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Metas IX

sziol kasztavo anglijonams 
apie 900 milijonų doliarų, 
taigi beveik tjek, kiek Pran
cūzija užmokėjo 1871 m. Vo
kietijai karės kasztų. Karės 
galo vienok dar ne • matyt. 
Kiek ji dar kasztuos anglijo
nams, nežinia. Ant užden
gimo kasztų reikia didinti 
mokesczius, o tas niekur gy
ventojams ne patinka. Tuom 
tarpu būrai iki sziol ne tik 
ne parodo noro pasiduoti, 
bet paskutiniuose laikuose 
labiaus subruzdo, ne anglijo
nai ant būrų, bet būrai ant 
anglijonų užpuldinėja ir tai 
net aplinkinėse Pretorijos, 
kur sėdi patsai Kitchener ir 
kur yra daugiausiai anglisz- 
kos kariaunos. Lordas Kit
chener praneszė į Londoną, 
jog geležinkelio trūkį aplin
kinėse Pretorijos patiko ne
laimė. Prie to buk keli an
gliszki oficierai ir keliolika* 
kareivių likosi užmusztų, 
skaitlių sužeistų skaito jau 
deszimtimis. Kas gi do ne
laimė galėjo pasiekti gabe
nantį angliszką kariauną trū
kį? Greicziausiai būrai turė
jo iszardyti kelią ir iszmesti 
trūkį isz relių. Rods apie 
tai Kitchener savo raporte 
nieko ne sako, bet ne reikia 
užmirszti, kad jis ir daug ki
ti; pasiekusių angliszką ka
riauną nelaimių ne iszaiszki- 
na, kaip reikia.

Skaitlių kariaujanczių bū
rų pats anglijonai paduoda 
dabar ant 18000 geriausių 
kariautojų. Rods pradžioj 
karės jų galėjo būt daugiaus, 
bet (labar kariaujanti yra ge
riausi, terp pirmutinių daug 
buvo tokių, su kuriais vado
vai turėjo daugiau vargo ne
gu naudos. Dabar tokių bū
rų kariaunoj nėra^ toki ne 
isztikimi jau pats Įiasidavė 
anglijonams; pasilikę prie 
savo vadovų yra geriausiais 
kariautojais. Tie ne pasi
duos. Priesz juos isz Angli
jos iszsiuntė 250000 anglisz- 
kų kareivių. Teisybė, kad 
atviroj kovoj 18000 būrų ne 
galėtų stoti į muszį su 250000 
angliszkų kareivų;, bet isz to 
didelio anglijonų skaitlį aus: 
treczdalys sū’dl sau ramiai 
Pretorijoj, tie kariautojai už 
Anglijos garbę yra tai vai
kai turtingų szeimynų, o to
ki ne mėgsta savo kailį ant 
prieszų szuvių statyti; Ki
tas treczdalys turi daboti ge
ležinkelius, kadangi kitaip 
būrai paimtų visus trukius, 
angliszkai kariaunai ne gali
ma būt privežti amunicijos ir 
maisto, be tokių dabotojų ge
ležinkelių angliazka kariauna 
iszgaisztų badu. Ant karės 
su būrais lieka 83000 karei
vių, bet isz to skaitliaus 36- 
000 serga ir guli ligonbu- 
ežiuose, lieka todėl ant karės 
47000 kareivių. Rods tai vis 
dar netoli tris syk daugiau 
negu būrų, bet nereikia už
mirkti, kad būrai kovoja ant 
didelio ploto. Kada reikia, 
jie sutraukia savo pajiegas į 
krūvą. Anglijonai to daryti 
ne gali, kadangi jie nežino 
nė kada, nė kur reikia rink- 
tiesi į krūvą, jie ne žino 
nė kur yra būrai, nė ką jie 
rengiasi daryti.

Vadovystę ant angliszkų 
pajiegų angliszkose valdybo
se Kitchener pavedė Jenero- 
lui Frenchui, kadangi pats 
suprato, kad vienas ne gali 
visko atlikti. Jenerolas 
French sirgo, todėl apie jį 
nieko ne buvo girdėt. An- 
gliszkose valdybose būrai 
laikosi gana gerai. Kaip sa
ko, dabar jiems prisakyta 
rinktiesi į krūvą. Vadovys
tę ant jų paima vėl DeWett.

Politiszkos žinios.
Amerika.

Tąsynes Amerikos rando 
su Kubos konstitucijos dir
bėjais dar ne iszdilo. Ku
biecziai perkeitė Amerikos 
reikalavimus ir susiaurino 
tiesas “iszliuosuotojų”. Ka
rės ministeris Koot, kalbėda
mas su Kubos pasiuntiniais, 
davė pažadėjimą, kad Ameri
kos randas ant tokių permai
nų, kokias siūlo kubiecziai, 
sutiks. Kada gi kubiecziai, 
pasiremdami ant Rcoto paža 
dėjimo, susiaurino Amerikos 
tiesas, prezidentas praneszė 
kubiecziams, kad ant nė jo
kių permainų nesutinka, vi
si reikalavimai be jokių pa
sargų turi būt priimti ir dagi 
pagazdino, kad jeigu kubie
cziai ant to ne sutiks, ameri- 
koniszka kariauna nuo Ku
bos ne pasitrauks ir ta sala 
bus pagarsinta kaipo Ameri
kos valdyba. Aut ko todėl 
kubiecziai gali užsitikėti, jei
gu ne gali užsitikėti ant 
Amerikos ministerių paža
dėjimų? Argi jie gali užsiti
kėti nors ir ant prezidento 
užtvirtinto traktato? Kas lau
žo savo ministerių pažadėji
mus, tas gali laužyti ir trak
tatus. Ką gi kubiecziai gali 
pelnyti priimdami, o ką gali 
žudyti atmesdami Amerikos 
reikalavimus? Priimdami rei
kalavimus Kubą atiduoda 
po Amerikos užveizda, atme
tus juos, laukia tas pats. 
Czia aiszku vien, kad Ameri
ka nori Kubą pasilaikyti ko
kiu nors budu ir norėtų, kad 
ant to sutiktų pats kubie
cziai, tai ne reiktų bent lau
žyti priesz karę duoto paža
dėjimo. Mat priesz karę su 
Iszpanija Amerika tikėjosi, 
kad kare eis sunkiau, reikėjo 
todėl kokiu nors budu isz- 
gauti kubieczių pagelbą, to
dėl jiems žadėjo visiszką ne 
prigulmystę (filipiniecziams 
tą patį žadėjo admirolas De- 
wey, kadangi jeigu Aguinal- 
do butų stojęs su iszpanijo- 
nais, amerikonai ne butų ga
lėję iszsodyti kariauną ant 
kranto). Pasibaigus karėj 
jau pagelba ne reikalinga, 
todėl ir tikri mieriai Ameri
kos rando iszlenda lyg yla isz 
maiszo. Ar kubiecziai pri
ims, ar atmes Amerikos rei
kalavimus, amerikoniszka ka
riauna ne pasitrauks nuo 
Kubos. Be abejonės kubie
cziai tą supranta ir todėl ne 
lengvįs atsiekimo Amerikos 
mierių.

