 
lOOOrubl. (Vilniaus teatrui duoda 
5000 rabi.). Jeigu randas su 
teatro pagelba stengiasi platinti 
czia maskolystę, tai jo priderystė 
ir užlaikyti savo padėtoj?.

Kelių ir karės ministerija pas
tatys ties Grodnu tvirtu tilt? per 
Nemunu Tiltas tas bus ant 
plianto einanezio į Baranovi- 
czus.

Czianyksztę realiszk? mokyki? 
apazvietimo ministerija nutarė 
uždaryti, o jos vietoj bus atida
ryta vidutinė techniszka moky
kla.

Isz Pinsko, Minsko g u b.
Susitvėrė isz iemdarbių szito 

pavieto specialiszka draugystė, 
turinti už mierį davinėti ant leng
vų iszlygų paskol? žemės savinin
kams,užsiimantiems visokiais ant 
pakėlimo žemdarhystės bandy
mais. Žemdarbystė szitose ap
linkinėse, kaip ir visoj Lietuvoj, 
isztikro reikalauja pagerinimo.

Pinske susitvėrė dalis Cieco- 
riszkos Žuvių auginimo Dr-tės.

Likimas uždraustų knįgų.
Maskoliszkas muitų departa

mentas prie iždo ministerijos pra
ncūzė visoms parubeiių muitiny- 
czioms, jog yisos atsiųstos isz už- 
rubežių, cenzūros ne perleistos, 
taigi uždraustos, knįgos, laikraaz- 
cziai ir kitoki raaztai, ne iszga- 
benti į paskirt? laik? į užrube- 
žius, turi būt muitinyczių per
siųsti Peterburgo ciecoriszkam 
knįgynui. Dabar todėl galima 
tikėti, kad maskoliszkos muitiny- 
czios neaiskubįs su gr?žinimu at
gal atėjusių į Maskolij? isz užru- 
bežių drukų: greieziau jųps siųs 
Peterburgo knįgynui, kuris to
kiu bud u bandys, apvogdamas 
pnvatiszkas ypatas, dauginti 
knįgų skaitlių. Ir slapta per ru
bežių pergabentas, valdžių konfis
kuotas knįgas, konfiskavę turi 
siųsti į Peterburgo knįgyn?.

kontroleriai peržiūrinėtų keliau- 
janczių geležinkeliais bilietus tik 
dienos laike, o saugotusi t? dary
ti naktimis, k? kontroleriai dabar 
tankiausiai daro ir ant to budo 
kontroliavimo bilietų važinėjan
ti tankiai siuntė pasiskundimus 
geležinkelių užveizdai.

. . . r
Sziųmetinis užderėjimas žiemi

nių javų ir vasarojų Latvijoj bu
vo nykesnis negu Lietuvoj.

isz Prūsų Lietuvos.
Pereit? sanvaitę už javus mo

kėjo Tilžėj: už szėpelį pernyksz 
ežių rugių 7.50 Mk., už sziųme 
tinių 5.70 — 6.00 Mk., miežių 
6.00 Mk., ropuezių 1.40 — 1.50 
Mrk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį 
kvieczių 7.55 — 7.80 Mk., rugių 
6.15 — 6.40 Mk., miežių 5.25
— 5 50 Mk., avižų'4.15 — 4.40 
Mk., baltųjų žirnių 8-50 Mk. — 
9.00 Mk., rainųjų 8.00 — 8.50 
Mk., ropuezių 1.60 •— 1.80 Mk. 
Už centnerį (100 svarų) sziaudų 
1.60 —-4 1.80 Mk., szieno 2.10 — 
2 40 Mk. Už svar? sviesto 0.90
— 1.00 Mk.; už svar? kiauszinių 
2.40 Mk.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 14 — >2 d. 

pi u tės Vilniaus gubernijoj apsir
go žmonių visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje: pilvi
nėms sziltinėms 7, szlakuotoms 1, 
tymais 14, kraujine 1, difteritu 1. 
Paviecziuose apeirgimų buvo: 
szlakuotoms sziltinėms, kaime 
Staszliakuose, Vilniaus pav., ap
sirgo 4, isz kurių 1 pasimirė; pil
vinėms sziltinėms, kaime Baltu
piuose apsirgo 2; tymais darbi
ninkų gyvenime ant geležinkelio 
ant 672 viorsto apsirgo 5 ypa
tos.

Kariszki sūdai Lietuvoj.
Ant prisakymo virsiininko 

maskoliszkų kariszkų į “ _ 

Lietuvoj, likosi parengti kariauki 
sūdai sziuose Lietuvos miestuose: 
Tauragėj, Kaune, Minske, Bo- 
bruiske, Dinaburge ir Rygoj. Su- 
dai vienog tie bus tik tuomtarpi- 
niai, ilgai ne užsilaikys, jie pas
kirti tik ant perkratindjimo bė- 
ganezių provų.

Maszkol szkoj pusėj valdžios 
suaresztavo vokiszk? plaukinėjan- 
tį ant Nemuno garlaivį “Herol- 
d?”.

Prūsų Lietuvoj kariumenės vir- 
szininkas Karaliaucziuje, jenerolas 
Goltz, prisakė virszininkams gar- 
n;zonų Prūsų Lietuvoj, ant darbų 
paleisti kareivius, jeigu dvarpo
niai ir ūkininkai reikaieutų darbi-1 
ninku ant nuvalymo laukų. 
Prūsų Lietuvos darbininkai skun
džiasi, kad darbo ne gali gauti, 
o kareiviazkoa valdžios paleidžia 
dar kareivius, kad jie darytų 
konkurencij? darbininkams. Ka
reiviai, turėdami valgį, drabužį ir 
gyvenim? nuo valdžios, gali dirb
ti daug pigiau už paprastus 
bininkus, kuriems didesnę 
uždarbio reikia Apversti ant 
gio ir drabužio.

Prūsų Lietuvninkų Susivieny- 
jimas 31 d. piutės*atlaikė susi- 
rinkim? Skaizgiriuose.

Karaliaucziaus valdžios iszlei- 
do prisakym? visiems Prūsų Lie
tuvos moKintojams ne bausti vai
kų ne vokiszkal kalbanczių tėvų 
už neganėtin? mokėjim? vokisz- 
kai; ne muszti vaikų per rankas, 
kaip tai Prūsų mokintojai'pa-

dar- 
dalį 
vai

pajiegų .prast aiuiarc.__ -

Pereit? sanvaitę už kiaules mo- 
kėjo Tilžėj: už por? p ars z ų 4— 
6 sanvaiezių po 18—24Mk., už 
senesnių iki 33Mk. Už kiaulę 
mokėjo po 58 Mk., už penėtas po 
45Mk. už kiekvien? 100 svarų 
svarumo.

Isz Sviro, Vilniaus gub.
28 d. pjutės szitose aplinkinėse 

siautė baisi audra ir lytus su de
besų praplyszimais, kurie ne ma
žai bledies pridirbo. Perkūnas 
uždegė namus Rakoviczo, kurie 
ir sudegė. Iszsiplatinti gaisrui 
nedaleido vietinė ugnagesių sar
gyba.

Isz Aszmėnų,Vilniaus 
gub.

Tūlose vietose prasidėjo jau 
darbai szitame pavietyj prie dir
bimo naujo geležinkelio, kuris 
bėgs nuo Bologoje į Siedlecus; 
ant visos linijos prasidės darbai 
nuo szio rudens. Kelias tas vie
nog žemdarbiams ne daug naudos 
atgabęs, kadangi Vilniaus gub. 
paviecziuose, per kuriuos bėgs 
tas kelias, ūkininkai ne turi pro
duktų ant iszvežimo svetur, k? 
surenka, viskas eina ant vietinių 
reikalų.

Szitame pavietyj, kaime Vado- 
le, Subatnikų valszcziuje, siautė 
gaisras, kuris isznaikino 7 ukes ir 
visus krutanezius ūkininkų tur-

Priverstinai paimta žeme.
Ant reikalų geležinkelių, pri

verstinai, ant kelių ministeriopa- 
davadyjimo.bus paimta žemė nuo 
privatiszkų sivininkų: ant isr- 
plitinimo geležinkelio stacijos 
Mozeik? (Kauno gub.) paims 4 
desiatinas ir 792 ketvirtainius 
sieksnius; ant iszplatinimo Pane
vėžio stacijos—2 desiatinas ir 145 
sieksnius; ant stacijos Szilėnų 
(Sziaulių pav.)-1830 sieksnių;ant 
stacijos Vileikos(Vilniaus gub.)— 
1750 sieksnių; ant stacijos Vol- 
kovisko (Garteno gub. }-5 desiati 
nas ir 802 sieksnius stacijai Luni- 
nec (Pinsko pav.)-2 desiatinas 51 
sieksnį ;i«tacijai Kobrinto (Garte
no gub. )-100 sieksnių. Už pa- 
imt? žemę jos savininkai gausuž- 
mokesnį ne tokį kokio nori, bet 
tękį, kokį randas pripažįs.

Isz Kaupo gub.
Žmonelės jau suvežė daugum? 

javų nuo laukų. Dabar vien li
nai ir bulvės dar nenuvalyti. 
Rugius pasisekė veik visur suvež
ti ne sudygusius, kadangi pasku
tiniuose laikuose ant poros dienų 
apsistojo lytus ir isz to ūkininkai 
pasinaudojo. Grudai visur stam
bus ir gražus. Bulvės vienog ne 
visur gema: ant sunkesnių dirvų 
jos pūva. Daugelyj vietų ir szie- 
n? pagadino lytus: surinko 
vienog daugiau negu pernai.

jo

Isz Rygos.
Virszininkas Latvijos geležin

kelių issdavė prisakym?, kad

Viename kaime netoli Klaipė
dos bernavo jaunas lietuvis isz 
Maskoliszkos Lietuvos. Pasi
naudojęs, kada patsai ūkininkas 
ir jo pati iszvažiavo isz namų,įsi
laužė jis į klėtį, iszlaužė spintas, 
paszlovęs 200 markių pinįgų, s&- 
do ant gaapadoriaus bicyklio, no
rėdamas dumti į Maskolij? ir isz- 
likro laimingai prisigriebė iki 
rubežiui. Czia užėjo pas vien? 
ukinink? paklausti rodos, kaip 
geriausiai slapta pereiti per rūbe 
žiu. Ūkininkas, nužiūrėdamas 
keleivį, apsiėmė jį pervesti per 
rubežių, bet vietoj vesti kur rei
kia,nuvedė į Dovilus ir ten atida
vė į žandaro rankas. Pabėgėlis 
prisipažino, kad jis apvogė gas- 
padorių ir pavogtus daigtus ansai 
ūkininkas atgavo. Prūsų . lietu- 
viszki laikraszcziai, pasiremdami 
ant szito atsitikimo, bando 
siundyti žmonis ant visų masko- 
koliszkų lietuvių, ateinanezių ant 
darbų į Prusus. Tie laikraszcziai 
užmirszta, kad ir Maskoliszkoj 
L etuvoj pasitaiko, kad atėję isz 
Prūsų į Maskolij?, nors gauna 
ten geresnius darbus negu masko- 
liszki lietuviai Prūsuose, ne tik 
apsivagia, bet papildo ir dar bjau
resnius nusidėjimus, o vienog už 
pavienius tuos atsitikimus niekam 
nė ant mislies ne užeina visus 
prusus už niekszus laikyti, kaltes 
vieno versti ant sprando visų 
Prūsų gyventojų ir - priesz juos 
pereerginėti žmonis.

Atsiliepimas 
Kalnakasių Unijos Komi

teto.
Mes, Unijos komiteto lietuviai, 

esame dėkingi tautiecziams lie
tuviams darbininkams už tai, kad 
jie neužmirszo sztraikuojanczių 
Pennsylvanijos anglekasių, dėka- 
vojame jiems už psszelp?, koki? 
mums suteikė savo aukomis. Mes 
nenustosime reikalavę savo tiesų, 
nepaliausime gynę musų reikalų, 
kol anglių kastynių carukai ne- 
iszpildys musų teisingų reikala
vimų. Teisybė yra musų pusėj, 
todėl jie priversti bus pripažinti 
tai, kas mums priguli.
Sztraikai traukiasi jau penktas me 

nuo. Jeigu mes butume seniau vis . 
k?priderancziai apsvarstę, tai szi?- 
dien laimėtume sztraik? su viena 
diena. Jeigu laike rinkimų bu
tume balsavę už kandidatus Soči- 
alistiszkos partijos, valdmmkus 
turėtume teisingus; kadangi da
rėme kitaip, valdii? turi tarnai 
anglinių carukų, jie sunaudoja 
savo pajiegas ant apgynimo kas
tynių savininkų reikalų, jų karei
viai ginklus vartoja priesz ginan- 
czius savo tiesas darbininkus. 
Dabar darbiniukai jau geriau vis- 
k? supranta, jie su nekantrumu 
laukia balsavimo laiko, kada tu
rės prog? pabriežii kryžiuk? 
priesz kandidatus sočialistiszkos 
partijos; jau ir didesnė pusė ka
zokų (?) stoja socialistų eilėse, 
kad tik pasigėrę ne persikeistų ir 
ne pasitrauktų nuo tikro kelio.

Neužilgio pamatysime, ar szi- 
tie sztraikai iszeis ant naudos an
glių kastynių carukų ir jų tarnų. 
Jie szi?dien matov- kad per dabar
tinius sztraikus daugeliui darbi
ninkų atsidarė akys ir per tai su- 
sidrutino socialistų partija, o tas 
ne iszeis ant naudos anglinių ca- , 
rūkų. Kada socialistai snsidru- 
tys, jau kapitalistų tarnai ne ga
lės sžaudyti į pulkus beginklių 
darbininkų; todėl tai dabar sze- 
rifai ir jų tarnai, norėdami patar
nauti ponams kapitalistams, erzi
na darbininkus, kad rastų prog? 
sžaudyti į juos kaip į laukinius 
žvėris, kadangi žino, kad iszlikę 
nesuszaudytais, supratę teisingu- 
m? dabartinių yaldžių, turės pe
reiti į socialistų pusę. '

Pas mus yra du politiszki 
kliubai. Dabar veik visi tikri 
lietuviai laikosi socialistų; neži
nia tik,ar laike balsavimų visi lai
kysis, kaip laikosi dabar, ar terp 
jų ne atsiras parduodanezių bal
sus kapitalistams už gėry mus ir 
menkus urėdus. Daugumas lie- . 
tuvių szi?dien supranta, kad dar
bininkus gali iszliuosuoti isz ka
pitalistų verguvės tik socialistai, 
vienaitinė politiazka partija, kū
nai rupi darbininkų labas. An
tai czianyksztis Litewsko-polski 
Kliub teiposgi žadėjo rinkti au- 
kab ant naudos sztraikuojanczių 
kalnakasių, bet kiek surinko ir 
kur dingo surinktos nuo žmonių 
aukos, nieks nežino, kalnakasių 
unija, kuri kontroliuoja aukas 
paskirtas ant suszelpimo sztrai- 
kierių nieko ne žino apie surink
tas ant to mierio Litewsko - Pols- 
ko Kliubo. Musų broliai lietu
viai deda aukas ne Litevrėko-Pols- 
kui Kliubui bet vien ant naudos 
varg? kenezianozių sztraikuojan
czių unijos sąnarių. Tegul todėl 
ir ant toliau musų broliai teip da
ro, kaip iki sziol; jeigu duoda 
aukas, tai tegul jas duoda tiems, 
kurie paszelpos reikalauja, o ne 
Kliubams, nes 4 Kliubai nė 
vieno nuoszimczio ne davė ant 
naudo* sztraikuojanczių kalnaka
sių, nors renka aukas neva ant to 
mierio. Aukos ant naudos sztrai
kuojanczių Pensylvanijos kalna
kasių turi būt siųstos stacziai ant 
antraszo: Wm. B. Wilson, Natio
nal Secretary Treasurer, 1103 
Stewason Bldg., Indianopolis, 
Ind. Wisos aukos turi pereiti\ 
per centraliszk? kas?; rokundas V 
veda Centraliszkas Nacionaliszkos 
Unijos sekretorius ir iždininkas. 
Aukos ant suszelpimo sztraikuo
janczių kalnakasių sudėtos turi 
pereiti.per kontrolę Centraliszkos 
anglekasių unijos.

Vietinės Unijos sąnarys—
Bazilius.



Isz Amerikos.
Neteisingi uredninkai.

St. Louis, Mo. Czianykszcziai 
miesto rodos sanariai, 197 ypstos, 
sutvėrė ypatiszkę draugystę, kuri 
už pinigus darė visokius ant 
miesto nenaudos užgyrimus. Dau
gumas tų parsidavėlių likosi su- 
aresztuotų. Pristojęs prie tos 
draugystės po prisiega pasižadė
davo nė jokiame atsitikime ne 
iszduoti savo sandraugų.

Paskendo garlaivys.
Detroit, Mich. Czianyksz- 

cziame porte paskendo garlaivys 
•H. Houghton. Prie to prigėrė 
trys ypatos. Laivas gabeno ak
menis. Matyt nuo paskutinių ly
tų aamenys prisigėrė vandens ir 
iszbrinkę, iszardė laivę, todėl jis 
teip greitai paskendo, kad žmo
nės nespėjo iszsigelbėti.

Ketina padidinti vyskupjsczlu 
skaitliu.