Ant salų Filipinų ameriko
nai rėngia civiliszkas val
džias. Civiliszkos valdžios 
parengtos jau provincijose 
Luzon ir Nueva Ecija, nors 
tūluose apskricziuose laikosi 
dar pasikėlėliai. Visi liuos- 
norių regimentai likosi su
grąžinti į Ameriką. Leite- 
nant Wray turėjo net szeszis 
susirėmimus su filipiniecziais 
ir kaip sako, paveržė 6 ka- 
nuoles, turbut niekam neti
kusias, kadangi filipiriięcziai 
musziuose ne vartojo kanuo- 
lių. Provincijoj Batangas, 
netoli Lipa, buvo gana smar
kus muszis amerikoniszkos 
kariaunos su filipiniecziais. 
Muszyje leitenant Springer 
likosi užmusztas, kapitonas 
Welhelm, leitenant Ramsey, 
leitenante Lee ir penki eili
niai kareiviai paszauti. 
Skaitlius paszautų, ypacz ofi- 
cierų, parodo, kad muszis bu
vo gana smarkus.

Chinal.
Svetimos kariaunos kraus

tosi isz Chinų, didesnė dalis 
prancuziszkos ir vokiazkos

kariaunos sutraukė jau į por- 
tus ir laukia vien laivų, ku
rie kareivius pervež į tėvynę. 
Vien Japonija iki sziol ne 
davė prisakymo savo karei
viams grįžti namon, bet ir 
Japonija ne gali Chinuose il
gai i>asilikti, kadangi užlai
kymas > kariaunos kasztuoja 
daug pinįgų, o jų to kraszto 
iždas ne turi. Japoniszkas 
ambasadorius Pekine apreisz- 
kė, kad japoniszka kariauna 
ne pasiliks Chinuose ilgiaus 
negu kariaunos Europos 
vieszpatysczių. Kaip tik Ja- 
ponija persitikrįs, kad kiti 
krasztai isz tikro atszaukia 
savo kareivius, tą patį pada
rys ir Japonija, ant perveži
mo isz Chinų japoniszkų ka
reivių užteks jai dviejų die
nų, kadangi atsiųsti laivus 
Japonijai daug lengviaus ne
gu Europos vieszpatystėms.

Virszininkas visų kariau- 
nų, vokiszkas jenerolas gra
fas Waldersee, jau iszkeliavo 
isz Chinų ir atkako į Japoni
ją. Pirma laikraszcziai gar
sino, buk jis atsilankys į 
Ameriką ir isz czia keliaus 
namon. Dabar vienok garsi
na, kad jis ne mislyja užsuk
ti į Ameriką, bet pakauks 
Jokahamoj vokiszkų lai
vų ir keliaus tiesiog namon. 
Ar rinks jo vietoj kitą ant 
rėdymo dar pasilikusių Chi
nuose kariaunų, tikrai neži
nia. Vokiszki laikraszcziai 
tvirtina, buk tas palikta ant 
valios vadovų atskirų tautų 
kariaunų; jeigu tie ras rei
kalingu, ant nuveikimo k(f 
nors svarbesnio, iszsi rinkti 
vieną vadovą, tą galės pats 
padaryti be užklausimo savo 
randų.

Dabar didesnė dalis sveti
mų kariaunų isztraukė isz 
Pekino. Czia pasiliks vien 
sargybos ant apsaugojimo 
ambasadų. Isztraukus sve
timoms kariaunoms, sugrįž 
į Pekiną ciecorius su visais 
augszcziausiais urėdu inkai s 
ir paims valdymą kraszto į 
savo rankas.

Terp Pekino ir jūrių pa- 
kranczių prancūzai Į>aliko 
vieną brigadą kariaunos; tiek 
jau pasiliks ir vokiszkų ka
reivių. Anglijonai žada isz- 
traukti savo kareivius iki pa
baigai rugsėjo, kadangi mat 
vieni ir teip ne daug ką galė
tų nuveikti. Angliszki laik
raszcziai pirma stengėsi terp 
savęs supjudyti svetimas ka
riaunas Chinuose ir kaltino 
visokiais budais vokieczius, 
buk vien tie per savo godu
mą palaiko maisztus Chinuo
se. Kada dabar vokiszkai 
kariaunai prisakyta grįžti 
namon, angliszki laikrasz
cziai vėl kaltina vokieczius, 
kad jie, nieko ne nuveikę, 
grįžta namon. Isz to matyt, 
kad anglijonai norėjo Vokie
tiją pakinkyti į savo vežimą 
teip, kad ji palengvintų an- 
glijonams ataiekimą jų mie
rių. Nė pjudymai, nė kiti 
stengimaisi ne pasisekė, todėl 
tai ir pyksta anglijonai ant 
kitų vieszpatysczių.

Angliszki laikraszcziai vėl 
garsina apie rengimąsi į karę 
Japonijos su Maskolija. Be- 
abejonės Anglija norėtų ką 
nors supjudyti su Maskolija, 
kadangi toje be karės Angli
ją isz visur stumia laukan. 
Ar pjudymai vienok iszduos 
tokius vaisius, kokių anglijo
nai geidžia—apie tai galima 
abejoti. Japonija ne misly
ja dar apie karę su kuom 
nors.

Pietine Afrika.
Kare pietinėj Afrikoj iki

Į Angliją atkako moteris 
Transvaaliaus būrų vadovo 
Bothos. Iszkeliavo jį tiesiog 
į Londoną. .Paskui ketina 
atlankyti Belgiją ir Holandi- 
ją, o Joje susitiks su Kruege- 
riu. Su kokiais mieriais at
kako ji į Europą, tikrai dar 
nežinia, laikraszcziams ji nie
ko ne pasakoja.

Maskolija.
Matyt maskoliszkas randas 

jaueziasi vėl tvirtesniu, ka
dangi vėl griebiasi bjauraus 
baudimo budo tų, kurie ėmė 
daly vumą paskutiniuose stu
dentų maiaztuose, arba kurie 
iszdryso nors ne drąsiai nu
peikti brutaiiszkumą valdžių. 
Daug tokių drąsuolių suaresz- 
tavo ir be sūdo iszvežė į Sibe- 
riją. Matyt maisztai pakilo 
per anksti ir pasiprieszinę ne 
buvo gerai susiorganizavę, jų 
vadovams pritruko energijos. 
Maisztus pirmiausiai pakėlė 
augszteanių moksliszkų įtaisų 
studentai, bet jie pasigaDėdi
no nieko nereiszkiancziais pa
žadėjimais apszvietimo minis- 
terio ir nusilenkė priesz val
džias. Darbininkai ilgiau 
prieszinosi, bet kad studen
tai jų ne parėmė, vienus val
džioms lengviau buvo suval
dyti. Gaila vien pralieto 
kraujo, kuris sziuom kartu 
dar ne atgabęs tiek naudot, 
kiek galima buvo laukti. Kol 
terp paežių gyventojų ne už
gims anksztas ryszis, vieny
bė, tol despotiszkos valdžios 
nenusilenks; kol luomos ka
riaus tik už savo reikalus, 
jas valdžios lengvai pergalės. 
Matyt maisztai pakilo per 
anksti, o per tai ir despotiz
mas paėmė viražų ant n e Iš
sirengusių, kaip reikia, lino- 
sybės mylėtojų. Kas vienok 
sziuom kartu ne pasisekė, tu
ri pasisekti vėliaus, kada su
pratimas skriaudų, kokias 
nuo petikusių valdžių ken- 
czia, iszsiplatys terp visų luo
mų gyventojų. 130 milijonų 
žmonių ne gali amžinai pasi
likti vergais kelių szimtų 
tukstanezių biurokratų.

Vilniuje pasimirė Lietuvos 
jeneral gubernatorius, jene
rolas Trockyj. Jis prigulėjo 
prie veislės tokių jau niek- 
szų, kokiu buvo augsztesnės 
už caro valdžios praszalin- 
tas Orzewskyj. Kaip aną, 
teip ir Trockyj Dievas pra- 
szalino isz Lietuvos, kadangi 
jie gana skriaudų padirbo 
vietiniams gyventojams. Net 
musų klerikaliszki laikrasz
cziai garsino savo laike carą 
Mikalojų kaipo žmogų gerų 
norų ir teisingą. Nuomonė 
tokia apie jį pasirodė visai 
neteisinga, Mikalojus ne mas- 
koliszkiems gaivalams teisin
gumo niekur ne parodė ir da
bar, turbut, ne persimainė. 
Rods, gero ir teisingo jeneral 
gubernatoriaus, žinoma, ca
ras ne atsiųs į Lietuvą, bet 
atsiųs tokį,, kokio kitur ne 
bus kur padėti, bet visgi ga
lėtų atsiųsti nors ne teip ne 
žmoniszką, ne teip brutalisz- 
ką negu buvo paskutiniai 
Vilniaus jeneral-gubernato- 
riai.

Siaurinimas tisesų Finlan- 
dijoe gyventojų ne apsistoja. 
Lygiai caras, kaip jo paskirti 
į Finlandiją jeneral-guber
ną toriai laužo vietines tiesas, 
vietoj tiesų, primeta caro no
rą, kuris turi užstoti tiesas. 
Ne pereis metai, kiti, o Fin- 
landija bus tokiose jau san- 
lygose, kokiose yra dabar 
antai Lenkija, priveis viso
kių maskoliszkų putų. Juk 
nuo maskoliszkų carų nėra 
ką gero laukti. >

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

24 d. gegužio Vilniuje pasimi
rė vienas isz niekiausių Lietuvos 
budelių, didžiausias prie**zas jos 
pasikClimo ir apszvietimo lietu 
vių, Vilniaus jeneral-gubernato- 
rius Trockyj. Kunę jo iszgabe 
no isz Vilniaus į Czernigovo gu
berniją j jo dvarę. Gerai bent, 
kad jo kūnas ne ten* z L’etuvos 
žemės.. Dabar dar nežinia, kokį 
uauję budelį atsiųs maloningas 
caras ant kankinimo Lietuvos. 
Gero juk ne duos, niekvzas juk 
geriems neužsitiki.

Ant Kalvarijos ulyczios, ant 
Vilniaus priemieeczio, siautė gana 
didelis gaisras: sudegė greta *to 
vinti keli Seligero namai. Ug
nis užgimė duonkepėj, matomai, 
nuo, neatsargumo. Krutanczius 
gyventojų turtus pasisekė isz de- 
ganezių namų iszneszti.

Vilniaus polic jos virszininkas 
iszleido prisakymę visų Vilniaus 
namų savininkams, turintiems 
lygiai didelius, kaip ir mažus na
mus, idant kiekvienam namui pa
sirūpintų atakirę sargp, idant sar
gai paeiliui teip dienę, kaip ir 
naktį sergėtų įėjimus ant kiemo 
ir idant ant sargų priimtų tik 
“blagonadežnas” ypatas, policijos 
rekomenduota". Veisia mat už 
namų savininkų pinįgus nauję 
szuipukų veislę. Žinoma, dėl 
ssitokio padavadyjimo namų sa
vininkai turės pakelti randas gy
venimų, užlaikymas todėl polici
jos pagelbininkų ir sznipukų puls 
aut sprando samdanezių gyveni
mus.

17 ir 19 d. gegužio Vilniuje 
atsibuvo rinkimai miesto rodos 
sąnarių ant laiko 1901-1905 m. 
Likosi iszrinktos sekanezios ypa- 
toe: Antonowicz, . Archangelaky, 
Bertholdt, Blažewicz, Bržežinski, 
Pobiatynski, Bortkewicz, Burk- 
hardt.Bujalski, Buiko, Vinogra- 
dov , Wasilewaki, Wenclawski, 
VVyzgo, Gahnski, Goliczynski, 
Dawidowski, Dolinaki, Zablocki, 
Ziwadzki, Zmaczynski, Kundiba, 
Kameniecki, Kadenaci, Kalwiu 
ski, Lapinski, Lukaszearicz, Ma- 
linowaki, Makowski, Motwiil, 
Procorov, Paniatowski, Par- 
czevvski, Podiakonov, Shwinski, 
Solinowski, Sumorok, Trocing, 
Ty«zkiewicz, Falewicz, Fiorenti 
ni, Chroecicki, Chominski, Szar- 
ski, Szostakowski, Jamont, Jar- 
rzembski, Vileiszis.

Įsa Vilniaus gub.
Ant stacijos V • Įeik a likosi aua- 

resztuotas.buchdteris Szventėnų 
pavieczio kasos, kuris visokiuose 
miestuose prigavi n gu budu, savo 
paties padirbtai e rasztiia, Užgriebė 
daug pinįgų. Rado pas jį 30(>0 
rubl. Persirėdęs už moterį, jis 
norėjo dumti į užrubežius, bet 
žandarai patėmyjo ne panaszię į 
moterį ypatę ir suaresztavo.

Metoli Vilniaus siautė didelis 
gaisras riszdegė visas kaimas Pod 
bereze. Ugnyje pražuvo ir kru
tanti gyventojų turtai.

Isz Biniakonių, Lydos 
pavietyj.

Seniai jau mes paminėjome, 
kad Lietuvos valszczių sūdai sa
vo nusprendimuoae mėgsta kaipo 
priėdę pridėti apskųstiems ryksz- 
tes. Ryksztę, kaipo dovanę Dva
sios Szventoe, vartoja ir dabar 
valszczių sūdai visoj Lietuvoj, 
teipjau kaip vartojo baudžiavos 
laikuose. Beniakonių valszcziaus 
audė neseniai buvo szitokia pro 
va. Ūkininkas kaimo Bratelelių, 
Jurgis Smkevycze, apskundė sa
vo kaimynę Kazimierę Valiuke 
vycziųuŽ įsiarimę į Sinkevycziaus 
laukę. Ant provoa apskųstasis 
ne atėjo, todėl, valszcziaus sūdąs 
be jo pasiteisinimo perkratinėjo 
provę ir* Iszdavė nUsprendimę. 
Nusprendė Valiukevyczių ant už
mokėjimo 20 rublių, nors visa 
iazarta žemė nė pusės to ne buvo 
verta ir dar apart to prisudyjo 
ant 5 kirezių su dovana Dvasios 
Ssventos, taigi su ryksste. Nu 
sprendimas tas likosi iszpildytaa. 
Kaltininkę į valszcziaus sudę at
varė starosta,o jau sėdžios įkrėtė, 
kas reikėjo ir dagi su priedu.