Suvienytose Valstijose yra 85 
katalikiszkos vyskupystės, bet 
terp vyskupų nėra nė vieno, ku
ris galėtų susikalbėti su milijo
nais lietuviszkų ir slaviszkų ka
talikų. Dabar,kaip garsina laik- 
raszcziai, popiežius skaitlių vys
te upysezių rengiasi padidinti iki 
szimtui. Airiai kunįgai gaus 15 
naujų sziltų vietų, o katalikams 
reiks dėti didesnes aukas ant už
laikymo vyskupų ir jų tarnų.

Ateiviai atkakę piutes mėnesyj.
Nj:w York. Per visę piutės 

mėnesį atkako j New Yorko por- 
tę ateivių 32498, arba ant 8000 
daugiau negu per tokį jau laikę 
pereitų metų. Isz atkakusių a- 
teivių valdžios sulaikė 230 mo- 
teriszkų ateiviu, isz jų tik 11 su 
gręžino atgal. 1 Su vyriszkiais a- 
teiviais didelių ceremonijų ne da
ro.

Reikalauja tiesu prlesz girtuok
lius.

New York. Prieszininkai 
svaiginanezių gėrymų Cortland 
County reikalauja nuo szteto 
tiesdarių buto,kad ant apstabdy- 
mo girtuokliavimų butų lazduo
tos at'akanczios tiesos: jie reika
lauja, kad kiekvienas norintis 
gerti svaiginanezius gėrymus isz- 
pirktų licenciję ir mokėtų po 5 
dol. ant metų. Apart to, vardai 
turinezių ant girtuokliavimo li
cencijas kad butų garsinami du 
kartu ant metų, ant visų žinios, 
kad jie geria svaiginanezius gėry
mus.

Besimokinanti New Yorke.
New York. Į Didžiojo New 

Yorko mokyklas ant szių mokslo 
metų priėmė 502903 mokintinių, 
taigi beveik trissyk daugiau ne
gu yra mokintinių visoj Lietuvoj, 
nors skaitlius gyventojų Lietuvoj 
yra trissyk didesnis negu New 
Yorke. New Yorko mokyklas 
dabar lanko ant 35000vaikų dau
giau negu pernai.Dėl visokių prie- 
žasezių į mokyklas ne priėmė 
5300 norinezių mokintiesi vai
kų.

Ežeras karszto vandens
Phoenix, Ariz. Netoli Mexiko 

rubežiaus yra gana didelis ežeras, 
turintis 14 angliszkų mylių ilgio 
ir 3 ploczio.. Ežere tame iki sziol 
buvo paprastas szaltas vanduo. 
Dabar vanduo pradėjo virti, kyla 
karszti garai, o isz dugno nema
tomos pajiegos meta karsztędum- 

- blę. Gyvenanti ežero pakrantėse 
indi jonai,persigandę, iszsmeszdino 
isz tų aplinkinių. Tę nepaprastę 
apsireiszkimę, matyt, pagimdė 
vulkaniszkos pajiegos.

Milijonierius apdovanojo laik- 
raszczlu pardavinėtoja.

New York. Garsus trustų tver- 
tojas,Amerikos didžiausias didž
turtis Morgan pirko nuo laikrasz- 
czių pardavinėtojo laikraszczio 
numerį ir davė jam 50c. Vaikas 
vienog pasivijo didžturtį ir atida
vė jam 49c. atgal. Užtai malo
ningas milijonierius pridėjo dar 
50c. vaikui kaipo dovanę nuo sa
vęs. Ne didelės vertės yra tokia 
dovana; neturtingi tankiai dides
nes geradejystes padaro, o laik- 
raszcziai apie tai tyli.

Nenori apsivedusiu mokintoju.
Salt Lake City, Utah. Czia- 

nyksztė mokyklų užveizda nus
prendė ne priimti apsivedusių 
mokintojų ir praszalinti nuo vie
tų visas apsivedusias. Nežinia 
kodėl. Priderėtų praszalmti ne
geras; terp apsivedusių juk gali 
būt geresnės negu nevedusios.

7 žmones nusinuodino.
Paris, Tex. Netoli nuo ežia 

gyvenantis faimerys, ant apsau
gojimo medvilnės nuo vabalų, 
apibarstė augmenis su nuodais 
Paryžiaus žalna. Kadangi lytaus 
ne buvo, tai nuodai ant medvil

nės pasiliko ir nuo jų dabar nusi
nuodino 7 darbininkai renkanti 
medvilnę: jie, kvėpuodami, į- 
traukė nuodus į plauczius ir nuo 
jų pasimirė.

Muszls terp indijonu Ir baltvei. 
džlu.

Aplinkinėse Tematai, Meksike, 
indi jonai norėjo pavogti farmerių 
galvijų bandę. Farmeriai vienog 
greitai susirinko, apsiginklavo ir 
isztraukė ginti savo gyvulius. Už
gimė smarkus musais, kuriame 
szeszi indijonai likosi užmuszti, o 
keturi likosi į nelaisvę paimti.

Namire nuo muses Įkandimo.
Brooklyn, N. Y. Pasimirė 

ežia George Lindhurst nuo įkan 
dimo musės. Musė įkando jam 
į rankę ir nuo to ranka isztino. 
Paszaukti daktarai apreiszkė, jog 
ne gali pagelbėti, kadangi nuo 
įkandimo užsinuodino krau
jas.

Nauji zokonlnkai.
Angliezkas pasažierinis garlai

vys “Oceanic”, iszplaukęs isz 
Liverpool į New Yorkę, terp ki 
tokių pa&ažierių, turi 30 jaunų 
airių, kurie keliauja į Amerikę, 
norėdami tapti zokoninkais. Jie 
keliauja į Galvestonę, Texase, 
kur nori pastoti į ėsautį ten ka- 
talikiszkę ktiosztorių. Amerikoj 
ir be tų yra daugiau airių kunį- 
gų negu reikia.

Reikalauja sugrąžinimo iszplesz- 
tu abrozdu.

San Francisco, Cal. Katali- 
kiszka Amerikos organizacija 
“Council Catholics Truth Socie- 
ty” atsiliepė prie prezidendo Roo- 
sevelto su reikalavimu, kad jai 
butų atiduoti visi szventi abroz- 
dai, kokius grįžtanti amerikonisz- 
ki o 6c i erai parsigabeno nuo Fili
pinų salų. Apart to, organizaci
ja reikalauja isztirimo, kokiu bu- 
du tie szventi abrozdai pateko 
oficierams; gal jie tapo isz baž- 
nyczių iszplėszti? Ir tas gal 
būt.

Cholera ant kariszko laivo.
Nuo Filipinų salų atkako į Ja

ponijos portę Nagasaki Amerikos 
kariszkas laivas su grįžtaneziais 
nuo Filipinų kareiviais. Laike 
kelionės ant laivo cholera apsirgo 
keturi kareiviai, todėl Japonijos 
valdžios laivę sulaikė kvarantenoj, 
niekam nuo jo ne duoda art kran
to iszlipti.

Sniegas.
Siocx City, Ia. Sziaurinėj da- 

lyj Black Hill 11 d. rugsėjo pu
sėtinai pasnigo. Aplinkinėse 
Bald Mountain sniegas laikosi 
Aplinkinėse Cheyenne, Wy 
ominge, užstajo tikri žiemos 
szalcziai: termometras nupuolė 
iki 25°, vandens užsidengė ledo 
pluta.

Dega kerosino szaltlniai.
Beaumont,Texas. Czianyksz 

ežiai kerosino szaltiniai dega. 
Pirmutinę ugnį užgesino, bet 
szaltiniai, nežinia kokiu budu, 
isz naujo užsidegė ir dabar ugnies 
ne galima suvaldyti. Szitose 
aplinkinėse yra 410 szaltinių. 
Iki sziol ugnis pridirbo jau labai 
daug blėdies.

V alkanai Alaskoj.
Seattle, Wash. Atkakęs ežia 

garlaivys Bertha atgabeno žinię, 
jog Alaskoj atsidarė keli vulka
nai. Isz kalnų virszunių Re- 
doubt, Illiamma ir Szv. Augusti
no kalno kyla liepsna ir tirszti, 
juodi debesys.

Suaresztavo pinigu dirbėjus.
Sestle, Wash. Suaresztavo 

ežia tris jubilerius, brolius žy
dus: Juozę, Albertę ir Marcusę 
Meyerus ir agentę Torantę. Ap
skundžia juos už dirbimę netikrų 
pinįgų.

Pirmutinis sniegas.
Dubeth, Minn. Atkakę ežia 

9 d. rugsėjo garlaiviai atgabeno 
žinię,jog ant Superior ežero siau
tė pirmutinė szįmet sniego dar
gana; didžiausia dargana buvo 
rytinėj dalyj Superior ežero.

Giriu gaisrai.
Tkllamook, Ore. Szitose ap

linkinėse net szesziose vietose 
siauezia girių gaisrai, kurie prisi
artino jau prie szito miesto. Gy
ventojai, kiek jų yra, visi dar
buojasi prie gerinimo ugnies, 
kadangi bijosi, kad ugnis neisz- 
naikintų szito, isz visų pusių de- 
ganezių girių apsiausto miesto. 
Aplinkinėse likosi isznaikintos 
keturios farmos. Iki sziol vienog 
ugnies apstabdyti ne pasisekė.

Portland, Ore. Girių gaisrai 
sziaurinėj szteto Oregono dalyj 
pridirbo blėdies ant kelių milijo
nų dol. Iszdegė teipojgi mieste
liai Bridel Vul, Viola; girių gais

rai isznaikino ir daugybę farmų. 
Netoli Vancuover sudegė dvi mo- 
teriszkės ir 3 vaikai.

Taouma, Wash. Girių gaisrai 
siauezia visuose vakariniuose pa
rkeliuose szteto tVashingtou; 
nuo rubežių Britiszkos Kolumbi
jos iki upėj Columbia visos girios 
gaisrų apimtos. Miesteliai Elma 
ir Falvin likosi teiposgi ugnies 
isznaikinti. Degancziose giriose 
yra medžių kirtėjai, su kuriais ne 
žinia, kas atsitiko.

Eipliozijos
Newark, Oh. Lentų pioviny- 

cziose netoli Martinsburg explio- 
davo garinis katilas. Expliozijos 
likosi užmusztas piovinyczių sa
vininkas ir vienas darbininkas.

Greenfield, Ind. Lentų pio- 
vinycziose Tremont Gant explio- 
davo garinis katilas. Expliozi- 
jos du darbininkai likoei užmusz
ti, vienas mirtinai sužeistas, o 
apie12 yra lengviau sužeistų.

North Fork, W. Va. Big 
Four kastynėse Algoma Coal & 
Coke Co. atsitiko baisi dujų ir 
parako expliozija, kurios du balt- 
veidžiai ir 15 negrų darbininkų li
kosi ant vietos užmusztų. Olose 
vienog yra dar daugiau darbinin
kų, kurių, dėl daugybės prisirin
kusių olose garų,iszgelbėti ne ga
lima. Garai expbodavo nuo vie
no darbininko lianų o-, o nuo to 
užsidegė ir sukrautas parakas.

Gaisrai.
New York. Sudegė ežia visz 

tinyczios ii kiaulininkai, ant Ran- 
dalls Island. Ugnyje “ pražuvo 
1500 visztų ir 200 kiaulių.

San Jose, Cal. Sudegė ežia 
didelės alaus leidinyczios Frede- 
neksburg Brewing Co.. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 300000 
dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Denver, Col. Netoli Struby 

susimuszė du geležinkelio trukiai. 
Prie to dvi ypatos likosi užmusz- 
tos, o viena mirtinai sužeista.

Isz darbo lanko.
New York. Atkako ežia 

Pennsylvanijoa gubernatorius 
Stone jieszkoti kelių ant užbaigi
mo teip ilgai besitraukianezių 
anglekasių sztraikų. Gubernato
rius pasiūlė kastynių savininkams 
savo tarpininkystę, bet, turbut, 
nieko ne pelnė. Garsus trustų 
tvertojas Morgan apreiszkė laik- 
raszczių reporteriams, jog sztrai- 
kai gali pasibaigti tik tęsyk, jei
gu darbininkai atsiduos ant ma
lonės kastynių savininkų ir su- 
grįž prie darbo be jokių pasargų. 
Na, o valdžios ne turi nė jokio 
ginkld, ar jo surasti ne nori, ant 
suvaldymo neturinczių gėdos ir 
dorus kapitalistų. Jeigu žiuonėtt 
ne apsižiūrės ir laike rinkimų u- 
rėdninkų pardavinės balsus už a- 
lausstiklę, tai gali ateiti laikai, 
kad 80 milijonų Amerikos ukėsų 
pastos vergais, atiduotais ant ma
lonės kelių szimtų pralobėlių.

Tarnaujanti aut geležinkelių 
trukių į vakarus nuo Chicago ma- 
szinistai ir vagonu stabdytojai 
susiorganizavo ir pareikalavo nuo 
kompanijų pakėlimo algų ant 
20%. Jeigu reikalavimas ne bus 
iszpildytas, jie ant syk ant visų 
geležinkelių į vakarus nuo Chica- 
gos nutarė pakelti sztraikę. Per 
tai trukių bėgiojimas į vakarus 
turėtų su visu pasiliauti, kadangi 
geležinkelių kompanijos ne galė
tų gauti iszlavintų ir pažptanczių 
kelię seabsų.

Welch,W. Va. Italiszki ak
menų skaldytojai, dirbanti prie 
rengimo naujo pecziaus United 
States Steel Corporation, iszloszė 
sztraikę. Kompanija sutiko pri
imti atgal jos praazabutus darbi
ninkus. Sztraikai todėl pasibai
gė ir sztraikavę darbininkai su
grįžo prie darbo.

•[ Canon City, Col. Smelting 
dirbtuvėse numažino darbininkų 
algas: pirma jie gaudavo po $2.75 
už 12 darbo valandų, o dabar tik 
$2.50. Sziaip darbai eina ežia 
gerai ir isz kitur atkakę darbi
ninkai greitai gauna darbę.

* Dr.

5 Philadelphia,Pa. Kastynių 
savininkai tvirtina, kad jie ne isz- 
pildys nė jokių anglekasių reika
lavimų; sztraikai, kaip jie sako, 
gali pasibaigti vien tęsyk, jeigu 
darbininkai be jokių pasargų 
pasiduos ant kastynių savininkų 
malonės.

5 Boston, Mass. Pasibaigė 
ežia sztraikai darbininkų alaus 
leidinyczių. Darbininkai reika
lavo vien priėmimo atgal visų 
sztraįkavusių darbininkų.

5 Tampa, Fla. 400 darbinin
kų Seidenberg &Co. cigarų dirh 
tuvių pakėlė sztraikę. Darbiniu 
kai perstatė savo reikalavimus, 
bet kad jie likosi atmesti, darbi
ninkai paliovė dirbę.

Visokių tikėjimų bažnyčiose 
dvasi* aki žmonių vadovai perei
tos nedėlios dienę peikė savinin
kus anglių kastynių už jų nenuo- 
lankumę. Kasžin ar ir musiszkiai 
kunįgai tę darė?

Chicago, III. Vežėjai Svif
to & Co. piovinyczių nutarė vėl 
sztraikuoti, kadangi kompanija, 
priimdama ne prigulinesius prie 
organizacijų, stengiasi mažinti ai- 
gas organizuotų vežėjų.

Tamaqua, Pa. Greenwood 
anglių kastynėse pereitę sanvaitę 
pradėjo dirbti su seabsais. Kiek 
seabsų dirba, tikrai nežinia, ka
dangi kastynių savininkai tę sle
pia.

Scranton, Pa. Delaware, 
Lackavranna & Western Co. pra 
dėjo darbus su seabsais Bnskin 
kautynėse. Kiek pasisekė surink
ti seabsų, nežinia.

Chicago, III. Vežėjai par- 
davinyczių Mandel Bros, nutarė 
sztraikuoti, kadangi pardaviny- 
czių savininkai be priežt-sties pra- 
szalino vienę jų sendraugę.

1 Ottumwa, Ia. Pasibaigė 
ežia sztraikas tarnaujanezių ant 
sztritkarių. Kompanija pripa
žino tarnaujanezių organizaciję ir 
sztraikieriai sugrįžo į darba.

Chicago, Jll. Duonkepi- 
nyczių vežėjai nutarė sztraikuoti, 
jeigu darbdaviai nenutiks ant mo
kėjimo tokių algų, kokias pirma 
mokėjo.

•| Chicago, III. 200 vežėjų 
Excavating Teamcters Union pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja po 
12 dol. ant sa n vai lės, o gauua tik 
9 dol.

1 Kansas City, Mo. Frachtų 
iszcrovėjams ant czianykszczių 
geležinkelių, be reikalavimo isz 
jų pusės, pakėlė algas.

5 Boston, Mass. Sztraikas 
darbininkų czianykszczių alaus 
leidinyczių pasibaigė.

ISZ
Lietu viszku diryu.

Isz Waukegan,lll.
Czianykszcziai lietuviai nuo 

gruodžio mėn. pereitų metų turi 
savo kunįgę kun. Smolenskę,pus
brolį kun. K ra vežu no isz Chica- 
gos. Vyskupas daleido užimti 
jam musų parapiję. Naujas du- 
szių piemuo isz pradžių parapijo 
nams patiko, visiems buvo geras, 
dabar kasžin ar ežia neužgims 
vaidai parapijoj, kadangi musų 
kunįgėlis, geriau apsidairęs įr 
matomai pamokytas kitų, prade
da elgtiesi teip kaip ir kiti.