Inz Lietuviszko Minsko.
Minsko žemdarbių drsugystė, 

ant pam nėjimo naudingu darbų 
vice-prezidento Woini iwyczo, 
sudėjo 7000 rubl. apt parengimo 
stipendijos. MToiniloviet nuo 
savę-< pridėjo dar 3000 rubl., to
kiu budu pasidaro 10000 rubl. 
Nuoszimczių nuo tos sumos už
tenka ant parengimo vienos arba 
dviejų stipend jų prie kokios nors 
augszteanių moaslų įtaiso-*.

Minsko kii-iiicziai sutvėrė savo 
draugystę. Sąnariai draugystės 
moka po 50 kap. ūnt mėnesio. 
Pasimirus sąnariui, pasilikusi 
szeimyna gauna paszelpę. Pagal 
įstatus, sąnariai ne gali imli dar
bo pats, bet reikalavimus pr.ima 
draugystės užveizda ir dalina 
terp sąnarių.

Neseniai pas gyvenanti prie ke
lio netoli Minsko žydų Leiserę 
Cukermanę naktyj įlindo du girti 
ūkininkai kaimo LiCczanų, Da
nielius Dzedziula ir Kazimieras 
Sajevyczius ir pareikalavo degti
nės be pinįgų. Žydas ne davė. 
Girti ūkininkai pradėjo žydę 
mui-zti, ant galo Dzedziula, pa
griebęs kirvį, drožė žydui į galvę 
ir užmuszė ant vietos. Tę patį 
padarė ir su atbėgusia isz kito 
kambario žydelkaite, du gi ma 
žu vaikucziu užsmaugė. Pas
kui, sudaužę tzėpę, kurioje žydas 
laikė degtinę, gėrė sau ramiai. 
Abudu užmuszėjai jau sėdi ka
lėjime.

Isz Borisovo, Minsko gub.
Atkakus ant czianykszczios ge

ležinkelio stacijos trūkiui, pasa- 
žierius II kliasoe, Bobruisko pre
kėje*, pabudęs, pradėjo visus 
drauge su juom vajiiuojanczius 
daužyti su kumszczia^ Paszaukė 
žandarus, bet įdūkęs pasažierius 
ir tiems nesidavė, ne galima buvo 
su juom susikalbėti. Norėjo 
nabagę gabenti į Mpruczių na
mus, laikydami už beprotį, kuom 
jis i-ztikro būva Pasirodė, kad 
įdukėlis, iszvažiuodainas isz na
mų, paėmė 8000 rubl. Vagone, 
į kurį jis įsėdo, «zale jo atsirado 
koki ten jauni vyriszkiai, užmig
dė jį su pagelba papjerosų ir pi
nįgus isz kiszeniaus iuėmė. Pa
budęs ir pasijutęs be pinįgų, įga
vo proto sumaiszym^. Iszveržę 
gi pinįgus iszlipo isz trūkio ant 
kokios tarpinės stacijos. Jų iki 
sziol ne suėmė ir ne žinia, ar su
imt. I

Isz Gumbines, Prūsų 
Lietuvoj.

Pasibaigė czianykaacziame sū
dė prova trijų unteroficierų (pra
vardės jų buvo paminėtos pere i, 
tame Lietuvos numeryj), apskųs
tų už užmuszimę visų kareivių 
nekeneziamo oficiero Krosigko. 
Prokuratorius reikalavo, idant 
apskųsti butų ant nužudymo nu
spręsti, sūdąs vienok juos visus 
iazteisino, pripažino davadus už 
neužtenkanezius ant kokio nors 
nubaudimo.

Nuo Prusą parubežių.
Maskoliszkos valdiaot* uždrau

dė žydams keliauti į užrubežius 
su puspasiais ir su lėkiais jau žen
klais ateiti Prūsų žydams į pa
rų bežinius miestelius; ant pe
rėjimo rubežiaus žydai turi pasi 
rūpinti metinius užrubežinius 
pasportus. Kaip sako, toks pa. 
davadijimas lazduotas! todėl, kad 
žydai sutelkia Prūsų valdžioms 
Visokias Maskolijoa paslaptis. Tę 
vienok gali žydai daryti ir perėję 
rubežiųsu metinisis pęsportais.

Isz Druskenikų, Grodno 
gubernijoj.

14 d. gegužio likosi atidarytas 
sezonas gydymosi Druskenikų 
vandenims. Rytmetyj popas at
laikė dievmaldyatę, pors į mau
dynes suvažiavo daugiausiai ka- 
talikų. Szį metę ligonių ir svei
kų suvažiavo ant atidarymo sezo
no daugiau, negu būdavo kitais 
metais. į ~

Isz Klaipėdos
Thieles restauracijoj, pastogėj, 

gyvenimuose tarnaiezių užgimė 
gaisras. Miegojusios czia dvi 
tarnaitės iszazoko per langę ir la
bai sunkiai apsįkulė: reikėjo jas

Kritikui.
Libai nusistebėjau, perskaitęs 

“Lietuvoje” papeikimę mano 
veistos kningelės ‘ Tikras ženy- 
binis gyvenimas”. Papeikėjas 
jos sako, kad tai yra mažiausios 
vertės kningelė toje szakoje ir 
kad visose kalbose yra geresnių 
rankvedžių tam lizslui, ir todėl 
įstabu jam darosi, kam asz to
kius niekus vereziau dar į lietu- 
viszkę kalbę.

Asz nežinau, ar visose kalbose 
yra rasztai panėszus tam,kadangi 
asz visų kalbų nemoku ir negaliu 
apie tai spręsti, bet tikrai žinau, 
kad nėra apszviestesnių tautų 
kalbose svarbesnio raszto, kuris 
nebūtų iszveratas į angliazkę kai- 
bę; todėl anglai ir gali žinoti, ar 
kuris rasztas yra kę vertas, ar ne.

Apie minėtę kningelę man te
ko skaityti pirmiausiai hygienisz- 
kame laikrasztij “Omega”, iszei 
naneziame New Yorke. Ten kri
tikas apief ję pasakė, kad tai yra 
rasztas perkratantis dalykę be 
piTBztinių-kę reikia suprasti, juog 
autorė jo žiuri ant fiziologijos 
meiles be szlyksztėjimosi, kaip tę 
kad daro autoriai priimtų rank
vedžių tos mokslo szakoe.

Antru syk skaieziau apie ję 
anarchitiszkame laikrasztij “Free 
Society”, kuris už mierį aav turi 
lopetos kitaip nevadinti, kaip 
tik lopvtę; ten buvo pasakyta, 
kad tai yra kningelė, kurię kož- 
nas gali paskaityti su nauda, nors 
gal kits ir nesusitaikis su tomis 
nuomonėmis”. Trecziu vėl syk 
teko skaityt apie ję kritikę isz- 
duotę laikraszczio “Lucifer”, ku
ris fiziologija meiles ypatingai 
užsiima, ir jame, apart pagyrimo, 
neradau jokio jos nupeikimo. 
Kas yra geru vienam, gali taipgi 
būti geru kitam.

Asz ję, parsitraukęs perskai- 
cziau, ir ji man patiko ta<pgi la
bai. Dabar kritikas “Lietuvoje” 
sako, kad tai yra menkiausios 
vertės rasztas!... tik jis savo tos 
mislies neparemia jokiu darody-< 
mu; o iszpeikimas ko nebūk be 
darodymų silpnų pusių lyginasi 
apszmeižimui. Rods, jis galėjo 
jieszkoti joje to, ko knįgelė vi
sai neketino jam pasakyti ir už 
tai ję nupeikė. Bet tai ūme kai 
tė ne kningelės paezios, tik jos 
kritiko.