Waukegane para pi jonų yra 
ne daugiausiai,dabar yra vos 350; 
pirma buvo jų daugiau, bet sus
tojus darbams cukraus dirbtuvė
se, daugelis iszsikraustė kitur. 
Kaip visur ant pradžios teip ir 
ežia trūksta pinįgų ant prideran- 
czio įrengimo bažnyczics. Mu
sų kunįgas, matydamas gerumę 
ir nuolankumę parapijonų, pra
dėjo juos kalbinti statyti bažny- 
czię, bet kad kasoje nėra pinįgų, 
tai ne galima darbo pradėti. Ku 
nįgas žadėjo užtraukti paskolę, 
reikalavo vien, kad turinti ne- 
krutanezius turtus gvarantuotų 
užtrauktę skolę. Tokių vienog 
mažai atsirado, daugumas pabū
go kad ne reiktų nu
stoti savo savasties,jeigu kunįgas 
ar ne norėtų, ar ne galėtų skolos 
iszmokėti. Negalėdamas prikal
bėti statyti bažnyczię, reikalavo, 
kaip tai padarė ir jo pusbrolis 
Chicago], kad pirma pastatytų 
kleboniję, kadangi dabartiniame 
gyvenime, ant bažnyczioe vir- 
szaus, ne nori gyventi; jeigu ne 
statys klebonijos, tai kunįgas pa- 
gazdino. kad apleis parapiję ir 
sugrįž į Chicagę (to negalės pa
daryti, kadangi jo pusbrolis turi 
kun. Gerdžiunę už asistentę, o 
dviejų ežia ne reikia). Parapijo- 
nai vienog buvo kitokios nuomo
nės: jiem? rodėsi, kad kunigėlis 
gali dar dabartiniame gyvenime 
pagyventi kokius vienus ir kitus 
metus, kol parapijos k a? o j ne su
sirinks daugiau pinįgų; galima 
apseiti ir be naujos bažnyczios, 
Dievę garbinti galima teip gerai 
dabartinėj kaip ir naujoje.

Pajuto apie norę statyti nauję 
bažnyczię ir Ohicagos prabasz- 
ežius. Jis apreiszkė, kad Wau- 
kegane ne daleis statyti nauję 
bažnyczię, kol waukeg«niecziai 
ne užmokės jam už atvažinėjimę 
per penkis metus sykį ant mėne
sio miežių laikyti. Už tę parei

kalavo 111 dol; be užmokėjimo 
tų pinįgų žadėjo ne duoti bažny
czię statyti; pusę gi tų pinįgų ža
dėjo paaukauti ant statymo nau
jos bažnyczios.

Parapijonai suszaukė mitingę, 
ant kurio atvažiavo ir kun. Krav- 
czunas. Kada kunįgas perstatė 
savo pretensijas, parapijonai su
tiko užmokėti reikalaujamus pi- 
nįgus, bet drauge pareikalavo, 
kad ir kunįgas sugręžtntų pinį- 
gus buvusius parapijos kasoj, ku- 
rię per penkis metus.be jokio isz- 
sirokavimo, valdė kunįgas Krav- 
czunas. Per visę laikę laikymo 
musų parapijos kasos į ję įplaukė 
apie 5000 dol. Parapijonai pa
norėjo žinoti, kur dingo tie pi
nigai, kadangi jų katoj nėra. Ku
nįgas paminėjo tulus iszdavimus, 
bet parapijonai pareikalavo paro 
dymo kvitų. Ant to kunįgas 
pasukė, jog kvitų neturys,kadan
gi jas davęs advokatui, o tas ne
žinia kur nudėję' (už nudėjimę 
kvitų ir kasos pinįgus visgi atsa
ko kunįgas priesz parapiję, su 
advokatu j:s gali rukuotiesi, kaip 
jam patinka, tas parapijai negal- 
¥oj).

Dabar parapijos kasę valdo pa
ti parapija ir yra gerai, bet toks 
būdas matyt ne patinka kunįgui 
Smolenskui: jis dabar stengiasi 
pagriebti kasę į savo rankas ir 
valdyti ję be jokies kontrolės, 
kaip tai daro ir kitur Amerikos 
lietuviszki kunįgai. Vienę ne- 
dėldienį per pamokėlę pasakė,jog 
buvęs pas vy»kupę Chicagoj ir 
bekalbant apie bažnyczios rtaty 
mę, vyskupas paklausė, ar daug 
yra pinįgų kasoj, bet jis, kun. 
Smolenskas, ne galėję' atsakyti, 
kadangi nežinęs (priderėjo “ pa
klausti kasos globėjų, o tie būt 
pasakę, kiek yra pinįgų). Vys
kupas, girdi, užpykęs, pasakė: 
“kas pas jus do mada, jeigu uo
dega galvę veda (galva yra tie, 
kurte pinįgus sudeda, o uodega 
tie, kurie isz svetimų pinįgų min
ta; parapijose galva yra parapijo 
nai. o kunįgai turi būt jų tarnais, 
kadangi parapijonai jiems algas 
moka, todėl turi tiesę savo reika
lavimus statyti. Nieks nuo kunį- 
gų ne reikalauja didelio proto,bet 
visgi galima reikalauti ir nuo jų 
tiek bent, kad jie teisingai savo 
pareigas suprastų. Parapijonai 
ne reikalauja samdyti sau ponų, 
kuriems reikia vergauti, bet sam
do vien tarnus atlikimui atsakan
čių pareigų). Ant ga'o užsakė, 
kad 14 d. rugsėjo atvažiuos vys
kupas apžiūrėti vietę, bet ne pa
sakė kokię: ant statymo bažny
czios ar klebonijos? Be naujos 
klebonijos dar musų ne turtinga 
parapija gali apsieiti; spręsti gi 
apie vietę, kur statyti bįžnyczię, 
gali vien tie, kurie savo kasztais 
ję statys. Ant to, mums rodosi, 
ne reikia nė jokio padalinio da- 
leidimo nė uždraudimo.

G.

Isz Tuluca, 111.
Lietuvių yra ežia gana didelis 

būrelis, tik gaila, kad ne visi pri
taria darbams ant labo lietuvys
tės, ne visi linkę prie gero. Terp 
czianykszczių lietuvių iki sziol 
svaibesnių vaidų ne buvo, todėl 
turėjome viltis, kad su laiku, vi
si suėję į kruvę, dirbsime ant 
musų tautos labo, bet neseniai at- 
yažiavo poras lenkbernių isz 
Pennsylvanijos ir jie tuojaus pa
skirstė mus į partijas. Atkakę 
isz Forest City lenkberniai teip 
ne kenezia lietuvių, kad atvirai 
kalba, jog iszmusztų visus lietu
vius (tegul lietuviai su jais ne 
draugauja, tegul pasitraukia, tę
syk ne bus progos nė pyktiesi. 
Rd.), jeigu juos įveikti galėtų.

Musų kunįgų laikraszcziai tvir
tina, kad katalikiszkos bažnyczios 
Amerikoj neatbūtinai turi būt 
užraszytos ant vyskupo vardo, 
kitaip jos ne gali būt katalikisz- 
koms. Kamgi tokiaK me
lagystė? Juk ne visos katalikisz 
kos bažnyczios Amerikoj užra- 
szytos ant airių vyskupų vardų, 
to reikalauja niekiausi, labiausiai 
sudemoralizuoti kunįgai, kadangi 

nors bjauriausiai elgtųsi, 
nors labiausiai dejnoralizuotų 
žmonės, parapijonai ne gali pra
szalinti kunįgo nuo parapijos; o 
vertų, kad juos su kaczergoms 
bobos iazvytų, ne trūksta Ameri
koj duszių piemenų. Sztai pas 
mus yra dvi katalikiszkos bažny- 
czios: airių ir italijonų; paskuti
nė pastatyta du metai argai ir ji 
užraszyta ne ant vyskupo, bet 
ant Davlin Coal Co. ir užroszyti ję 
ant vyskupo ir vyskupas ne rei
kalauja. Mat toks su tokiu su 
aitaiko. Kompanija užlaiko ku- 
nįgę, bet jis labiau tarnauja kom
panijai negu tikėjimui, todėl 
nieks ežia jo ne godoja ir ne myli; 
kunįgas yra kompanijos agentu

teip, kaip antai musiszkiai, kur 
bažnyczios užraszytos ant airių 
vyskupų, yra tik vyskupų agen
tais, o ne bažnyczios ir tikėjimo 
tarnais. 2 metai atgal, kol ku
nįgo ne buvo, kas vasarę kompa- 
nije turėdavo siųsti agentus į 
Pennsy Ivaniję arba į Kansas jieez- 
koti darbininkų, kas daug kasz 
tavo, o dabar tę viskę kunįgas 
atlieka; užgimus sztraikams, jis 
rūpina seabsus kompanijai, žino
ma, savo vientauezius, daugiau
siai grinorius, nepažįstanezius 
czianykszczių sanlygų, kurie pri
ima bjauriausius daibus, kokių 
seni kalnakasiai be primokėjimo 
ne dirbo. Dabar ežia teip iszro- 
do, kad kitokių tautysezių dar
bininkams reiks iszsineszdinti, o 
liks vieni italijonai kunįgo su
traukti.

Czianykszcziai kalnakasiai isz- 
siuntė ant suszelpimo Pennsylva
nijos sztraikirių pirmę kar
tę 1443 dol. 43c.,o antrę kartę 
$1103, 23c.

Tulukietis.

Isz Manchester, N?H.
Darbai sziuom kartu eina ežia 

gerai; žmonių be darbo nėra. 
Dirbtuvių yra cziadiktęi ir visose 
dirba; yra ežia viena dirbtuvė, 
kurioje dirba net 14000darbinin
kų; apart to yra dar dvi dirbiu- 
vės, kuriose dirba po keliolikę 
tuk s ta nczių darbininkų; daugiau
siai yra ežia medvilnės dirbtuvių; 
yra teipogi viena szilkų dirbtuvė, 
marszkinių szopų yra 4, kuriose 
nemažai lietuvių galėtų gaut dar-

Lietuvių yra ežia tik 9 ypatos, 
bet ir terp tų yra lenkberniai ir 
kitokį iszgamos, kurie gėdisi savo 
prigimtos kalbos. Nors lenkai to
kių iszgamų nekenezia, bet jie 
lenda į lenkų kailį, o ant galo 
lenkai visų ežia nekeneziami, 
darbdaviai lenkų nenori nė į dar 
bę priimti.

Dabar lenkai nupirko bažny
czię, gavo ir kunįgę, patraukė ir 
lietuvius prie savo bažnyczios. 
Kad tik, isznaudeję ir iszvilioję 
pinigus, lenkai isz savo bažny 
ežios lietuvių neiszvytų? Teisybė, 
9 lietuviai ir geriausi neįstengs 
atskiros bažnyczios užlaikyti, rei
kia jiems glaustiesi pne svetim- 
tauczių, tik kasžin ar gerai daro, 
besiglausdami prie lenkų? Juk 
lenkai ne kartę Amerikoj lietu
vius nuskriaudė.

J. Gud.

Isz Nashun, N. H.
Czianykszcziai lietuviai elgiasi 

gražiai: nesutikimų terp jų nėra. 
Turi jie paszelpinę draugystę Szv. 
Kazimiero ir beveik visi prie jos 
priguli, žinoma,iszskyrus lenkber- 
nius ir pusbajorius, kurie szalinasi 
teip nuo lietuvių, kaip ir nuo lie 
tuviszkų organizacijų^

Yra ežia penki lietuviszki biz 
niai, o szesztas bajoro: trys saliu- 
nai ir trys valgomų daigtų parda- 
vinyczios. Czia lietuviai perka 
viskę pas savuosius, nepeni jie 
svetimtauezių ir lietuviszkų isz 
gamų niekinanezių lietuvius.

M. Petrai i s.

Isz Mahanoy City, Pa.
Ant geležinkelio rado trūkio 

pervažiuotę ir užmusztę ant vie
tos žmogų. Pasirodė, kad negy
vėlis yra lenkas Witkowski.

North Mahanoy City kastynėse 
dirba su seabsais, bet matyt jiems 
nelabai darbas patinka, kadangi 
tūli stengiasi slapta iszvažiuoti. 
Scabsus apėmė baimė, kad sztrai- 
cieriai nemusztų.

Vienturtis.

Atsakymas “Žvaigždei”.
Nr. 35 “Žvaigždės” patilpo p. 

Steigvilos iszpaiintis apie' nesu 
tikimus Philadelphios lietuvių. 
P. Steigvila be abejonės, paraszė 
į lietuviszkę laikrasztį ne lietu- 
viszkai, kadangi jis lietuviszkai 
raazyti ne moka, tik “Žvaigždė”, 
norėdama patarnauti kun. Kau- 
lakiui, ne lietuviszkę rasztę per
dirbo ant lietuviszko; ji ir žino
dama, kad rsszte yra tikras me
las, talpintų rasztę, jeigu tik ja
me būt apgynimas kunįgo, ant 
teisybės ir doros juk musų kunį
gų laikraszcziai ne paiso. P. 
Steigvila perstata savo rasztę už 
teisingę, bet jame kiekviename 
iszsitarime yra melas.

Paczioj pradžioj p. Steigvila 
atszaukia klaidingas nuomones 
apie darbus kun. Kaulakio ir sa
ko, buk terp kuo. Kaulakio ir 
mažos dalies lietuvių yra, teisybė, 
ir nesutikimai. Taa yra melas, 
nes ne terp dalies lietuvių ir kun. 
Kaulakio yra nesutikimai, bet 
vis* tikri Philadelphios lietuviai 
jo nekenezia, kadangi jį laiko 
ui ardytoję sutikimo, oiudytoję

brolių su broliais ir sknaudėję; 
vien maža dalis laikosi dar Kau
lakio,bet tiems nerupi sunkiai j 
uždirbti lietuv:ų pinįgai; tie ne , 
prigulėjo pirma prie lietuvių, nė 
prie lietuviszkos parapijos; prie 
jos ne prigulėjo ne patalpinę' 
“Žvaigždėj” savo melagi n gę isz- 
pažintį ir p. Steigvila. Kur gi 
jis buvo, kado mes pirkome baž 
nyczię, kiek ant jos davė pinįgų? 
Nieks jo ne matė tęsyk ir nieks 
ne matė, kad jis butų prigulėjęs 
^rie musų parapijos.
f Ar prigulėjo jis prie kokios 
nors į lietuviszkos draugystės? 
Ne, jis ne prigulėjo nė į jokię lie
tuviszkę organizac ję, tycziojosi 
isz lietuviszkų draugysez ų ir vi
sokių lietuvių darbų, o dabar 
ne turi gėdos leisti melagystes 
apie lietuvių darbus ir reikalus. 
Juk jis niekuom neprigulėjo prie 
lietuvių ir nieko bendro su jais 
ne turėjo. Argi ne teip. Kad 
Kaulakis su Philadelphios lietu
viais ne gražiai elgiasi, tęžmo 
visas svietas ir be Steigvilos isz- 
paž’nties. Perkant bažnyczię 
Kaulakis pats prij^rė, kad baž- 
nyczia butų užraszyta "ant lietu
viszkų draugysčių. Kodėl gi 
paskui, apimtas godumo, tę rado 
ne geru, kę pirma už gėrę 
laikė? Dabar jis į kasę su para
pijos pinįgais labiau tiki negu į 
Dievę, nes kasoj yra keli tuks- 
taneziai doliarų pinįgų, o kol bu
vo skolos ant bažnyczics, o ka
soj pinįgų ne buvo, jis jos priim
ti ne norėjo. Steigvila ne buvo 
lietuviu ir už lietuvį savę' ne lai 
kė, lietuviszkų darbų ne pažinojo 
ir prie jų niekuom neprigulėjo. 
Jis tvirtina, buk “Lietuva” ir 
“Vienybė” laukia tik progos, ap- 
szmeižti kunįgę. Kęgi jis gali 
žinoti ko laukia koks nors lietu- 
viszkas laikrasztis, kadangi jis 
skaito vien lenkiszkus, o nė vie
no lietuviszko; jam lietuviszki 
reikalai ne rupi ir niekada ne rū
pėjo. Kaip lenkai pi o vėsi su ku
nigu Kopytkevvicziu, tai pjudy
mui lenkų tokių patriotų iszga
mų kaip Steigvila ir terp lenkų 
ne truko; kada gi lenkai persi 
skyrė į dvi prieszingi partiji, 
tai tie patriotai apsiszaukė lietu
viais, kad ir tuos teip supiudyti, 
kaip pirma supiudė lenkus.

P. Steigvila raszo, kad mes iki 
sziol prieszinomės kunįgui, o da
bar pradedame pasiduoti kunįgo 
Kaulakio mielaszirdystei. Czia 
yra biauri melagystė. Steigvila 
ne kovojo ir pirma, kadangi ne 
turėjo už kę kovoti; nepadėjęs, 
ne turi jis ko terp lietuvių jiesz
koti {lietuviai gi kaip kovojo, teip 
ir kovoja už savo savastį, ir ko
voti nesiliaus kol ne iszkovos sau 
teisybės. P. Steigvila“Žvaigždėj” 
atsiliepia neva visuomenės vardu, 
bet visuomenė ne davė jam nė jo
kios tiesos jos vardu kalbėti, ka
dangi atsiliepiantis niekur prie 
lietuviszkos visuomenės ne prigu
li ; už alaus stiklę toki patriotai 
galėtų kovoti ne tik už skriau- 
džianezio lietuvius kunįgo reika
lus, bet ir daugiau galėtų į 
“Žvaigždę” primeluoti, galėtų 
po kitų suraszytoms melagystėms 
savo paraszę padėti. Tokiems 
teisybė ne rupi, rupi labiau gėry- 
mo stiklas, nuo pono stalo negu 
teisybė. Steigvila priguli prie 
Zwięzko, Zjednoczenės, prie Ula- 
nų ir tt., bet nėra jo lietuviezko- 
se organizacijose. Kaip jis to
dėl gali būt iszreiksztoju lietu
vių reikalų?

Gal sau visokį iszgamos zau
nyti, kę nori, gal už gėrymų 
stiklę, ar už pinįgus ginti pasam- 
džiusiųjuos lietuvių skriaudėjų 
reikalus; gal sau “Žvaigždė” tal
pinti galvatrukszciais visas jų 
zaunas, tikriems lietuviams nėra 
kę paisyti ant tų zaunų; lietuvių 
pareiga yra ginti savo.savastį nuo 
guodžių keno noro nagų. Lietu
viai stoja vien ui teisybę priesz 
visokios veislės skriaudėjus. Da
bar laukiame vien provos. Su 
kun. Kaulakiu nieks isz tikrų 
lietuvių ne mislyja taikytiesi, nė 
sėbrauti; kam jis tarnauja, tie te
gul jo reikalus aprūpina, lietu
viams nėra reikalo rupintiesi, kas 
bus su Kaulakiu.

Aleksandra Jocis. *

Didysis sztraikas.
Pasibaigė jau 19 sanvaiezių 

Pensylvanijos anglekasių sztraiko 
ir jo galo dar vis nematyt; pra- 
naszavimai senatoriaus Platto, 
kad sztraikai pasibaigs į dvi san- 
vaiti, neiszaipildė. Iki sziol sztrai- 
kas kasztavo 120 milijonų doliarų, 
neskaitant to, kę nužudė visokios 
reikalaujanczios anglių dirbtuvės 
ir privatiszki žmonės per pasikėli- 
mę anglių prekių. Sudėjus viskę 
į kruvę, nuotrotos dėl sztraiko 
pėreis milžiniszkę tumę 100 njili- 

jonų doliarų. Pinigų tų užtektų 
ne tik ant užganėdinimo visų rei
kalavimų darbininkų, bet dar 
daug jų atliktų ant pelno kasty
nių savininkams. Matyt todėl aisz- 
kiai, kad kastynių savininkams 
sziuom kartu eina ne vien apie 
mažesnį ar didesnį pelnę, bet per 
užsisp^rimę jie stengiasi visus 
darbiniukus padaryti savo vergais.

Savo laike garsus musų patrio
tas p. Karvojus per „Žvaigždę” 
stengėsi įkalbėti, kad Amenkcs 
didžtureziai, sumonopolizavę vis. 
kę savo rankose,turės rūpintis apie 
reikalus darbininkų. Teip turėtų 
būti,bet isztikro, kaip matome isz 
pasielgimo L etuvos ponų baudžia
vos laikuose, teip ir isz pasielgi, 
mo Amerikos kapitalistų, įgavu- 
siems neužpelnytę įtekmę, pralo- 
basiems isz darbo darbininkų, vi- 
sai nerupi labas sukrovusių jiems 
didelius turtus. Juo didesnę įgau
na galybę, juo labiau skriaudžia sa
vo į vergus paverstus darbininkus. 
Teip yra vitur, ne tik* Amerikoj. 
Ant teisingumo ir malonės pralo
bėlių ir jų tarnų darbininkai ne
gali remti savo ateities, bet priva- 
!o organizuotis, vienytiesi, sueiti 
į kruvę, kovoti už savo tiesas, o 
tęsyk jų pusėj bus pergalė; mili
jonai žmogių nereikalauja vergau
ti keliems szimtams pralobėlių.

Pereitos nedėlios diepę jau tū
li se bažnycziose, bet, rodosi, vien 
prutestaniszkose, ir kunįgai sakė 
pamokslus, kuriuose peikė kapi
talistus už jų užsispyrimę. Apie 
katalikiszkus kunįgus iki sziol 
negirdėt, kad jie būt kę panaszaus 
darę, bet tas nedaugiausiai sveria, 
kadangi neprilankių darbinin
kams katalikhzkų Kunįgų visgi A- 
merikoj kur kas mažiau negu pro- 
testoniszkų. Jeigu visi protesto- 
niszki kunįgai peiks kapitalistų 
pasielgimę, privers ir katalikisz
kus tę patį daryti, kadangi kitaip 
katalikiszkiejie nužudytų įtekmę 
ant žmonių. Jie visur juk žengia 
paskutinėse eilėse.

Pensylvanijos , gubernatorius 
Stone turėjo susivaiiavimę su kas
tynių savininkais, o paskui su kal
nakasių organizacijos, prezidentu 
Mitcheliu, kuriam, turbut, suteikė 
kapitalistų iszlygas, bet kokios 
tos iszlygos, nežinia, kadangi ir 
Mitchel nieko apie jas nenori kal
bėti.

Vampyras.
Kiekvienas yra matęs sziksz- 

njetparnius,kurie sutemus, laksto 
ties vandeniu arba apie triobas, 
gaudo muses ir visokius vabalė
lius. Jie nieko pikto žmogui ne
daro, o dar atnesza nemažę nau- 
dę, nės suėda per vasarę daug vi
sokių vabalų ir kuisių; vienas 
mažas sziksznoisparms reikalauja 
kas dienę 60 musių, o didesnis 
suėda daug daugiau. Sziltuoee 
krąsztuose, kaip antai pietinėj 
Amerikoj, yra sziksznotsparniai, 
kurie geria krauję žmonių ir gy
vulių. Juos vadina, vampyrais. 
Minta jie vabalais, bet tankiau 
surbia krauję paukszczių, arklių, 
karvių, net mieganezo žuogaus. 
Vampyras tankiai prisisega visz- 
tai prie skiauterės ir iszsurbia jos 
krauję; viszta nuo to nudvėsia. 
Miegantis žmogus nieko ne jau- 
czia, kada jam įkanda vampyras. 
Žaizdos, jo padsrytos,yra nedide^ 
lės, mažesnės už tas, kokias pa
daro surbėlė arba dielė. Sztai 
ka pasakoja vienas keleivis, ku
riam toks sziksznotsparnis iszgėrė 
apie szauksztę kraujo: “Atsigu
liau miegoti dideliam kambaryj 
vienų namų. Naktis buvo szilla, 
dėlto neužleidau uždangalo ant 
langų. Žiurėjau į mėnulį, kurs 
szvietė per langę. Sztai ant kar 
ta į kambarį įlėkė didelis sziksz- 
notspamis - vampyras. Isz 
pradžių jis aplakstė kambarį vi
sai tyliai, po tam, padaręs ratę, 
sukinėjosi apie manę. Paskui 
pradėjo leistis žemyn ir, ant ga
lo, nusileido visai arti nuo manęs 
ir labai greitai pliasnojo sparnais, 
nedarydamas t nėjokio ūžimo. 
Tuom pliasnavimu jis darė szaltę 
lamų vėjai). Ant galo vampy
ras nusileido man ant krutinės. 
Asz pajutau, kur jis atsisėdo, bet 

: vjsai nejutau, kaip jis įkando ir 
pkadėjo gerti mano krauję. Isz 
pradžių visai ne jaueziaur-ekaudė- 
jimo, tik po kelių minutų paju
tau, lyg kad dielė Burbtų man 
krauję. Tada tvėriau su ran
ka ir suspaudžiau kraujagerį.”

Paczios per savę žaizdos vam
pyro padarytos nėra pavojin
gos, nės palieka mažę žaizdelę, 
kuri greit užgyja. Bet kartais 
per vienę nakti keturi, penki, 
szeszi ir daugiau tokių sziksznot 
sparnių surbia krauję isz vieno 
gyvulio, o kartais tas būva per 
kelias naktis paeiliui; per tai gy* 
r ui i s labai nusilpsta nuo isztekė- 
jimo kraujo. Žmogui, žinoma, 
irgi ne pakdįę sveikatos vampy
ro įkandimas ir surbimas krau
jo-

metus.be
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Isz visur.
I' MaskoluzkM pasiuntinys 

Le.vir prhakč ’virszininkui mas- 
koliszkų karisakų pijiegų Man- 
diurijoj daboti,kad svetimi urM- 
ninkai ne uiinitų n6 jokių urėdų 
Man ižurijoj. Jeigu, girdi, ame- 
rikomsžki ir angliszki paczto u- 
rėdninkai bandytų uiirnti kokius 
aut paczto urėdus, tai tokius vir- 

‘ i2 ninkas maskoliszkų kariszkų 
pajieirų privalo iszvyti isz Man- 
diunjos. Apie tokį padavadyji- 
nlH niaskoliazkaa randas praneszė 
tnieįikai, kuri pasiiada nesikiaz- 
ti į tuos reikalus. Apskritai, 
nia'k 'hai nesirengia pasitraukti 
įtZ M indiurijos, prieszingai, ke
liauja ežia pulkai maskoliszkų isz- 
eivių. Taigi mat Maskolija.nors 
vi-atn svietui pasižadėjo į pusę 
metų pasitraukti isz Mandiuri- 
jos. ji savd iszeiviais kolionizuo- 
ja ta prigulintį Chinams kr<<szt^ 
ir elgiasi teipjau, kaip kokioje 
ncl- Maskolijos gubernijoj, gaz- 
diii.; net iszvijimu svetimus urėd
ui n kus.

Laikrasatis “Daily Mail* 
praiu -za isz Peterburgo, buk vir- 
-z i mkas Nerczinsko kazokų sta
ti j. - Si beri joj), norėd<mas pa- 

• dauginti skaitlių vyriszkos lyties 
<yyventojų,isz!eidb padavadyjim?, 
kad kiekvienam vyriszkiui, kurio 
moteris pagimdys mergaitę, į- 
kri-ti 50 kanczių ir kaip sako, 
už pagimdymu mergaiczių dau
geli- tėvų buvo jau nuplaktų. 
K i-žin, ar po nuplakimui tėvai 
dab r^duoa gyvastį vien vyriszkos 
Uties vaikams? Reiktų ir carą 
atiduoti po globa szito kazokų 
v i-zininko, o gal po suteikimui 
to ypatiszko vaisto carienė pagim
dytų Maskolijai sosto įpėdinį.

Tifliso gimnazijos rodą nu
tarė, prie mokinimo maskoliszkos 
istorijos, su visu iszmesti tuos 
ma-koliszkus kunįgaikszczius ir 
visokius administratorius, kurie 

y kįi nors peiktino yra padarę. Ka
dangi maskoliszki kunįgaikszcziai 
ir carai visi daugiau yra peiktino 
negu gero padarę, tai priderėtų 
visus isz istorijos rankvedžių isz- 
mesti ir maskoliszkos istorijos ne 
reiks mokintiesi. Tas isztikro 

r butų daug geriau, negu moky- 
tiesi biauriausio melo, ko da
bar kupina visuose vartojamuose 
mokyklose istorijos rauk vedimo
se.

į Italijoj, mieste Oneglia, li
kt si -uaresztuotas buvęs Ameri
kos konsulius, mieste Santos, Bra
zilijoj, ilalijonas isz gimimo, bet 
Suvienytų Valstijų ukėsis Giri- 
mondi. Atkakęs į Italiją, pir
miausiai pasigarsino, buk likosi 
paskirtas ui Amerikos generalisz- 
ką konsulių į Pensiją. Paskui 
persistatė ui katalikiszką kunįgą 
ir vienoje isz Oneglia bainyczių 
kasdieną laikydavo miežius, iino- 

\ ma su daleidimu prabaszcziaus. 
Suaresztgvo jį tada, kada jis su 
jo suviliotoms dviem nemetėms 
italijonėms stengėsi isz miesto 
iszbėgti.

J Republikos Meksiko randas 
stengiasi patraukti farmerius prie 
auginimo arbatos. Randas par
sigabeno isz Japonijos arbatos 
krūmų sėklas ir jas dykai dalina 
visiem? norintiems arbatą augin
ti. Oras Meksike tinka arbatos 
auginimui, todėl be abejonės isz 
pasėtų sėklų iszaugsgeri krūmai, 

, o gyventojai, pamatę naudą, no 
riai griebsis auginimo tų augme
nų, koki iki sziol Meksike ne au
go.

kaniszkų pajiegų nugramzdytos į 
jūres. Valdžios ant salos Marti- 
nique iszleido padavadyjimą išs
kelti visus gyventojus nuo sziau- 
rinės salos dalies.

| Mieste M lagoj, Iszpanijoj, 
didžiausiame miesto teatre laike 
perstatymo esantis teatre žanda
ras iszsitraukė revolverį ir pradė
jo szaudyti į pulkus žmonių. 7 
ypatos likosi užmusztos, o 9 sun
kiai sužeistos. Kadangi žandaras 
ne norėjo atiduoti ginklų, likosi 
policistų perszautas. Matomai 
jis įgavo proto sumaiszymą.

0 Pereitos nedėlios dieną Vo
kietijoj siautė vėtros, kurios ne 
mažai blėdies pridirbo: vėjas 
nuneszė triobų stogus; prie to 
ir daug žmonių likosi sužeistų. 
Blėdis vėtrų padarytas giriose 
skaito milijonais markių. Prie 
Sziaurinių jūrių, kur vėtra buvo 
smarkiausia, su visu sugriovė 
daug triobų.

d Anglijoj, mieste Aupton už 
gimė maisztai, kuriuose ėmė di- 
lyvumą 5003 žmonių. Minios 
norėjo lynczuoti pastorių episko- 
paliszkos bažnyczios Piggottą. 
Minėtas pastorius per pamokslą 
pasigarsino ėsąs Mesijoszium. Tas 
teip žmonis suerzino, kad jie ne 
paszauktą Mesijoszių norėjo pa
karti, bet raiti policijantai nelai
mingą pranaszę isz minių nagų 
iszliuosavo.

II Provincijoj Lerida, Iszpani- 
joj, taisant kelią, 30 darbininkų 
likosi nuslinkusios nuo kalno že
mės užbertų ir užmusztų.

I Laike paskutinių vėtrų ant 
Sziaurinių jūrių paskendo 9 pran- 
cuziszki žvejų laiveliai. Prie to 
50 žmonių prigėrė.

H Maskoliszkas caras rengiasi į 
sveczius į Rymą pas Italjos kara
lių,bet popiežiaus ne atlankys,kas 
labai pykina popiežių.

II Chinuose užtvino .Vakarinė 
upė ir užliejo visą klonį. Tva
nuose prigėrė 5000 žmonių.

| Trustai Ameiikoj teip užsi- 
vieszpatavo, kad galima.4 sakyti, 
nieko svarbesnio be trusto ameri
konai ne atlieka. Dabar Ameri
kos milijonieriai susiriszo į trus- 
tą su mieriu iszpirkli Europos 
dailės i< senovės liekanų muze- 
jus. Prie trusto priguli ir gar
sus Morgan.

Į "_____________
H Vengrijoj, stebuklingoj vie 

toj Maria Rubna, ant mieganczių 
vienoje pasziurėj 200 pelegrimų 
užpuolė czigonai, ne t>k atėmė 
viską, ką pelegrimai turėjo, bet 
uždegė pasziurę, 8 pelegrimai su
degė, 9 likosi mirtinai sumanky
ti, o daug tapo lengviau sužeis
tų.

H Isz miesto Landerneau, Pran
cūzijoj, buvo iszvytos minyszkos, 
bet jos vėl atgal sugrįžo ir ren
gėsi atidaryti rando uždary
tas mokyklas. Tas nepasisekė, 
kadangi prefektas su žandarais 
minyszkas vėl iszvijo.

|| Italijos pakrantėse, ant salos 
Stromboli atsidarė vulkanas ir 
meta ugnį ir pelenus. Sala ta 
vulkaniszkų pajiegų padirbta, tu
ri 8 ketvirtaines mylias pavir- 
sziaus; gyventojų skaito ant jos 
isz viso 300 galvų.

| Vindobonos laikraszcziai pra- 
nesza, buk Czestochove,Lenkijoj, 
krikszczionys muszė žydus. Musz- 
tynėse 19 žydų ir vienas masko
liszkas žandaras likosi užmuszti, 
o daug tapo sužeistų. Ant įvedi
mo tvarkos atsiuntė kareivius.

d Angbszkas paczto vežimas, 
Indijose, 200 mylių nuo Madras, 
nupuolė nuo tilto į upę Gangą. 
Prie to 50 pasažierių, o tame 
skaitliuje 10 europieczių, likosi 
užmuaztų, o 25 tapo sunkiai su
žeisti.