Užduotė azios kningelės nėra 
mokinti anatomijos, bet lik 
trumpais ir prastais žodžiais pa 
pasakoti kaip vyras ir pati turi 
elgtis, idant viens kitę užga 
nėdintu, ir kaip pastoti laimin
gais tėvais sveikų ir protingų 
vaikų ir tame ji pilnai savo mierį 
atsiekė, o kas sako kitaip, tai yra 
be teisybės.

Vertimas mano, rodą, nėra vi 
sai geras, bet asz tikiu, kad žmo
nės visgi jį supras nepraseziaus, 
kaipo kritiko palies “rasos 
gaidžių”, “Sacharomyces cerevi- 
siae”, “Bacilus subtili?” ir tt

Už kritikę asz visuomet esu 
dėkingas, bet ne užapszmeižimę- 
Tikiu vienok, kad kritikas pada
rė tę klaidę ne isz blogos miglios 
ir ję tuojaus atitaisys.

J. Laukis.

Nors privesti motyvai ir argu
mentai ne pertikrina, kad kriti
kas neteisingai paraszė kr.tikę, 
talpinsme vertėjo atsiliepimę be 
platesnio atsakymo isz savo 
pusės. Kritikas isz savo pusės ne 
reikalauja n*eko taisyti, pa 
gal savo supratimę, taiso kritiko 
rasztę vertėjas veikalo. Užduotė 
kritikos musų laikraszcsiuose yra 
netaisyti autorių darbę arba vesti

Isz Karaliauczlaus, 
Prusą Lietuvoj.

Ant vietos pasimirusio Karai i au- 
cziaus oberprozidento Wilhelmo 
Bismurcko, kaip laikrsszcziai pa
duoda, bus paskirta? arba grafas 
Doenhoff Friedricshein, arba da 
bartinis Prūsų vidaus ministeris 
Possdovsky Wehner.

Kaime Estroviszkiuose nusi- 
nuo<jino ūkės savininkas Jonke- 
ns, iąz baimės, kad ne patektų į 
kalėjimę už kokį ten mažę per- 
žengimę tiesų. .

pamokinimus bet informuoti 
skaitytojas apie naujai iszėjusias 
knįgss. lezsitarimai kritiko bu
vo visai ne toki, kaip juos per&ta- 
to p. Laukis. Ilgesni ginezai ne 
prives prie susipratimo;' geri aus 
todėl nesiginezyti. Kritikai ra- 
szo kritikas pagal savo nuomonę 
o ne autorių įkalbėtas. Gal kri
tikas pa klysti,ątęsyk autorius tu
ri tiesę atsiliepti su iszrodymu 
klaidų ;'p.fLaukis vienok isztikro 
to ne daro ir ne ^priveda tikrai 
pertikrinanezių argamentų, kurie 
parodytų neužginamas klaidas. 
Kad vertėjas iszsirinko ant verti
mo tokį veikalę, kokį laikė už 
gėrę, tę visi žino, nes kasgi ver- 
stų netikusį? *Tas vienok nėra už
tenkančiu ant pertikrinimo ar- 
gamentu, apie vertę ir kiti turi 
neužginamę tieeę'spręsti, nors ki
tų sprendimas ir nesutiktų su ver
tėjo nuomonėms. Mes ne abejo
jame, kad jeigu p. Laukis butų 
skaitęs ir kituose laikraszcziuo- 
se, apart jo privestų, kritikę jo 
iszversto veikalėlio, tai butų tei- 
posgi patikęs ir nupeikimus. 
Jeigu būt norėjęs gerai jieszkoti, 
žinoma ir|angliszkoj kalboj butų 
radęs verteanius iszvertimo dar
bus apie tę|patį klausimę, kad ir 
ne skyrium iszleistaus kaipo bro- 
szurėles. Prancuziszkoj kalboj 
yra atskiros knįgosįtę patį klau- 
symę perkratinėjanezios: Berto, 
Mtchileto, H ispelio ir kitų. Nors 
szilie ir bu pi natinėms kaip kur 
griebiasi prie darbo, bet iazaisz- 
kina viskę ir pilniau ir geriau.

uTevyneiM.
“Tėvynė” nr 22 teikiasi mokys'“ 

ti “Lietuvos” redaktorų, kad jis 
bent kartę suprastų, jog civilizuo
tuose kraeztuose visokius užgy- 
rimus daro didžuma balsų, ergo- 
ir užgynmai kunigįnės pusės Su
si v. seimo yra legaliszki ir to
dėl seimo ne pridera kritikuoti ir 
ne pridera raszinėti apie užgėri
mus atsiskyrusios pusės. Kad tei
singai surėdytose organizacijose 
didžiuma sprendžia, mes tę ir be 
“Tėvynės” publicistų pamokini
mo žiuome ir todėl pamokinimo 
ne reikalavome, o jeigu taa butu 
reikalingu, tai jo jieszkolume pas 
geriau apie tai suprantanezius. 
Korespondentai, kurių rasztai 
patilpo “Lietuvoj”,vienok parodo 
priežastis, kurių dėl nepripažin- 
sta kunįgų pusėj likusios daugu* 
gumos, aiszkina juk, kad ta dau
guma sutverta ne suvisu legalįsa
kais ir teisingais keliais. Jeigu 
tas yra teisingu, kaip musų ko
respondentai pranesza, tai priesz 
neteisybes persukalbius sutvertos 
daugumos mažesnėji pusė turi 
tiesę protestuoti. Tikėti labiaus 
kunįginęi pusei negu *u jais ne
sutinkantiems mes ne turime pa
mato, kadangi net czia Amerikoj 
matome, jog kunįgai, jeigu tas 
gali palengvinti atsiekimę mierio, 
mėgsta mynioti teisybės kelius. 
Pa-itaikė czia Amerikoj patikti 
net tokį kunįgę, kuris, aut atsie
kime savo draugo mierio, iszdryso 
net po pr siega meluoti. Ant “Su- 
siv.” seimo “Lietuvos redaktorius 
ne buvo ir per tai ne gali žinoti ir 
persitikrinti apie teisybę, turi pa
sitikėti korespondentams. Tikėti 
labiaus kunįgams ir jų draugams 
negu kitiems mes ne turime pama
tą Laikraszcziopriderystė ne sto
ti apgynime draugų bet vien tei
sybės.

Nauji iszradimai.
Mieste Bruxellėj, Belgijos 

sostapilėj, susitvėrė draugystė tu
rinti už mierį pritaikyti vandenį 
ant sutarpinimo visokių metelių,, 
taigi vietoj kuro. Atliktos ban- 
davonės buvo su visu pasekmin
gos: ant sutarpinimo geležies už
tenka trijų minutų. Su elektri- 
kos pagelba padalina vandenį į 
jo sudėtinius, oxygenę ir hydro- 
genę ir paskui tuodu gezu po 
įtekme didelio spaudimo sustu
mia i kruvę, jie jungiasi vėl į 
kruvę, pavirau į vandenį, prie to 
pasidaro karutis 2500°, ko už
tenka ant greito sutarpinimo visų



Isz Amerikos.
Pasekme pranassavimo.