Nauji rasztai.
Darbo Diena. Iszleido Lietu- 

viszkoji Social-Demokratu Par
tija. Paryžiuje, 1IM>2 m. pus
lapiai

Yra tai labai naudinga darbi
ninkams knįgutė. Telpa joje te
kanti isza’szkinimai: Ką pelno 
fabrikantas nuo ilgos darbo die
nos? Ko nustoja darbininkas per 
ilgą darbo dieną? Darbininkų ko
va su fabrikantais už darbo die
ną. Kodėl darbininkai privalo ko
voti ypacz už asztuonvalandę dar
bo dieną? Užbaigoj apraszyti 
kovos įnagiai,' isz kokių darbi
ninkai kovoje ui savo tiesas pri
valo naudotiesi.

Darbininkai dirba daug ilgesnį 
laiką negu priderėtų, bet kad 
prie ilgo darbo priprato, tai nė 
nežino, kokią pragaisztį per tai 
turi. Szitoje knįgutėje ras isz- 
aiszkinimus to visko ir iszaiszki- 
u mus kitų skriaadų. Knįgutė 
verta, kad ją skaitytų kiekvienas 
darbininkas.

A vižu auginimas. Sutaistta P. 
Nerio. Tilžėje. 1002 m. Spau- 
djnta kasztu autoriaus pas Otto 
v. Mauderode. 32 pusi.

Savo turinyj knįgutė naudinga 
Lietuvos uk'ninkania. Autorius 
stato klausymą,kokių javų augi
nimas Lietuvoj labiausiai apleis
tas ir atsako, jog ant avižų lietuviai 
mažiausiai paiso. Czia, turbut, 
autorius zlyata: sulyginus su ki
tais krasztais, Lietuvoj veik visi 
javai apleisti. Jeigu kas ūkinin
kus pamokintų geresnio ukiavimo 
budo, jie isz savo darbo . galėtų 
turėti dvigubą naudą. Knįgutėj 
telpa suprantami visiems pamoki
nimai, kaip reikia avižas augin
ti.

Silpna knįgutėspusė yra — jos 
kalba ir raszyba. Net per daug 
yra visai ne lietuviszkų sakinių, 
nors lieluviszkais žodžiais isz- 
re'iksztų. Raszyba teipesgi ne 
lietuviszka: p. Nėris ypacz ne at
skiria ilgos ir trumpos i; vartoja 
dar lenkiszką literą 1.

Veikalėlis tas, rodosi, verstas 
isz maskoliszkos kalbos, bet ver
tėjas to ne parodo ir perstato už 
orginaliszką.

Darbininku Biblioteka, No. 1. 
Aukos kares Dievui. Parasze 
Jonas Gražys. Chicaro, UI. Spau
da “Lietuvos”, 1902 m. 40 pos
lapiu.

Yra tai knįgutė aiszkinsnti isz 
visų pusių kares, jų padarytas 
blėdis ir naudą, kokią jos žmoni
jai atgabena. Viskas paraszyta 
prieinamai, suprantamai kiekvie
nam. Knįgutė naudinga ir verta 
perskaitymo.

Vietines Žinios.
— Į Ch cago pereitos eanvaitės 

vieną dieną atkako prabaszczius 
vokiszkos parapijos isz Henry, Iii., 
kun. Buneck. Iszvažiuojant jam 
namon, ant keitės Adams ir Hal- 
ated ui., kada laukė karo, priėjo 
koksai jaunas vyriszkis ir papra- 
szė, kad kunįgas nupirktų jam 
kokių gėrymų. Kunjgo, matomai, 
mėgta gėrymua, kadangi jis no
riai sutiko iszpildyti praszymą ne
pažįstamo vyriszkio. Kada vienog 
atėjo į saliuną, draugas kunįgą į- 
stūmė į kambarį prie saliuno ir 
atėmė 150 dol. pinįgų, o paskui 
sumuazė gerai ir isziuetė laukan. 
Sumusztas kunįgas nuėjo ant po 
licijos stacijos pasiskųsti.

— Pereitos nedėlios dieną, ly
giai Chicagoj kaip ir visoj Ameri
koj, apvaikszcziojo metines sukak 
tuves mirties prezidento McKin- 
leyo. Dieną tą republikoniszki po
litikieriai nori paversti į tautiszką 
szventę, kurią, žinoma, kada val
džia pereis į rankas kiti s partijos, 
panaikintų republikonų prieszai. 
McKiniey turi nuopelnus priesz 
savo partiją, bet to per mažai, kad 
isz jo mirties dienos daryti tau- 
tiszką szvenię; tautai prezidenta
vimas McKiuleyo neatgabeno di
delės naudos.

— Pereitos nedėlios dieną pul
kas neramiųypatųsusirinko priesz 
saliuną Slavinskio, pu. 610 W. 
17-th si. ir pradėjo mėtyti akme- 
nis į saliuno langus ir langus isz- 
daužė. Saliuninmkas pagriebė re
volverį ir pradėjo szaudyti: vie 
uas szuvis pataikė į krutinę Fran
kui Say. kitas gi iszmuszė akį Ja- 
mesui Zaharai. Paszautus nuga
beno į ligonbutį, kurio daktarai 
laiko paszovimus už labai pavo
jingus. Stavinskį ir jo brolį sua
rė sz tavo.

— Chicagoj likosi inkorporuo 
ta nauja gyvulių piovinyczių 
kompanija po vardu „Hoteby 
Packing Co.” Kapitalas kompa
nijos yra lj milijono doliarų. 
Naujos piovinyczios bus ant 39 
ui. ir W. 49 avė. Kompanija ne
prigulės prie neseniai susitvėrusio 
mėsinio trusto.

— Waikų pataisymo įtaisose 
Bridwe)I, netoli Chicagos, perei
tuose metuose buvo 9035 vaikai 
Įtaisų dirbtuvėse ir varstotuose 
vaikai iszdirbo visokių daigtų už 
1120278,57. Daugiausiai daigtų, 
nes ūž 116227, iszdirbo szepeczių 
dirbtuvės.

Tas žmogus, kuris Kovo(Marcb) 27 d. 
1901m. atplaukė issBremo drauge su 
manim in New Yorke ir paėmė mano 
patalus nesztt, gal bus teip malonus pa
duoti man savo adrese ir gal malones 
man tuos patalus sugražinti, už ka Jam 
bucsiau didelei dėkingas ir jeigu kiek 
reikalas už savo klapata noriai primokė
siu. Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Mikolas Dargia,
3301 8. Morgan 8L, Chicago, III.
Pajieszkau Jurgio Radzevlcziaus, Se

bastijono Dagilaiczlo i rajono Jako, visi 
Buvalku gub., Vladislavavo pav. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Frank Chicks,
115 W. Superior St., Marquette, Mich.

Paiieezkau Stanislovo RuksztelIo.Kau- 
no gub., Raseinių pav., kaimo Renu. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Jonas Rukszlelis, '
222 Brownson 8t., Kenosha, Wis.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Skrebio, isz kaimo Bigailiu, Subocsiaus 
vol., Villkmerges pav., Kauno gub. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Dominik Bkrebis, 
95 Canalportave., Chicago, 111.
Pajieszkau savo brolio Kazimiero Ber 

vido, Kauno gub., Nemakszcziu parap. 
Jis pats ar kas kitu teiksis d uoli žine ant 
adreso: <

Petru Jasinakas, 
Box 68, Frank fort, M e.

Pajieszkau Juzefato Pilkos, -Kauno 
gub., Ssiauliu pav., kaimo Daugelai- 
cziu. Jis pats ar ku kitu teiksią duoti 
žine ant adreso:

Viktor Pakulis, 
278JerrySt., Newark, N. J.
Pajieszkau Jono Alkoczalczio, Kauno 

gub., Raseinių pav., Nemakszcziu per., 
kaimo Llbiszkiu. Jis pats ar kas kitu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Peter Banis,
(3—10) Box 336, Export, Pa.
Pajieszkau savo paczios. Ražai įjos Mi

lerienės, kuri su Juozapu Debeikių 4 d. 
Rugsėjo, pametus du mažus vaikus nuo 
manės iszbego. Kujuos kur užtemys 
teiksis man praneszti, o busiu už tai dė
kingu.

Jonu Milleris,
123 Wharton St., Philadelpia, Pa.

Aukoti ant Kauklntlniu, 
Ant kriksztynu pu Vincą Mareinke-

ETHNOLOGUA,
< arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

ii Maskoliszkas caras paszaukė 
kaimų ir parapijų virszininkus 
gubernijų Kursko, Poltavos,Czer- 
nigovo, Orio ir Voronežo, pavie- 
czių, klir smarkiausi buvo kai- 
mieczių maisztai, laikė kalbą, ku
rioje liepė ne kelti maisztų, klau
syti bajorų. Žadėjo pasirūpinti 
ir apie ūkininkų reikalus. Kol 
caras atsimįs apie pagerinimą ūki
ninkų būvio, ne vienas ūkininkas 
numirs nuo bado.

II Viename isz puikiausių Lon
dono hotebų apsistojo ameriko- 

. n’szkas milijonierius John Gatės. 
.'Amerikos milijonieriams, mažai 

apsitaszusiems. rodosi, kad jie vi
sur gali elgtiesi teip, kaip jiems 
patinka. Gatės, kaip tai daro 
Amerikoj, ir Londono hotelyj 
spjaudė ant grindų. Užtai jis li
kosi isz hotelio jo savininko isz- 
vytas ir turėjo persikelti į pras
tesnį.

| Pagal maskoliszko rando su
rinktas žinias, Mandžurijoj,krasz- 
tuose prie bėganczio per Man- 
džtiriją maskolių padirbto geležin
kelio, iki sziol cholera apsirgo 
4043žmonės,o isz jų 355b pasimi
rė.

| Italijoj, aplinkinėse Candela, 
užgimė smarkus muszis terp ka
ri u menės ir sztraikuojanczių laukų 
darbininkų. Susimuszime penki 
darbininkai likosi užmuszti, su
žeistų gi tapo 10 žmonių.

J Japoniszki laikraszcziai pra
nešta, jog bokserų pulkai atsira
do aplinkinėse Teny Tu, Ch i nuo
šė. Czia bokserų tapo užmuszti 
du amerikoniszki misijonieriai.

|| Pereitą sanvaitę Egipte ap
sirgo cholera 1380 žmonių. Nuo 
15 d. liepos iki dabar apsirgo 
20328, o isz to skaitliaus 16206 
pasimirė.

|| Salos Oeilono pakrantėse su
sidaužė angliszkas garlaivy! 
“Nithsdale” ir paskendo. Prie 
to prigėrė laivo kapitonas ir 13 ja 
rininkų.

Nauji iszradimai.

Didelis paveikslu parodymas.
8o. Chicago, 111. Subatoj ir nedelioj 20 

Ir 21 Rugsėjo, '02, L. Tempi Ino saleje, 
Commercial avė. bus didelis stereoptiss- 
ku kruUncxiu paveikslu parodymu. 
Pruidee 8 vai. vakare. O nedelioj. 28 
Rugsėjo, tu pats parodymas su i bus 
Chicagoje, Freiheit Turner aaleje, 341? 
So. Halated St. terp 34 ir 35 ulycsia. Pra
sidės teip pat 8 vai. vakara. Inženga 25c 
nuo ypatoa. Vaikams, nuo 7 iki 12 m., 
15c.

Ssis parodymas yra visai naujas,ope- 
ruojamas lietuviszkoa Kompanijos su e- 
lektrinka stereoptiszka maszina,kuri ant 
scenos rodo didelius krutanczius pa
veikslus. Ant scenos matysite viso
kius komiszkus paveikslus su gyvais 
žmonėms, beganczius geležinkeliu tru
kius,garsiniu miestu ulyczias su ant ju 
vaikszczlojancziais žmonėmis, begiojan- 
cziais streetkariais, režimais ir tt. Pa
veikslai tie teip iszsižiures naturaliss- 
kais, kad In juos žiūrintis matys ne kai
po paveiksią, bet kaipo tikra gyva atsi
tikima. Todėl užkviecziame visus vy
rus ir moteris su vaikais ateiti, o pamate 
dyvysites isz stebuklingo regėjimo.

Po parodymui paveikslu-buspaprastas 
balius, ant kurio priė geros muzikos su- 
sirinkusiejie galės gerai pasiszokti.

Bu guodone,
P. Daukszas ir A. Kuczinskas,

(25—9) Kompanijos sanariai.

viesiu, Brooklyn, N. Y. surinko:
Vincu Kriaucziunu..............................25
Juozu Martinaitis....'..................... ...60
Ona Kriaucziuniene............................... 10
Agota Martinaitiene..............................15
Jonu Dzindzinauaku............................ 10
Jurgis Palubinskas................................ 10
Elzbieta Glaubicai u te............................ 10
Vincu Marcinkevicsia.........................10
Povilu Valentukonis............................ 25
Jonu Kurila..........................................15
Marjona Marcinkevicziene................... 25
Jieva Kvederiene....................................25
M i kolų Bserpinsku.................... '.........10

Nuo puzalmiu ypatų surinkta:
Ona Perliute........................................... 10
Antanina Kriauczialiuniute..................10
Antanas Kriaucziunu.......... ........... ..25
Jonu Almonaitis....................................10
Martinu Samuleviczia...........................10
Jonu Marcinkevicsia............................ 25
Juozu Bieliavicze..................................10
Tamoezi us V ai tukai lis...........................25
Janu Kilikauskas.................................. 10
Antanu Bernotu.................................. 10
Vincu Martinaitis................ •................15
Vincu Krfaucziunu.............................. 25
Juozu Miliausku.........................t..5
I<eonu Czervinskas......... . ...................... 5
Stanislovu Baczinsku.........................1.5
Jonu Skirkevicse...,........................5
Antanas Nikutaitis................................5
Petru Packevicze............. . .........10
Simas Kisielius.......................................5
Juozu Sziupenis.................................10
Mikolu Bielis.........................................10
Jonu Lengvonu......................................5
Jonu Viskaczka....................  50
Marjona Vuihauckiene........................25
Selemonu Matulaitis.................. ....25
Franciszkus Bahuszkonis..................... 10
Petru Stankevicze............................... 25
Kazimieru Kriauczeliunu...................10
M. Ellioo, (žydu)....................................15
Jonu Bernotu......... ............   20

Viso.................. .97.00
Isz uios sumos sklre Visztaliui........1.85

Paczto katulai................... 15
Kankintinkms..........96.00

Buvo.....................928.92
Sykiu..................... 38.92

Puiusta Tilžėn ant E.E. Šaunus
ranku Markiu..................  .117.-828 81

Lieka kasoje...................Ž6.11

Kitose mokintiniams, kaipo bausmę,-užduoda 
visokius darbus, kaip antai: jie šluoja mo
kyklos ruinuį, nešioja vandenį ir malkas, jas 
kapojadr tt.; už didesnius nusidėjimus sude
gina kaltininko drabužius. Jeigu mokinti
nis papildo tokį nusidėjimu, už kokį tiesos 
baudžia nužudymu, tai mokyklos mokinti
niai gali tokį nuspręsti ant nužudymo, bet 
ant išpildymo nusprendimo reikia daleidimo 
mokyklos savininko. Būva atsitikimai, kad 
iš arabiškų mokyklų mokintinių susitveria 
plėšikų organizacijos, kurių sanariai vagia, 
plėšia po visas aplinkines, užmušinėja ban
dančius pasipriešinti pakelevingus, veržia 
merginas ant pasilinksminimų, griebia į ne
laisvę turtingus gyventojus ir reikalauja iš
pirkimo; ant galo tokiuose atsitikimuose, su
sitarę kaimynai, su ginklais turi išnaikinti 
plėšikių mokintinių lizdus.

XIV. Europos tautos.
Šiądien Europą, galima sakyti,, apgyve

na baltveidžiai ariškos arba indoeuropeiš- 
kos rasos; gyvena joje rods truputis semitų 
ir mongolų, bet tie ne tveria nė dešimtos 
dalies Europos gyventojų. Indoeuropėnai 
vienog ne tveria pirmutinių Europos gyven
tojų, jie visi, išėmus .lietuvių, atkelia
vo čia iš Azijos jau istoriškuose laikuose. 
Prieš atkakimą ipdoeuropėnų Europoj, 
kaip rodo randami žemėj žmonių kaulai, 
mainėsi ne vieua tauta, vienos tautos nyko, 
jų vietoj atsirado kitos. Seniausiuose že
mės sluogsniuose randa žmonių kaulus, ku
rių dantys panašesni į beždžionių negu 
į žmonių dantis.

Kaip kituose kraštuose, o tame ir Ame
rikoj, randa žemėj kaulus žmonių milžiniško 
didumo, iš ko matyt, kad žmonių pasakos 
apie milžinus nėra išmistu, bet įiaremtoe ant 
teisybės. Prancūzijoj senuose žemės sluogs
niuose randa žmonių kunus turinčius 10 ir 
daugiau pėdų augščio; Amerikoje Suvieny
tose Valstijose,kaip rodo randami žemėj ku 
nai, gyveno daug didesni žmonės už indijo- 
nus net tąsyk, kada Europoj didelio ūgio 
žmonės jau buvo išnykę; apie milžiniško 
ūgio žmonis gyvenusius į šiaurius nuo Mek
siko yra ir senovės meksikoniškošė kroniko
se paminėta. Visi kiti gyvi sutvėrimai, 
atsiradę ant žemės, buvo iš syk- nedidelio 
ūgio, o paskui iš palengvo ūgis jų didinosi 
iki atsakančiam rubežiui, o paskui vėl ėjo 
mažyn: tas pats buvo mat ir su žmonėms. 
Šiądien jau žmonių teip didelio t ūgio, koki 
gyveno ant daugeliu tūkstančių metų prieš 
istorišką gadynę, jau niekur nėra, ūgis žmo
nių žymiai, dėl visokių priežasčių, sumažėjo. 
Po milžinų, teiposgi prieš istoriškuose lai
kuose, Europoj gyveno tautos iš savo kimo 
sudėjimo panašios į australiečius.

Dabar Europoj gyvena, ypač Vidurinėj 
ir Vakarinėj,vien indoeuropėnai; rytinėj gi 
dalyj yra keli milijonai mongolų ir semitų. 
Prie mongoliškos kilmės priguli finiškos tau
tos, apgyvenančios šiaurinę ir rytinę Maskoli- 
ją. teijiosgi įnagy arai, valdanti tauta Ven
grijoj. Semitai gi gyvena miestuose rytinės 
Europos, daugiausiai jų yra Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Semitais yra žydai ir karaimai.

nas numano, nieks jungtiesi ne nori. Neuž 
kantą žydams rodė ir rodo ir šiądien krikščio
nys, o žydai tuom pačiu atmoka.

Ne aiškios .kilmės yra baskai, gyvenanti 
šiaurinėj Ispanijoj ir pietinėj Prancūzijoj. 
Gal būt, kad j fe yra chamitais, gyvenusiais 
Išpanijoj prieš [atkakimą indoeuropenų.

Kaip kitose svieto dalyse, teip ir Euro 
poj, šiądien gyvenančios tautos nėra tos 
pačios, kokios gyveno nuo atsiradimo žmo 
gaus: tautos visokių kilmių gyveno per ilgas 
amžių eiles ant Europos plotų, vienos nyko, 
maišėsi su vėliau atėjusioms, kol jose su vi
su ne paskendo. Šios dienos Europos gy
ventojai, nors priguli prie indoeuropenų 
rasos, bet ne tveria gryno tipo, jų gyslose 
yra ne mažai kraujo pirma gyvenusių tautų, 
jeigu jau ne per tėvus, tai per motinas. 
Senose gadynėse užkariautojai, apvaldę ko
kį nors kraštą, tankiausiai vyriškos lyties 
gyventojus to krašto išskersdavo, ant pa
linksminimo savęs pasilikdavo tik moteris, o 
tos užkariautojų vaikams suteikė kraują pir
ma gyvenusių tautų.

j'

Indoeuropėnai. •
Visos civilizuotos Europos tautos, su 

mažu išėmimu, priguli prie indoeuropenų 
arba ari jonų rasos. Kad indoeuropėnai ne 
Europoj išsidirbo, bet atėjo iš Azijos, tas vi
siems žinoma, tą aiškina ir istorija. Kur 
vienog yra tėviškė, lopšys ariškų tautų, to 
istorija ne parodo ir tas iki šiol nė kitų moks
linčių ne ištirta. Seniau tikėjo, kad lopšys 
indoeuropenų yra ant Pamyro iškilimo, vi
durinėj Azijoj, bet vėliau tą nuomonę atme
tė, kadangi ant jos parėmimo ne buvo pakak
tinai davadų. Tiek žinia, kad -indoeuropė- 
nai arba arijonys yra pratėviais visų Euro
pos tautų, pasikėlusių ant augščiausio civi
lizacijos virbalo ir išplatinusių savo civiliza
ciją Amerikoj ir kitose musų žemės dalyse; 
bet iš kur jie atėjo į Europą, tikrai ne žinia, 
žinia vien, kad jie atėjo į Europą iš Azijos, 
bet kur gyveno Azijoj; kur yra lopšys ariš
kų tautų, to iki šiol ne pasisekė surasti.

Laikas nuo laiko atsiskyrė nuo motiniš
ko kelmo tūlos atžalos ariškų tautų, kurioms 
ankšta buvo gyventi senoje tėvynėj ir trau
kė į visus kraštus, lygiai į šiaurius, į vaka
rus ir į pietus ir tokiu budu išsiplatino po 
visą Europą, Indijose, ir vakariniuose kraš
tuose Azijos.

Apie atėjimą svarbiausių ariškų tautų 
į Europą randame istorijoj, bet ne visų šią
dien apgyvenančių Europą ariškos kilmės 
tautų atkakimo laiką parodo istorijai. Ji 
ne paduoda antai laiko, kada į Europą atka
ko tautos lietuviškos kilmės, iš kurių iki 
šiai dienai užsiliko tik lietuviai ir latviai. 
Apie laiką atkakimo lietuviškų genčių į 
Europą yra tik spėjimai, ir tai priešingi 
viens kitam, bet iš tų spėjimų ne galima 
spręsti, katras iš jų stovi arčiausiai teisybės;

U Vulkanai ant salų szv. Vin
cento ir Martiniques vėl nusira
mino, tik nežinia ar ant ilgai. 
Gyventojai abiejų tų nelaimingų 
salų bijosi, kad jos ne taptų vul-

‘ || Pietinėj dalyj Bengalijos 
(Indijose, Pietinėj Azijoj) dideli 
tvanai isznaikino 25 didelius kal
inus. Per tai 6000 žmonių nete
ko pastogės.

*,• Italiszkas inžinierius Pis- 
cielli iszmislyjo būdą persiuntinė- 
jima laiazkų dratais su elektri- 
kos pagelba. Bandavones atliko 
terp Rymo ir Napolės ir jos isz- 
puolė su visu pasekmingai. Ant 
persiuntimo laiszko į Napolę už
tenka 25 minutų, o ant persiun
timo isz Rymo į Paryžių reikia 
tik 5 vai.

•,* Prancuziszkos laivynės o- 
ficieras Tadie iszrado prietaisą, su 
kurios pagelba ne sunku surasti, 
kur yra ant jūrių dugno padėtos 
torpėdos ir nuo jų apsaugoti lai
vą lygiai karės laikė, kaip ir san- 
daros laike, įplaukiant į portus 
ginamus torpedų.

•e* New Yorke atliko banda
vones su nauju laiveliu,iszmislytu 
inžinieriaus Moschero. Laivelis į 
minutą nubėga 1 mylią. Iszradėjąs 
tvirtina, kad tokį laivą gali pa
dirbti ir plaukimui per jūres ir 
jis galės plaukti su tokiu jau grei
tumu; tokiu budu tas laivas ga
lės atlikti kelionę isz Amerikos 
į Europą į tris dienas.
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verte K.00, dabar gaunama vien pai agente Ant. 
Žemaiti, 310 S. Morgan »L, Cbicago, IU. tik ui

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau Jono Zakaro, isz Batakių 

parap., Raseinių pa v., Kauno gub.; ant
ri metai Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Misa. Marijona Olobike,
1321 So. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

(19-9)

Pajieszkau Antano Kairio ir Jono Jo
niko, Kauno gub., Raseinių pav., Pa jū
res vol., kaimo Tūbiniu; gyveno Spring- 
valley, III. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso: ■

Jurgis Narbutas, 
4500 S. Paulina St., Chicago, 111.

(»-»)

Pajieszkau savo draugu: Antano Jocio 
ir Mateuszo Zaludo, abu Kauno gub., 
Raseinių pav., Kaltinėnų parap. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Thom Jasaitis,
Box 27, Fairfax, Wash.

Pajieszkau jono Kutzinsko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., kaimo Geidžiunu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Nikodim K ai ris, 
Box 708, Seatonville, III.

Pajieszkau savo sunaus, AdomoRasa- 
laviciiaus, isz kaimo Gontines, Lukco 
parap., Ssiauliu pav., Kaunogub.; gyve
no MtCarmel, Pa. Asz biedna jo moti
na norecziau suristi. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Elzbieta Mikucsauskiene,
5834 Armour avė., Chicago,III.

Vlntallo fondu.
Buvo..............................96.10
Pasiusta....................... ..5.00
Pacstu.........................10
Lieka............... .............91.00

LostCreek, Pa. Rugsėjo 4 d. pasimi
rė czia Juozapu Balsis 28 m. vyras, pa- 
llkdamu didžiausiame nuliudime pa- 
czia su dviem mažais vaikucziais. Ve
lionis prigulėjo prie vietines Ss. Jono 
Krikszt. Dr-tes ir kalnakuiu organizaci
jos. Kunu tapo palaidotu 7 d. Rugsė
jo ant Shenandoah lietuviszku kapiniu 
su bažnytinėmis ceremojimis ir ceremo
nijomis pagal kalnakasiu konstitucija.

Laimingi broliai.
St. Kiadusak, isz Leadville,Co- 

lo. rasto, kad abu aa savo broliu 
sirgo reumatizmu ir niekur nega
lėjo rasti pagalbos ant i su i 
gydymo. Atsiminė jie apie Tn- 
nerio Gydanti Vyną, (Triner’a 
American Elixir ofBitter Wine). 
“Apturėjau Jusu Vyną”, raszo, 
ir turiu pasakyti, kad jis mums a- 
biems labai pagelbėjo. Visi kau
lu skaudėjimai isznyko ir apetitas 
sugryio. Priimkit mano ir mano 
brolio padekavone. Dabar jau- 
cziamesi sveiki ir laimingi To
kiuose atsitikimuose Tnnerio Kar
tusis Vynas visados gelbsti. Jis 
praszalina reumatizmo nuodus, 
krauja daro czystu ir tvirtu ir vi
sus organus pagražina prie natu- 
raliszko veikimo. Jis duoda ge
ra apetitą ir nauja gyvumą. Ant 
pardavimo visose aptiekose kaip 
ir pas pati fabrikante, Juozapa 
Trinari, 799 S. Ashland avė.,

Chicago, UI.

Karaimu.

Lietuvius šeimynz.

ant galutino nusprendimo ar šiokio ar tokio 
per mažai dar surinkta davadų. Musų vien
tautis, D-ras Basanavičius, už protėvius lie
tuvių laiko senovės trakus. Jonas prie lie
tuviškų genčių priskaito net tūlas vidurinių 
amžių tautas, laikomas už germaniškos kil
mės. Dabar pasimiręs Berlyno universiteto

Lietuvišku žydu.

Žydus visi lietuviai pažįsta, kadangi visuose 
Lietuvos miestuose jų yra daugiau negu ki
tokių gyventojų. Karaimų yra teiposgi tru
putis Lietuvoj, daugiausiai gyvena jų Tra
kuose, užsiima daržininkyste, pagarsėję jie 
savo teisingumu; daugiau negu Lietuvoj

Lietuvis.

profesorius Virchow, pasiremdamas ant to, 
kad 'istorijoj ne paminėta apie atkakimą 
lietuviškų genčių į Europą, o atkakę germa
nai rado jau lietuvius Baltiškų jūrių pakran
tėse, išreiškė nuomonę, kad tose pakrantėse 
lietuviškos tautos gyveno nuo labai senų lai
kų, taigi jos turėjo atkakti į Europą pirma 
negu kokia nors kita ariška tauta. Tokios 
jau nuomonės prisilaiko ir dar gyvas Kara
liaučiaus universiteto profesorius Bezzen- 
berger. ’ '. ,

Iš kitų Europos tautų, turbut, pirmiau-

karaimų gyvena pietinėj Maskolijoj, ypač 
gi ant Krimo pussalio. Žydai ir karaimai 
yra tai vienos kilmės tauta, teip antai kaip 
latviai ir lietuviai. Ir tikėjimas beveik tas 
pats, tik karaimai nepripažįsta talmudo, ku
ris terp žydų išdirbo neužkautą kitokių tau
tysčių ir sudarkė jų doriškas pažiūras. Iš
tikto žydų fanatizmą ir nekentimą krikščio
nių pagimdė pats krikščionys, kurie, apimti 
tikėjimiškos neužkantos, visaip skriaudė ap
sigyvenusius terp jų žydus. Skriaudos ir 
persekiojimai ištikro padarė žydus tokiais, 
kokiais juos šiądien matome; be tų skriaudų 
žydai gal būt susilieję su toms tautoms, terp 
kurių gyveno; su skriaudėjais, kaip kiekvie-



LIETUVA
Naųjas Saltunas.

*Atidar>auhiauja saliuna pn. 70 W. 25- 
thSt., kerte Hoyne avė., kur užlaikau 
geriausius gerymus, kvepenezius ciga
rus, gera Lunch ir viską peuogeriausiai. 
Taigi kviecziu visus pažystamus ir ap
linkinius atsilankyti o s busite k negra
žiausiai priimti.

Juozapas Žilis,' 
70 W. 25-th}St., kerte Hoyne avė.,

Chicago, III*
Naujas Saliunas.

Sziuomi praneszu visiems kad asz ati
dariau nauja saliuna po nr, 3324
Halsted St., kur užlaikau geriausius ge« 
rymus ir kvepianezius cigarus. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti ir to viso pabandyti.
(3 10) JONAS URBA

3324 8. Halsted SL, Chicago, UL

8.

Pigiai ant pardavimo gera Buczerne 
ir Grocerne, jau 8Jmetai kaip biznis-”3v 
romas, giroje lietuviu apgyventoje Svie
to j e. Atsiszaukite pas:

Frank Duszek,
27 Canalport avė., Chicago,

(26-9)
III.

farmas. 
kitokiu

Rtiktlauja 509 darbininku in 
fabrikus ant geležinkeliu ir prie 
darbu. 
Chicago General Labor Agency,
5-.h avė. Didysis effiiss 99 8. Cinai St. 
J. Lucas manaieris, szneka lietuviszkai. 

(26—9)
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^Naujausios Knygos.
gyvenimas, rasztai ir darbai: Apra- 
rasze A. J. Daubaras.......................15c.

Atminimai už motinos duszia. Apsa
kymu isz tikru atsilikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva................ *5c.'

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žys. Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno........................... .10c.

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

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

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

Kur musu iszgany mas? Knygele isto1 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausimas Lenkijoje: Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1...............................25c.

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

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 

' turi gyvybe ir savo sveikme......... 15c.
Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei

viu gyvenimo.......... .................... 5c.
“Ne.Gudai” arba baisus sapnas......... 5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuviu gyveni

mo.................................................. 10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas.........................5c.
Szuoadvokatis..'....................... 15c.
Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo

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

Žemiu Dulkes. Apysaka paraszyta M.
Radzevičiūte*. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų...............50 c.

Spėka ir Medega jaJpszejo isz po spau
dos. Preke....................................51.50
Gražiais drūtais apdarais.............*2-00

LtlTfYOS REDAKCIJOJ DAR YRA GAUNA
MOS IR SKKANCZIO8 KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis............................... .
Vaiszes Kristaus pas popiežių. 
Vienakis.......................................
Beetiality of Kussian Czardom 
Auszra 1884 metu.... ,................ *1.00.
Auszra 1885 metu............................ *1.00.
Kalendorius 1893 metu.-................... 15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
Žirgas ir Vai kas....................................30c.

10c. 
,5c. 
..5c. 
.50.

Knygos tawos spaudos, 
aktyvi A psireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

aes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesu (Įranta; 
M 7 abrozehaia. Naudingiau** knygele ant 
svieto dasižinojimul isz ko darosi žai 
bei, griausmai. lietu* ir sniegas; kasytu 
debesiai ir ant ko Jie laikosi............  3Oc

Aritmetika. Knlga iszsimoklnimui rokundu.
Preke................................................................23c

HYGIENA. Daktarlszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos isz kurio* gali be 
■agelbos daktaro iszaigydyti nuš daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie-

šoki* ligų, patalky* užlaikytiozielybejesavo 
sveikatų, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikata ir tvirtais savo valkeliu*. 
Preke..............................................  35o

Ar vyskupam Vaianczlus (Vaiancmnkaa) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraezyta kn. Demtr
ak lo. Inteista kautais 8uaivlenyjimo Liet. 
L*lsv. Ala. E7 puslapiai............................ 15c.

Vpto turtu Iszdlrblma. Parasze Bebram; verte 
. S. M. Veikalas gvildenantis pollti-zkaja eko

nomijų. Kokiais keliai* isaidlrbų turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo...............................85c
JBlologl> aibe Mokslas apie Gyvus Daiktus

Pagal prot. Nusbaumų. Sutaisė Szernas Chi
cago, IU. 1901. Puslapiu 147.Mokslas kokiu bodu 
radone gyvi *ntverimai ant muau žeme*, kaip 
Jie vystosi pradėjus ano mažu vabalėliu Ai

Su paveikslais _____________________
Dvyniai Vagiu. Parasze kun. -Dembekte. Isz 

leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriau* paveikslu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupes. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis dalei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyriazkl ir 
paduoda rodykle* ant Jo* pakėlimo. 25c

4Oc.

kie, Nalkovskl ir kitus, sutaisė Ssernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol Iszeju- 
siu lietuvlszko knygų. Aiszkial ir supran
tamai s p ras ro visa musu žeme, jos pavidale.

kiek joje yra anglių, geležies, aukso, 
ko* ir kitu gerybių; klek mariu, ežeru. 
Jn vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose 
oenys: *uru*. prėski, saldu*, ar kartu*

tos, karalyste*, kuulgalksztystes, re*pub>»- 
kus Ir tt. Kiek kušloje žemeje yra gyvento
jo: koki ju tikėjimai, kalime, paproczlal, už
siėmimai. pramones. iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pro- 
meniu; kur koki orai: szaloziai ar karsz- 
s-lai. lietus ar giedros; kur koke ilgi* dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nek
ito kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x0 -ollu. 
480 puslapiu, ant geros standžios po pi eros 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt......................................................$200

T* pati, apdaryta audimu kietuose apda-

Baudžiava Lietuvoje. Paraštė žmogus. Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bo
du Ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta................................................... 15c

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti tez asztuonlu 
sekanezių gražių pasakaicilu: Atsisveikink 
mas; — Vagis; — Kas Kaltas: — Gatvės vai
kai; — Paparczie Žiedas: — Minko Sargas,- 

— Signalas; — Keleivis.........................i5c

ginami augmenys? Pagal Lunkeviezlu, sutaisė 
Saerna*. Chicago Iii. 1901 m. Puriepln 73. 
8a pavalkstetois.............................................. UOo.