Duluth, Min. Moteris tamsu- 
janczio “Duluth Iron and Metai 
Co., Westo, porą sanvaiczių at
gal, būdama Chcagoj. atsilankė 
pas vien? pranašę, kuri p ra na 
szauja ateitį iss rankos. Pranaszė 
Wes-tienei išpr*na«zavo, kad ji 
gyvę* tik 30 dienų ant svieto. 
Nors Westienė i-a pranaszystos 
ne daug k? darė isz pradžių, bet 
tokia pranaszysta vis gi ant jos 
padarė įspūdį. Isz Chicagos isz 
valiavo į vien? maž? miestelį ant 
Indijano* rūbelių. Ant vieno su
sirinkimo, moteriškė, su kuria 
Westienė kazyravo, ulmanė jai 
paprauaszauti isz kazyrų. Prana
szė, sustacziusi kazyras, aprei-zkė, 
jog Westienei liko gyventi ant 
svieto tik dvi sanvaiti, taigi ly
giai tiek, kiek iszpuolė pagal isz- 
pranuszavimu* Chcagos prąna- 
szės. Į porą dienų paskui ji pradė 
jo skųstiesį ant skaudėjimų, su
grįžo pas savo vyr? į Dulu’h ir 
ne paimant ant pageltos geriau
sių miesto daktarų, pereitu san- 
vaitę ketverge, taigi išprana
šautoj dienoj, pasimirė. Gydęs 
pasimirusi? daktaras Graham tvir
tina, kad per suggestij? prana
šė* Westienė pasimirė, kadangi 
kitokių priiasczių ne randa.

Juokiugi sūdo nusprendimai.
Amerikos sūdai ne seniai iš

davė tris, nežinia ant kokių tiesų 
paremtus nusprendimus. New 
Yorko sūdąs nusprendė į patai
symo namus vien? nemetį vaiki
nę, kuris uz savo darbo maitino 
save ir jaunesnę seserį. Sudžas ra 
do, jog nemecziams ne valia už
siimti bizniais. Na, kas maity* 
dabar be maitintojų pasilikusi? 
nusūdyto seserį? Kitame atsitiki 
me sūdąs Concorde nusprendė 
aptiekorių ant užmokėjimo vie 
na m milijonieriui žOOOdol. už tai, 
kad aptiekorius ne dabojo jam 
pavestos amputuotos milijonie
riaus kojos. New Yorko vėl sūdąs, 
už stritkar o nutrauki? koj? vie
nam vaikinui prisudyjo tik 500 
dol. Taigi pagal sūdo nuomonę: 
nupjauta milijonieriaus koja, įdė
ta į spirit?, keturis kartus bran
gesnė už s>veik?stritkario nutrauk
tą vaikino koj?. Na, argi tai ne 
juokingi sūdo nusprendimai!
Džiovininku ne inleis in Ameri

ką.
Nzw York. Aut prisakymo 

ateivių užvaizdo* viršininko, ser 
ganczių džiova ateivių ant toliaus 
ne leis visai į Amerik?. Iki da
bar džiovos ne laikė už limpan- 
czi? lig? ir atkakę su k? tik 
prasidėjusia liga ne buvo stabdo 
mi. Nuo dabar garlaivių kom
panijos, priimdamos ant perveži
mo į Amerik? ateivius, turės pirma 
juos atiduoti ant peržiūrėjimo 
daktarams ir džiova serganczių 
visai ne priiminės.

Naujos aukso vietos Alaskoj.
Alaskoj rado keliose vietose 

naujus aukso plotus. Szį met? 
pradės auks? kasti ant szitų nau
jai surastų vietų: Hunter Creek, 
Jack Mage Creek ir keliose kito
se vietose. Szį met?.tikisi iška
sti aukso už 30 milijonų dotiarų. 
Darbai prie kasimo jau prasidėjo, 
upės iszsili joa ivo nuo ledų. Dar
bininkų ir aukso jieszkotojų pri
važiavo szį meta daugiau negu 
buvo pernai.

Negražus darbas.
Wa*hinoton, D. C. Ant Kon

greso kapinių, kur chiniecziai tu
ri nusipirkę vien? dalį laidojimui 
savo numirėlių, koki noužken- 
czianti kasuoczių amerikonai, į- 
lindę ant kapinių, ištepliojo 
ant kapų paminklus, kitus su
daužė. Darbas toks ne gali pakel 
ti garbės civilizuotų knkszczio 
nilj.

Kūnas be galvos.
LoweL, Mas. Dvi myli nuo 
Chelms Ford Center rado kun? 
jaunos apie 20 metų moteriškės, 
bet galva buvo nukirsta. Policija 
iki sziol ne gavo žinios apie pra 
pu oi i m? aplinkinėse Lowel mote 
r iš kės. Keno yra tas kanas be 
galvos, kas ir isz kur jį atvilko, 
to iki sziol palicija ne žino.

14 numirėliu.
Betoit, Ia. Darbininkai dir

banti prie taisymo Illinois Cent
ral geležinkelio linijos, netoli 
Betoit prikasė 14 žmonių skeletų 
(kaulų). Kadangi daugelis kau
lų act oro tuojaus sutrupėjo, tai 
matyt, kad palaidoti žmonės gu
lėjo žemėj duo labai senų laikų.

Papjovė merga.
Calver, Min. Gyvenantis ežia 

bartenderis viename saliune, An
dre* Tapper, papjovė 20 metų 
mergių? Ros? Mit. Nupjovė eu 
britva jai galv?. Papjautoji tarna
vo viename hotelyi drauge au 
Tapperu.

Gaisrai.
Matoon, III. Siautė ežia, ant 

McKinley avė. didelis gaisraaUg- 
nis suvisu isznaikino įtaisas Ar- 
tur Jordan Poultry Co., pardavy- 
czias Ringsolnero ir Ducano ir 
kelias deszimtis turtingesnių na- 
mų.

Pollak, La. 5d. berželio siau 
tė szitamė miestelyj didelis gai
sras. Ugnis isznaikino daug na
mų, bažnyczių, pardavinyczių, 
butelių ir paczto biurus.

Miltvaukee, Wis. Alaus ledi- 
nycziose Pabst Breving Co. siautė 
gaisras, kuris pridirbo blėdes ant 
200000 dol. Sudegė viena dalis 
krautuvių ir maszinų dalis. Ug
nyje pražuvo ir vienas stogo den- 
gėjas.

Tennsvillo, Mich. Iszdegė vi
sa biznesinė dalia šito miesto. Su
degė geriausios jrdidžiausios mie
sto krautuvės. Blėdys ugnies pa
darytos labai didelės. ‘

Degu kastynen.
Port Rotal, Pa. Szaftoj No2 

Pittsburg Coal & Coke Co. nuo 
gazų expliozijo6 10d. berželio už
gimė gaisras. Szaftaj yra 20 dar
bininkų, kuriems užkirstas yra 
iszėjimo kelias. Iszgelbėti visus ė- 
sanezius o) j nėra vilties, kadan
gi be abejot ės daug jų užtroksz 
nuo prisirinkusių anglinių gazų.

Išskerdė 2300 aviu.
Gunnison, Col. Atkako ežia 

praszyti pageltos pasiuntimai 
avių piemenų. Pasiuntiniai sako, 
jog ant bandos, susidedanezios isz 
5000 avių, užpuolė 20 vyriszkių 
su uždengtais veidais ir pusę a- 
vių jszpjovė. Kas buvo tie 
vyriszkiai, to iki sziol ne susekė.