Istorija Suvienytu Wal*tliu Szlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Kollumbas atrado Ame
rika. koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausia' isz Europos pradėjo va
ri joti In Amerika, kokios kares bu vo. ožka 
karevo Irkoklsoei n*tuose; kiek prezidento

Suvienytu Valstijų, kuri yra relkall a.ta.sU 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

valo daryti.' TiiSo

Istorija Chicago* Lietuviu, ju pasiju Irka. 
Kraucziuno prov* su lalkraszcaiu "Lietuva" 
buvusi balandžio menesyje,IMOm. 686 puslapiu 
didelo formato, siszkaus drėko. FotogrMIjea 
yra abieju putlu advokatu, kn. Knncziuno, 
*'Ltetevo*“i*ztotetojo, redaktoriau* ir paveik
slai Cbicagoa S.Jarglo lietuviszko* bainycaloa. 
Popieroa apdarais...............................$2.00

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
Utatai*.........................................................$2 50.

g* mt.ju sodejima, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
Ir tobuliausiu. Su 80 paveikslėliu., ISO pusla
piai ..............    35c.

lAsip Maskolil* persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseion rusas en Litbuanle supiesse kun. v. 

Dembskls..............................  lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlny* Dfo 

L. Weblam. įsa anglis rito tazgulds kua. V. 
Dessbskis.................................................. 15c

Kraaiu Skerdyne.Aprauso ana balsu atsitikima 
kada 1898 m. maskoliai užpuolė aat bažny- 
•rio* miestelyje Kreži*, musze, suaudė ir pjo
vė nekaltus žmoni*, tezgnov* altorius ir už- 
rseujo bažnyczia. Atazkiauriai aproszo 

via* atsitikima............................15c
tJetuviszkas Lementorius su notarinis, kate

kizmai* ir mtotranturu.........................15c
Mokslaa apie 2em( ir kitus svietus, ju bu «y ir 

pabaiga. Apnvzo ka* yra žeme, Įsi ko ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes,menulis; kaip toli yra 
rn kita* žvaigždes; kas yra pllan '*M, kome
tos ir kito* retai matomos žvaigžde*. Su ŽO 
a*tronomiszku abrozellu, turinti 22S puria 
piu*. Yra tai vienatine knyga, tas kurios 
tikrai žmogų* gali apstas viestl....75c

Drūtuose, gražiuos* apdaruose............$1.00
C*eakal ir Lietuviai nuo 1228 iki 1480m. Parnase 

pagal lenklszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
lelsta "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*'*.—Yr* 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija surivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia alssktai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunlgaikszcsiata: Keistucziu, Vy- 
sutu ir kitai*. įsa szlos knygele* sksityto- 

yta atazklai supras, ar lenku prletelysta yra 
mums naudinga ar bledinga... .. .........15c

CJetuvtu protėviai Mažojoje Azijoj* nuo senove* 
iki ji* pateko pi valdžia ponu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. K n.-g* turi C3 puslapius 
ir 4 dideles matas, parodanczla* vieta*, kur 
renoveje gyveno lietuviu protėviai Aptaiso 
‘ietuviu padejtBa dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą........... .............................. 5Oc

Indaugi* Lietuvos Kars liūs Istoriszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Leukiszkal pa
rasto Julius Slovackl, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. 25o 

oiltypa, apysaka Isz laiko terpsaviszko* kare*
Indijonu Amerika*.......................................25c

Puiki istorija spe Kantria Alana,kuri per 22 ma
tu* vaikszczlodsm* po svietą, daugybe 
Vedu ir vargu kantrel teaksntejo...2Oc

Naujau*!* Lietuvisskaa Sapnlnyka*. surinktas 
Ir suredit. isz daugel svetimtauttezku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persunk*! 
Egipttazka sapnlnyka.—*u 810 aisskiu abro- 
sellu.— su aproszymu planetų ir paalapcziu 
kokias senove* žmonę* vartojo Inspejimui 
ateitas.—Geriausel Iszguldo visokius
sapnui...........................  5Oc
Apdaryta*........................  O5c

Pamokslai Iszminties ir Teisybes iszguldmeti 
Galvocziu wisu amžių. Czia yra p*tllp{ 128 
gražiu.Juokingu ir iszmlnlingu pasakaioziu 
Ka* nori tureli gražiu juokingu ir pamoki- 
naneziu įkaitimu tegul ruiiperka *ziąknin- 
gelą. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmintingą atsakymą......5Oc

nankvedls gromatą raszymui.* Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromataš visokiuose rei
kaluose į visokią luomą žmonįs: į gimine*, 
draugu*, prekijus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. Ir į patį carą. Teipgi meilingi lalszkai 
jaunlkalczią į mergina* ir merginą į Jaunl- 
Kalczlus reikale susipažinimo ir apsive- 
dtdio.................................  -AOo

Robinsonas Kruzius. moraliszka ir žlngedi apy
saka. paszvesta Jaunume nei................25c

Spėka Ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant aną paremtu. V Įsiems suprastinai para- 
sze prof. Oras L. Buecbner. pagal XIX vokisz- 
ka laidą, su mažais prideczkai* isz senesnią 
laidą lietuviszkai pergulde Dras J. Szliupas. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yratal 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuo* 
žmonės vadina Dievo surėdymu. $1 50

Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie
to pabaiga, tegul perskaito szią knygelę lOc 

genu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną: sutaisė Szernas. Ji spreszo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimu*^gyve
nusiu* snt žemes dar priesz žmogaus ant Jos 
atsiradime. Szlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
Ins, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien tesatatyti ivsi 
riuose muzeJuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo Jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia moksle susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žem-sniu 
in sugsztesnes veisles, ir pigai storoms ir 
senumą žemes sluogsnlu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 870 puslapiu stambaus 

į drūto, ant grai.os popteros ir apie 150 pa
veikslu in va Iri u senu gadynių isznykusiu su
tvėrimu. Preke..............................$1.00

Trumpa Geografija. Sutaiso Neri*. Trumpai ir 
suprantamai apraazo visa* 5 dali* svieto. Su 
74 paveikslėliai*: mapu, žmonių, gyvu iu ir 
medžiu. Tinkami*u»e geografija in pradine 
mokriainę....... . ...................................    25c

Tikyba ar mokslas? TyrlnejltaM tlkejimlszki 
moksllszki ir draugiJiszkai puittiszkl. Antra 

laida su priedu. 811 puslapiu .................5Oc.
Vanduo ant žeme*, po žeme ir vlrssuje žeme*. 

Rusiszkal paraižė Rubakm's. Verte Drugys. 
Iszleido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vaudeus 
permaina* ir veikme*: kaip ii* persikeiesia 
in gera, kyla in virozu ir tanai tveria debe
siu*. debesiai, padangėse stvesą. keiezissl 
In vandens lineliu* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, iss kurio* buvo pakiig. 
Czia nukritę dideliu* darbu* veikia: snie
gą* k-tetai* uždengia cteiu* kaimus ir teidc-

lir.KJlIDl nuo FBUies ariuzisji m tbrucbi «t 
užf eja lauki s, uzrežo tavu*, upes ir upelius 
Ir kavojasi po žeme, kur ve! veikla 4 pati 
darbą kaip ir ant vlrssaus žemes...........lOo

Žmogus N’epliuszki*. Verte 1*1 szvedtazko Ne
ri*. Graži apysakėlė: kaip turtingo prekeįo 
sūnūs *p*iv-ae su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitu*, su turtingem* ap
sivedusiu]. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
ciszko* dorybe*............  AOo

Pasakos. Romanai, >fovelio».
Alythai.

Amžiaus salas Ponsko Piloto, kur* buvo sn- 
džla Vieszpatie* Jėzau*.......................... 5c

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

Apteka Diewo, pasaka.  .......................................50c
tndanono pasažo*, P. Nerio. 10 gražiu pa

sako sienoje knygelėje..............................15c
Apie Joną Tw*rd*uck* garsu burtinyka 

ir Jodarbus sykiu su apraszymsis *pi« bur-

Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tat 
gražiausia pasaka, kurids lietuviai dar 
negirdėjų. •< •• • M

Duonos Jieszkotojal, apysaka H. Senklevi- 
cziaus..............................................................85c

Du paikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime valku .............................50c

Jvvenima* Stepo Raudnoslo, pasakos 15*
Gyvenimas Genavaites (Geeowefos). Yra 

tai labai puikt ir pamokinanti pasaka, 
anie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėjo. ..... 5ft

Idėja ant mesi lyno. Apysaka musu dienu. 
Aukauja broliams lietuviams Metu.

Istorija gražio* Magelonoe 
Istorija(eptynlu Mokjrtoju * u
Juosupas Koniuazevskis. arba kanklnlma* 

U sijotu po valdžia maskoliau*
Juokingas pasakojime* apie 8z*ltabuizius 

ir du gražu* straipsniai isz ukinikyste*
Kas teisybe tai nemela*. puikios apysakėlė* 

uz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 1D 
Kunigas, puikus sprauzyma* isz gyvenimo 
_ lietuviu........................  5Qe
Kn.A. Rūbo* Prozalszkl Rasztai. Šziojėkny

goje telpa 18 gražiu pasaka. p*ra*zytu 
kn Burbo*, buvusio klebonu fietuvlsz- 
ko* parapijų* Plymouth. Pa., kurio* tai 
yra ssitokio*: "Tirmlszklu Andriui", 
"Szvieaule", * Drąsybe ir Užminti* žmo
gaus", "Apiburta avis". "Tėvo pasku
tiniai Sodžiai’', "Naujalenki* i*z prie-
*'Burttninkas isz Cuougrano Austrijos'', 
“Sodžiau* elgeta'*, *'We)nio iszpažlotls", 
“Smertteant nosies".....................................80e

Keksztu Simas ukistka apysaka. Szi yra 
ne tik graži pasaka bet ir geras pamoki- 
aimas pr,« ukintakyate*.........................lite

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, Istorija 1** laiko 
pona*ojimo. N erono .... 40c

Negirdėta* daiktas ir gero* rodo* musu mo
terėlėms „ 5c

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,katallkiszk* maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetine*, vakarine*, prie 
•pasriedne*. komu n i Jo* rniszlu, mtozparu ir 
daugybe kUu; m tezių maldo* *u abrozellal*; 
mi*zparal giedami lietuwl*zkl ir loUntezki: 
daug lotyniaaku giesmių giedamu prie l*z*ta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapinl- 
rlr tt. Yra S litanijos: psalmes Sz. Marijos 

ir Karaliaus Dowido; aktai, raSancziai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
irtt Yra tai naujausta ir gražiausia .knygele 
te* wteu lietu*t*zku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiet*; stambus, aiszkus druka* 
Mišru 81*14% coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekancztou;

No- 0. Mažas Akao Altorius. prastal*,dra- 
tate apdarais, auksintai* kroizial*. *p- 
kauriytoma briaunoms pasidabruotomis 
Matelėmis, su kabute.......... ...............75c.

No. 8. Maža* Aukso Altorius, moroko 
•karos mickistals spdarals, apvalėte

$1.05

No. 4- Maža* Aukso Altorius, f rančų r tal
ko* gluodaio* akurele* apdarai* apva 
leis kampai*.auksinta kvielks,kryžius ir 
kraaztai............................................ $1.50

iNo. 5. Maža* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sionisus kaalcliais. su S medallža- 
ilals. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis birulėmis, su žabto 
auksinti krasital.............  *1.1

No- ri Maža* Aukso Altorių, balto* 0*11*- 
lloldo* apdarai, isskiluslo* kwietkos,*a 
kaulins kabota, auksiaU kra*xtal...SI450

o 7. Mažas Aukso Altorius baltosoellu- 
iloidos apdarai, kvietko* ant vieno sto
no Užkloto* sidabru Ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutaml*. auksinti kraus 
tai..............................................................$2.00

no. knysele. kwietku ii

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .524c
Virsz 1000 rubliu, rublis po........... 52įc

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

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

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rsszal laiszką į “Lietu 

vos” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu •iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, ne* be “Orderio” redakcija 
negali pinigu i*z paczto gauti. Paailai- 
kik *au tik mažala balta koresiukia, o 
dideaneja, mėlyna pri*iu*k redakcijai. 
' Money Orderį” *iu*kie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Suma* nesiekianezia* vieno dolie- 
rio, gali prisituti pacztinemia markėm!*, 
bet jeigu suras lieki* vien* dolieri ar 
daugiau, tai aiuak pinigai* arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia ja* 
įdėti įlaiizk* liuosaa. sausa*, nesulipin
ta* ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
imto*.

Meldžiame raszeju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvoe” iszleistuve.

AR REIKALAUJI?
„ .Knygų, Abrozu, Abrozeiiu, gražiu su pa- 

vinezisvonem* gromatoms Popieru, dru-
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuyiszkaa ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? [Raižyk o 
gausi prekes ant visu laivų.

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

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziauaiai suvaikazezioja, niekada 
ne žūsta, o prekea pigesnes kaip kitu.

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

Adresuok.
A. OLSZEWSKI.

»24J33-rd St. Chicagou III.
Sub Sta. 60.
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HILLE’S F0T0GRAFA8,
8432 8. Halsted St.

No 1. Maža* Aukso Altorius, prastais dm- 
toto apdarais, auksintais knistais,b* *^^

•2.00

“Lietuvos” agentai.
ALLKGAENY, PA.

8. Dominsitis, 1436 Adams St.
So. BOSTON, MA8S.

Nikod. Gandro! ii, 257 4-1h St.

NEW YORK. N. Y.
Jonas Nujokas, 334 E. 55-th st.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevlczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand st. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Bale žilinąs, 234 Grand st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

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

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riveraide st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALT1MORE. M D.
L. Gavlls, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
“Lietuvos” Kelitouiantl agentai.
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas, 
V. J. Ushkuris, 
Antanas Kosciuszka.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gtli pas juos užsiraszyti “Lietuv|" 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos tėipgl galima gauti visokes knįgas 
už tų paežių prekę kaip ir redakcijom.

“LlBTCVOe ISZLKIBTUVB.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagoa 
in Scranton, Pa. po ur,

421 -Peno, are., Scranton, Pl
Gydo vtaokias ligas be skyriaus Ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Ūžėtai lletavlal. kurte 
Ūktai reikalauto daktarlszkos pagalbos, tegul 
kreipiasi pa* savo tanios daktare, su kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintiejle gauti .pagalba per gro- 
matašnši kitu miestu, tegul pilnai apra*so savo 
ilga, o tada gaus pagalba.

F.PBradchulis
Attoroejud Connsetor it Ui.

Chunber of Commerce Bldg. Rood 709.
8. E. Oorner LaSalle A tVashiagton eta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintalia lietuvys sdvoksiąs, baigės 
moksl| lurisprudenoijoaczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliazkas visuose suduota.
Ken. IfJM W. 18th Cor. Union SL

Telephone danai 484.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lletuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
szvieaiausia ir didžiausia>Lietuviszka Sa
le dėl 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 8*lakii«, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tik už 20 centu.
Kas prisius pacztinemia markėmis 20c 

aplaiky* 1 tuziną popieru su kopertal* 
gromatomis, ui 81.00 7 tuzinu*. Popis- 
ro* su graliais kvietkais, apskaitymais 
ir paveikslais. Agentai ant J u daro ge
rus pinigu*. Adresuokite:

K. Misiūnas.
Box551, Pittaburg, Pa.

DR. A. G. FREED0M,
(LIKTUVI8DKA8 DAKTARAS.)

Pasekmingai užgydo neryiszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
labai pigios, 
o*rt**.*: 411 S. Sharp St., BALT1MORE, MD 
AmSK*: ant kampo Kie nr ir Fayetto Su

State Medical Dispensary.
66 E. Vari Buren Street

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL.

CHICAGO. ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu f
Vyriszku Ligų. f

Apgarainlnuui. .
Suvarstoma* alave)is, 12 auksiniu 

plunksnų, juokinga* cigaras, szvilpine, 
revolveris, pipkecigaro formoje, metimo 
kulbutea, tuzinas Kopertn su iszdrukuo- 
tu tavo vardu ir adresu, 12 gatunku gra
šiu popieru, plunksna in kurios vidur! 
pripylė* atramento gali raasyti ir kiszs- 
niuje nesziotis. Prisiusk 81-00 o gausi 
ta viską. Geo. Baronas,

1002 S. 2-nd 8L, Philadelpbia, Pa.

Vyrai pas lietuvi!
Ateikite mus aplankyti, nauju ese- 

batui pabandyti.
Ne* dabar ant szios liemosjjargabeno- 

me net iaz gubernijos kitos.
Kad jei* žmogus apsiauna, metus 

džiaugti* nesiliauna.
Kokio mus krautuvei apsevimo yra,tai 

dar nežino tūli isz mus vyrai.
Todėl ateikit, viską pamatyti, pa* 

lietuviu* pirkti syki pabandykit.
CZELED1NU BROLEI,

1227 8.2-nd.SU, Philadelphi*.

Pinui LietūYiszka Aptieks.
Formacijos Magistro

D. GlACZOi
4556 S. Ashimd are., terp 45 Ir 46 d. 

Chicago, III.
Pilna krajavu ir amerikoniszku gy

duolių. Gyduoles yra taisomos po ma
no paties priežiūra. Prekes mažesnes 
kaip kitu. Atsilenkusiems isz Bridge
porto sugražinu streetkariu kasztu*. iss 
toliau* atsilenkusiems sugražinu puse 
keliones kasztu. Ant pareikalavimo gy
duolių siuneziame irin kitu* miestu*. 
Mano aptiekoje ordinuoja geriausi dak
tarai: Dras Kaz. Butkeviczia isz Mask
vos specialistas moterissku ir vaiku ligų 
priima ligoniu* kasdien nuo 2 iki 6 va
landai po pietų. Toliau gyvenanti gali
te per laiszkus gauti daktariszka rodą ir 
gyduoles.

D. GIACZAS, 
4556 Ashland avė., Telephone: 

Union 3t)4, Chicago, III.

Vienatine Lletuviszka Aptieka 
CbicstKoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszko* aptiekos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokia* gydykla* 
ir žole* kokios tiktai europėjiszkose'ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviaz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
moke*tie8nereik»lr.u|a.

Teipgi szioje aptiekoje Jgali gauti vi
sokių lietuviszkn knygų, abrozėllų, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma- 
tom* ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigu* į kr*Jų, Ir ta visa gali
ma atlikti liėtuvišzkoje kalboje.

Aptiekos adresas:
167 W. 18th *L, kertė Union, prie pat 

bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.

i i a h3
AR SLENKA PLAUKAU 

AR NORI KAD ANT PM- 
K0SGALV08 U^-ELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinM li
gas, tegul kreipiasi prie Europeinko 
Pro f. ir Dr. BRUNDŽOS, o su kario rę- 
da tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irky- 
geniuką užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gremžtas 
suokite teip:

j. M. Brandas Co.
Nev York A Brooklyn, U. 8. A.

adre-

fLAUSYKIT!
:ia Tamūitai Laikrodėlio?

nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu, lenoiugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavott ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomit ir pavinezisvonemis, abrožn 
ir abrozellu. Kas ka norit in augn- 
esiau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
czlu apraszymu anie viską. Adiesas,

JoMoh Matutis.
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

F Dr. RICHTERO 
F wlsam svietai žiaoaa* 1

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EKPELLER.
Rbeumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir it.

ir wl»oJtio JžhaumatlsKAo 
sktadtjimu.u M*, ir 5Oc. p^a rrima 
^ptiekorius arba

L F. At Rkhter & Co., į 
L 215 Pe*r* Street*

New York,

I Prakalba Į jaunus vyrus.
• Jeigu k}galima apgailestauti tai tą. 
| kur* vaikščioja diena po dienai žino- 
j dams esąs kaltu papildymo bjaurių 
į papročių, jausdama* kad jo apsėjimai 
■ pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
i k’’

Mes matome dygstančius bjaurumu* 
. netikusių papročių, nereikalaujame
• todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų
• priežastis. Ju* jau žinot. Me* esame 
Į jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
į kelio, žinai, bet kada dasieksi galą, 
i ta* priguli nuo paties.
) Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
i todėl negali būti auka nykstančios 

vilties, nykstančio* laimės, ir žiūrite 
’ ant tamsio* ateities, neturinčio* vy-
• riško* garbės, neturinčio* paguodonės 
i nė meilė* nuo moterų. Jeigu paklau- 
Į sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
; tuojau* j ieškosi atsakančio gydymo,
i tai dar tūkstančiai gausių palaimini- 
’ mų gali Uu gryžti, ir saulė* šviesa vėl
• giedrei tau šviesti, nors dabar esi po 
i tamsiu debesiu slėgiams*.
i Atminkit jog svietas mažai apstoja 
Į apie mažgale* ir nusilpnėjusia* ypa- 
: ta*. Laimė ir moterių paguodonė yra 
į tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag- 

netiškų vyrų, per kurių nervas ma-
• žiausias daailytėjimas perbėga su e- 
I nergija ir gyvu jausmu. Jieškokvis- 
i ko ką tik gamta ir amatas padarė ga- 
į limu ir naudoki* iš kiekvieno* links-
• mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes esame 
. ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas
• tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
I žmonių liga* ir jas gydyti. Mes 
į norėtume su Tamista asabišksi pa*i- 
į šnekėti, bet jeigu negali ateiti, ui ra-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir k} rašę!. 
Rašyk be baimės, apsakyk vis} teisy
bę apie savę, apie savo bud}, o mes 
pasakysime k} turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos ėllssl išgydytos tuojau ii siislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbejimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrauta* nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo Uvę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuri* yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganu* paveiksle siūlų nubėgimus? 
Ar esi daug maž užpiktinsntis ar ne
tinkanti* atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali paišauktie ant pareikala- 
vimo? Arėsi tok* tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakanti* kaip vy
rai tokio amžiau* turėtų būti? Jeigu 
ne, tai peši rodą vyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokia* ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

Specijališkas prakalbejimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuosa* nuo

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip, tai pamegyk musu naujai iszra*- 

ta gyduole “Animator , kuri iszciyztis galva 
nuo pleiskanų (bluzganu), sulaikys plauku

jut, dailina, tankiu* ir minkutus 
klija plaukus. Užtikriname jog atneu 
jL TO minėta nauda l*risiusk Ji oo, o 

gausi booka uitos jau beveik vi- 
su vartojamos ir visiem žinomas 
gyduole* "AnimaTOZ” su pilnu

ir aiukiu aprauymu kaip ja vartotie ir ka 
darytie. Szita gyduole tinka vyram ir mote
rim. Orderiuodalni ar klausdami rodos už* 
dekite visados tok y adresa:

TUK ANIMATOR

pilimi

WISKAS UŽ $1.00
A DPnQ labai bjauriai Isimdo ant ranka 

nRn r UO ;r pagadina Ju dailumą. Atsiusk 
J6c o rausi ryduoksu kuria Ja* vl*l**kal nu- 
(jrdjrsl trumpam laike D neliks Jokio ženklo.
CK. už baksuka medegn* kuri Iszlma ko-

Civscsiausial visokia* pirmi** lt* dra
panų ir visokiu drabužiu. Kožnam reikalinga.

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS 
moterį* persimaino In vyra ir vėl atsimaino. 
Tu pat* ir tavo draugai pritiktose žiūre* o na 
•upra* kaip ta* pasidaro. Kožnas pamate* ne 
ataidivlja ir laužo galva kaip ta* persimaino. 
Kur tik kas pasisuka su šiltu paveikslu, tai 
krūvos apstoja ir viena* per kita lipa norėda
mi pamatyti. Vertas SS. bet kožnam nusiusiu 
po viena ant *ampelio ui 26c.

MAISZA JUOKU nykstanczla bolluke. 
Atidarai skoozlullake. parodai visiem Jog yra 
bolluke. nždsrai. atidarai o bolluke* Jau nėra. 

.Gali ta atrasti* kito kiaaenluje arba kur tik 
nori. Teipgi kožnam gali duotas in ranka* 6*1 
peržiūrėjimo, vtotiek nesuseks. Lalai lengva 
nnveiktaa. Preke su alasklu pamokinimu So.

J. 8MALLWOOD •

Girdėdamas diena nuo 
dienos jog yra daug lie
tuviu, kurie jieszkodaml 
tikros daktariszkos pa- 

papuola in 
tokiu daktaru,ku

ris vlsaineiszmano apie 
gydyme vy riszku ligų, 
ir tokiu budu neaptu- 

jokioe naudos. Asz 
būdamas specijalistu vyritaku 1 igu,pasi
ryžau praneszti lietuviams, kur galima 
rastie tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 
tariszka pagelba.

Asz gydydamas ir tyrinėdamas vyriu
kas ligas su viru per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakanezia praktika, bet pasi
uke man iszrastl gyduoles, su kuriom 
tukstanežius vyru Užgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tvrtuma ir links
mumą.

Mano ofisas yra InreogtasauvimM 
metu, turiu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu, elektriszku 
gydymui maszinas, ir X-ray maszlna, su 
kuria galiu permatyti visa žmogaus kuna 
ir surasti užsiunsjusias ir pasislėpusiu 
ligų- Asz gydau elektriką ir gyduolėm. 
Mano gydymu yra naujausias, geriau
sias, teisingiausiu ir tikriausiu. Kož- 
nam duodu tieedariszka užtikrinimą, o 
jeigu nsiazgydau, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnam prieinamos ir 
kožnu gali būt sveiku Ir tvirtu vyru. 
Jokis daktaru nesusllygins su manim

1297 8. SpauMinų Av. Chicago, III.

Aaa iazgydau visiszkai kraujo užnuo
dysima, usiaenejusias pulaptingu ligų 
ir ligas paeinanezias nuo žagi mosi save 
per iszdykuma. Jeigu turi svaigime ir 
akaudejima galvos, akaudeilma po kru
tinę, sąnariu, negeros, kryžiaus, sunku
ma ant krutinės, nepapruta szirdles 
plakime, užyma ausyse ir galvoje, dre- 
bejima ir vaikszczlojima kraujo, psmė
lt Davusius poakius, puczkuczius (spuo
gus) ant veido ar hipno, geltonu plemu 
ar ronu ant jelb kokios dalies kūno,pu
vime gerkles, užkietejima vidur!u.bjau- 
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, išdubusiu akis, jeigu trotyji sekle 
naktyje ar prie nusiulapinimo, jeigu 
negali miegotie ar valgyti, jeigu esi n uo
lėtai nuvargęs ir pailstantis, baugus, gė
dingu, nusiminęs, greitai užpykstantis, 
jeigu lytiukos dalis yra silpnos teip jog 
negali atlikti yvro prideryacziu, jeigu 
esi užkrėstu kokia liga, tai ateik puma* 
ne in mano ofisą, o uz duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. Su guodone,

DR. B. M. ROS8,
175 8o. Clark St., kerte Monroe, Chi- 

cago,Ill. Ofisu atidarytu kasdien nuo 
9 iki 4. Panedelio, seredos, petnyczioe 
ir subatos vakarais nuo 7 iki 8 JO, neda
lioms nuo 10 iki i.

nerviiko, urinariško ar lytliko silpnu- C 
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam X 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 1 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- * 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo $ 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip- fr 
snio? Ar erzinimai klapatina, neg*- į 
linguma* kankina, ar silpnumai ati- 2 
traukia nuo linksmumo ir galingu- T 
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju- j 
dinančif pūslę? Ar turi tankų norų t 
šlapi n tiesi? Ar pradėjimas ir baigi- c 
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- & 
kurnu? Jeigu teip, tai ateik peršne- £ 
kėtie tą visk} arba rašyk. Mes gali- A 
me suteikti tau didelę pagelbę. Mee J 
turėjome daug praktikos gydyme S 
specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- K 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 4 
sugražinsime tau sveikai}. 2

Mes gydome visas specijališ
kas vyrų ligas.

Mes gydome ja* atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa
mokinanti. Mes turime platų iityri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyt) 
su vyrais visokio smžisus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję* 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
•ias ligas, persidirbimą, rūpesčiu*' iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 
genito-urinariškų erzinimu, aegero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpna* lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimul.

PiriTI/1 Rnrifl DvlfAi Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111111a HUUU. VJMLls nCkasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

numo, paojaus ir kaszto.
Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

State Medical Dispensary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
■riejimas per 66 E. Vari Bnreti Street.

Offiisc valandos: nuo 10 iki ♦ Ir nuo 6 iki 8 vai. K pietų. Nedelioms, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Lietuviszka Aptieka
J. LE8ZCZINSK10

313 8. Morgan St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra nifkoroziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunesiu pi
nigus į visa* dali* svieto.

Mano Aptiekoje randasi viso* gyduoles 
amerikoniuko* ir europeiszkoa, tikros 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoa. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki ku nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williamaon.

Dr. M. Kasukovski, 3312 8. Halstedjst. 
Telephone Yards:709.

Atsiszaukusiem* per laiszkus ir apra- 
szantiems uvo ligų, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklų. Norint gauti atsakyme 
reikia Įdėti marke uždu centu.

Tklkitonas Y ardo 709.

SERGANTIEMS 
GvarantMlams pilna iszgydysi*.

Pasekmlngiaurial sydau visokias pašiepta* 
ir pav lis tinęs lutas, kaip actai ligas srirdle*. 
pteuciiu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimas, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytlsakna 
silpnybes, ssteivuma. sutinime, veži, blyksite 
nes moteris, kraujavime ir tt.. nervu ligas, po
dagra. reumatiima dusinime, parai vii u ir tt 
Prasi alinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus eta. Nervisikas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

I.yt lankti dailu ligas 
istgydau per kelsite Mlenta. kraujo nž- 

nuodyjimus. odos Ilgas, nemens bėgimą, žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosy), akyse ir ausyse, 
netekini* vyrižkumo, lyeziu nusilpnėjimą ir U. 
Kišu kuopasekmlngiausiai ir Svarsn-Ojti Pilna issgyMrma ’ ChroV 
niszkos Uloi yts msno na«cia. 
illiktifntl. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* iasegzatninaTimai ligonio ir Jo bzgy-

DR. LANDĖS
8zpltoliais specialiste*.

WEW YORK.

toiidkejlmo. t—
Sznsku TteoktoM kalbose. Turiu praktika 

Lsbsnon Beltovu* Po*t Groduate Unlrorstty

•Armonikų pigiu ir brangiu, laikro
dėliu, lenciugeliu, žiedu ir szimtua 
kitokiu daiktu galite iszairinkti ir ‘ 

Mhk|ANBH parsitrauk 
jeigu 

turite mu- 
lietu- 

viszka ka- 
talioga. ku 

prisiun- 
■&DB^R«cziamH ko- 
,VB|^PWžnan) dX- 

kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St.,
Succ. to Kelpsch, Norelko & Co.

Kelpsch 4 Co.

D-ras A. L. Graiczunas, 
167 W. 18-th St,, Chicago, IU.

Gydo visoks* ligas be skirtumo: vyru, Į 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augucziaus padėto adreso,

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinams tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Kartinas, Atnerikotiiezkas 
Weliawae, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marsralku 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktas i 
lieta vaidai,

T. ANDR
116 W. Division St,

r tuom suszelpt

USZEWI

i, Guodotiniem* Kunigams iszdir
ba:-Kapas, Arnetas, Dalmati- 
'kua, Albas, Stalas ir wisus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at- 
1 lieka artistiszkai ia laiką.
, Norėdamos gnodotinos Df-tes. 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 
sawo tautetę, paveskite ji tikrai

cz & co.

Chicago, III.

IzIETUVVIU DAKTARAS |

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Saauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78. 
Telefonu' galima iu kiekvienos 

aptiekos.

Prie* užstkabinim* tr po užsi
kabinimui tyki ant diebos reik’į 
kryžių įmerkti į vaaaroėlltį acu 
ant poro* mlnutą. Vaikų kryti ’ 
reikia merkti į silpnesni acte.

Prekė lio kryžiau* 81.00. Siun
timo kaitos Suvienytose Valstijom' 
ir Kanadoje mes patv* apmokamu. 
Gvarantuojame kad ii* kryžius yra 
geresniu vaistu už etektriika a.r 
ta. kurs nuo 10-» sykių vro brin- 
gesote. Geresnio raisto ūžti kry
žių nėra, todėl ji* privalo rasti* 
kiekvienuose namuose, pas kiek-

pap-li* ėio kryžiaus. Z.erc Įsus ps- 
^■talpiname viena U tokių padė»»- 

von i.ą:
u prisitupiame Jumis 8600 ant pen- 

dingai. Meldžiame Šiuos prisiąU ta»- 
•L, New Orleaną, La.

Ji* teipgi vadinama* Wol- 
to Kryžiumi. terastas Austrijo
je priei keletą metų ir tuojau* 
tapo vartojama* ITuzuose. 
Prancūzijoj*. Skandinavijoje 
ir kitose Europos viešpatystė
se kaipo vaisias nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų

Deimanto elektriika* kry
žius gydo reumatizmą, neu- 
rųįgljų. kryžiau* skaudėjimą, 
vidurių skaudėjimu*, silpnu
mą, nerviškumą. nemiga, hvs 
terite psralysią. epitepsfją. 
apopleksiją. dusulį, trukumą 
proto, nuomirinį. užkrėtimą 
moję. BsttohėinTImv stoki 
apetito ir vidurių skaudėjimu*. 
.. pajaučia po ke-

kartai* po keliu dle- 
* ” privalo

ant įtiki-

TRE D’AMDND ELECTRIC CRO8S CO 
^06 H1LWAUKEE AVt, O*?! t7; CHICAGO, ILL

a.ta.sU
nd.SU
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