0500 dol. už kqją-
Stevens Point, Wis. Gyve

nantis ežia vokietys Liepold 
Schroeder likosi Wisconsin Cen
tral geležinkelio trūkio perva- 
žuotkS, ratai nutraukė žmogui 
koj?'. Už tai j s apskundė gele
žinkelio kompanij?, reikalauda
mas atlyginimo ui nužudyt? koj?. 
Sūdąs prisudyjo Šchroderui 
9500 dol.

Jaunas Užmuszejas.
Toledo, Oh. 16 metų sūnūs 

netoli Napaton gyvenanezio fer
merio nudurė su peiliu savo 24 
metų mieganezi? seserį. Paskui 
įbėgo į sziaudų ir šieno prikraut? 
daržinę, padegė šiaudu* ir pats 
paleido sau szuvį į galv?. Suan 
glėjusį jo kuo? rado tik ant ryto- 
tojaus. Kaip matyt, vaikyszcziui 
turėjo protas susimaiszyti.

30 žmonių nusinuodino.
Parkers, S. D. Vienoje szito 

miesto mokykloje 30 ypatų sun
kiai apsirgo, pavalgę vištienos. 
Misa buvo iszvirta seniai baily ta
ms inde. Isz apsirgusių daktarai 
ne turi vilties iszgydyti profeso 
rių Byers ir mokintoj? Pugon- 
ton; kiti užsinuodinę gal iszgis.

Nelaime kastynese
Iron Ma-enton, Mich. Lu- 

dington szaftoj Cbipin kastynių 
atsiliko baisi dinamito ezplozija, 
kurios 8darbninkai likosi už- 
muszti. Užmuszti darbininkai bu 
vo italijonai, terp jų tik vienas 
lenkas.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Atlanta, Ga. Netoli nuo ežia, 

ant bėganezio pasažierinio trūkio 
užbėgo lokomotyvą ir trūkį isz 
dalies sudaužė. Prie to trys paša- 
žierai likosi ant vietos užmuszti; 
sunkiai sužeistų yra 12 ypatų.
• Nicksburo, Mis. Netoli nuo 

ežia, ant Misaisippi Vslley gule 
žinkelio, susimušė du bėganti į 
priešingas puses pasažieriniai 
trukiai. Prie to 9 y pa to s likosi 
apkultos, o terp tų 3 apkultos 
mirtinai.

Vėtros.
Prentice, Wi*. 5 d. berželio 

siautė ežia smarkus vėjas, kuris 
mieste ir jo aplinkinėse daug blė
dies pridirbo. Mieste sugriovė 
szvediszk? bažnyczi?, dalį Pier- 
ces pardavinyczių ir daug namų. 
Medžių krautuvėse Seno ir Leno 
vėjas nuvilko medžius ant pusės 
mylios toliau. Ant laimės užmura- 
tų žmonių nėra.

Baisios vėtros perėjo per Okla- 
homos Territorij? ir sztet? Kan- 
sas ir pridirbo daug blėdes, su
griovė daug triobų. Aplinkinėse 
Billing daug žmonių likosi už- 
musztų, bet jų tikro 8 kai t liaus 
dar nežino. Mažaūgiai 7 žmonės 
Billinge likosi užmuszti, sužeistų 
gi yra daug. 500 farmų likosi isz- 
griautų.

Ledai.
Meravia, Ind. 6 d. berželio 

szilose aplinkinėse siautė audra 
su ledais, kurie daug blėdies 
pridirbo laukams ir daržams. Le
dai gulėjo ant laukų pusę pėdos 
storai. Rytinėj dalyj lovos užgi
mė tvanai, kurie teipposgi nema
žai blėdies laukams pridirbo.

Sniegą*.
Lead, S. D. Aplinkinėse szi

to miestelio, teiposgi aplinkinėse 
Minevanthsn, N. D. 6 d. berželio 
lijo per pusę dienos; po pietų 
pradėjo smarkiai snigti. Paskui 
oras teip atszalo, kad naktyj bu
vo didelė szalna, kuri užkenkė 
javams, y pacz gi kviecziams. S šal
nos buvo Idahoj, net Oregone, 
kur buvo raalczio 6°.

Lytus.
5 d. berželio tūluose krasztuo- 

se Ohio szteto siautė baisi audra 
su debesų praplyszimais. Aplin
kinėse Kipley ne suranda kelių 
žmonių, kurie be abėjonės, užgi
musiuose nuo debesų praplyszimų 
tvanuose, pražuvo. Brown pavie- 
tyj vanduo nuneszė daug farmų. 
Neto'i Ellsbury 50 karvių prigė 
rė.

Expiiozlja.
Vallejo, Cal. Ant Mare Is- 

land 5 d. berželio iszlėkė ; j adan- 
ges parako krautuvės, kuriose 
buvo 200 tonų bedūminio para
ko. Krautuvių įtaisymas likosi 
iszgriautas. Blėdį skaito ant 
250000 dol. Ant laimės laike 
expliozijos krautuvėse žmonių ne 
buvo, todėl viskas atsibuvo nors 
be užmusztų žmonių.

Isz nepereinamu tiru—sodai.
Sztetuose Kai fornijoj, Arizonoj 

ir Naujame Meksike yra apie 
1500000 akrų nepereinamų t rų, 
ant kurių nieko nėra kaip vien 
iszdžiuvusi pie-tka. Tuos plotus 
dabar rengiasi paversti į paimu 
sodus. Ant to reikia vien atvesti 
ežia vandenį. Kur ne galima 
bus atvesti upių vandens, ten bus 
iszgręžti artezijaniszki szuliniai.

Bledys vėtros padarytos.
Butersville, N. C. Szito mie

sto bulmistras iszleido atsiszau- 
kim?, melsdamas pagalbos varg
stantiems gyventojams. Mat Bu
tersville beveik su visu likosi nu
griauta baisios vėtros, siautusios 
201. gegužio. Vėtra iszgriovė 500 
triobų. o pavietyj blėdys vėtros 
padarytos siekia Į milijono dol,

Isz darbo lanko.
Terptjutiszka maszinistų or

ganizacija paliepė sztraikuojan- 
tiems Ne* York Central geležin
kelio maszinistams grįžti prie 
darbo, kadangi ji sutarė su kom- 
pan ja užgimusius su darbininkais 
nesutikimus atiduoti ant nuspren
dimo santaikos sudui.

1 Seatle, Wash. Dėl maszi
nistų t-ztraiko pasiliovė darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse. Dėl 
tų sztraikų ir rando garlaivys 
“Rosekrans” ne galėjo iszplaukti 
į Alask?, kur j <m reikėjo plauk 
ti.

Beaver Falls, Pa. Sztrai- 
kas maszinistų ir kalvių Keyatone 
Driller W< rks pasibaigė. Darbi 
ninkai isz kovoj o sutrumpinim? 
darbo laiko ant pusės valandos, 
prie seno užmokėsnio.

Hartford, Con. Dirbtuvė 
se L'gourney Toole Company 
pripažino 9 darbo valandas prie 
to paties užmokesčio, kokį gau 
davo’ darbininkai už 10 darbo va
landų. į

Dirbtuvėse Hartford Machi- 
ne Co. darbininkai susitaikė su 
komponija ir sugrįžio prie darbo.

Warren, Pa. Pakėlė sztrai- 
k? katiltoriai Struthero, Wills & 
Co. dirbtuvių. Sztraikieriai rei
kalauja praszalinimo nuo darbo 
ne prigulinezių į unij? darbinin
kų.

Meyersdale, Pa. Pasibai
gė sztraikas darbininkų Oase an 
glių kastynėse. Kompanija su
tiko mokėti darbininkams pagal 
unijos tabelę.

Bulger, Pa. Verner Coal 
Co. pirko szitose aplinkinėse 
2200 akrų žemės su anglims, ant 
kurios neužilgio parengs naujas 
anglių kastynea.

Sprinofield, III. Darbinin
kai Springfield Boiler Works dirb
tuvių pakėlė sztraik?. Jie reika
lauja sutrumpinimo darbo laika

Petersburg, W. Va. Prasidė 
darbai Brighton Tonnery dirb 

tuvėse. Dirbtuvėse tose ne dirbo 
per szeszis paskutinius metus.

Youngstown, Oh. Repu- 
blic Iron and Steel Ca pakėlė 
ant 10% užmokesnį darbininkų 
dirbanezių Brown Bonnell ir 
Valley dirbtuvėse.

Trenton, N. Y. Czianyksz- 
ežiai mūrininkai per sztraik?, be 
sitraukiantį 8 sanvaites, iszkovojo 
8 valandų darbo laik?.

5 Bcffalo, N. Y. Pasibaigė 
sztraikas darbininkų Union Fur- 
nace Co. Abidvi pusės,nusilenk- 
damos, susitaikė.

Readino, Pa. Pakėlė šatrai- gal prie parapijų, kuriose pats
k? 2700 darbininkų czianykszczių mokintojai ne moka ortogrsfiiz-
plieno dirbtuvių. Darbininkai rei 
kalauja didesnio už savo darb? 
užmokėsnio.

5 Harrisburo, Pa. Susitvė
rė ežia Colonial Steel Ca, kuri 
Moon Town»hipe pastatys naujas 
plieno dirbtuves.

1 Muncie, Ind. Czia likosi 
pagarbinta, jog nuo 15 d. rugsėjo 
prasidės darbai visose stiklo dirb 
tuvėse..

5 Bctte, Mon. Netoli szito 
miesto rado didelius plotus vari
nės rudos. Bus czia parengtos 
kelios vario kastynės.

Terre Haute, Ind. Sztrai- 
kai tarnaujanezių ant cziunyksz- 
czių sztritkarių pasibaigė ir jie 
sugrįžo prie darbo.

Oakland, Cal. 400 darbi
ninkų czianykszczių galvijų pjo- 
vynyczių pakėlė straik?.

Pereit? sanvaitę aut v so Su
vienytų Valstijų ploto buvo 163 
n usiban k ru tin i mai.

Darbininkų organizacija nu
tarė pakelti sztraik? visose Svrif- 
to pjovinyežiose.

Connelsville, Pa. Szitose 
aplinkin&e degė 19796 kokso pe- 
czial, stovėjo gi 1651 peczius.

1 Charleroi, Pa. Bus czia 
pastatytos naujos stiklo dirbtu
vės.

ISZ
Lietnviszku dirva.

Reikia mokytiesi.
Tankiai mes girdime rugoji- 

mus, kad terp lietuvių daug yra 
ne mokanezių nė skaityti, nė ra 
szyti ir kad daugelis ir mokan- 
czių skaityti ne mėgsta skaitymo, 
ne nori labiaus iszailavinti, la
binus apsiszviesti. Mažai labai 
mes turime pasiekusių augsztes- 
nius mokslus. Ypacz musų tė
vynėj apsiszviesti lietuviui labai 
oSnku: mes troksitame mokslo 
ir apszvietimo savo prigimtoji 
kalboj, norime pasilikti lietuviais, 
o maskoliai visur bruka savo ca 
roslavij? ir maskoliszk? kalb?. 
stengiasi lietuvius į maskolius 
paversti. Tėvai, nenorėdami, kad 
jų vaikai pavirstų į maskolius, ne 
nori leisti sivo vaikų į maskolisz 
kai~aaroUaviszkas mokyklas, bet, 
jeigu moka, pamokina kiek ant 
msldaknįgių, kad mokėtų skaity
ti nors miszių maldas. To ir 
užtenka: tėvai, pats ne mokėda 
mi ir vaikų negali nieko daugiau 
iszmokyti. Amerikoj ir nieks ne 
sirupina apie rengim? gerų lietu- 
viszkų. mokyklų. Kokios czia 
yra—kunįgų sumonopolizuoLos, o 
jie jone moksl? visai netikusiai, 
su pagelba neat^kanezių mokin
tojų veda ir todėl tos neva lietu- 
viszkos, brangiai lietuviams kasz-
tuojanezios mokyklos labai ma
žai naudos atgabena, daug ma
žiau, negu joe mums kasztuoja. 
Kunįgai saugoja savo monopolių 
ir jeigu ka* ne isz jų pusės užsi
manytų parengti nors geresnę už 
jų užlaikom?, jie ne tik tos ne 
pare«rs, bet visokiais daleistais ir 
nedaleistais budais, per pamoks
lu* ir iszpažiotį atkalbinės vai
kus nuo lankymo neprigulinezios 
nuo kunįgų mokyklos, gazdinfų 
tėvus pragaro kaneziomis už siun- 
tinėjim? vaikų į neprigulincsias 
nuo kunįgų monopolistu moky
klas. Teip juk kunįgai kovoja ir 
priesz dabartines publuzkas mo
kyklas Amerikoj, . nors jų užtai 
komos negal būt nė prilygintos 
prie publiszkų. Lankusiem* ke
lis mėnesius publiazkas mokykla* 
mokslas jose teiposgi ne atgabe
na didelės naudos, kadangi lietu
vių vaikai paprastai kūno mo
kyklos ne baigia, pramoksta kiek 
angliszkai ir apleidžia mokyk]?, 
tiems rodoei, kad per pramoki- 
m? angliezkos kalbos jie dideliais 
mokslincziais pastojo, niekina sa 
vo kalb?, net namieje su tėvais 
angliszkai krevezioja. Tėvai, per 
savo nesupratim?, isz to džiaugia 
si, lyg rodoei, pramokęs anglisz
kai, iszmintingu pastojo, užmirsz- 
ta, kad jų nedamokyti, vos an 
gliszkai pramokę vaikai neužken- 
czia lietuviszkos kalbos, žemina 
ir niekina vis? lietuvystę. Pu- 
bliszkoj mokykloj užmirszta ir 
savo tėvų tikėjim?, ne* ten ne 
mokina nė jokio tikėjimo. Musų 
kunįgams priderėtų suprasti, kur 
veda sumonopolizavimas moky
klų ir užlaikymas jų ant neatsa- 
kanezio laipsnia Jeigu norime 
pasilikti lietuviais, jeigu norime 
pasikelti ir jeigu jau nesusilygin
ti *u kitais, bet nors prie jų pri
siartinti, turime rupintiesi apie 
parengi m? gerų mokyklų, ne to
kių, kokia* užlaiko dabar kunį-

kai lietuviszkai nieko paraižyti.
Ne gana kad terp mu*ų brolių 

viesspstauja tamsa, daug yra ne- 
moksnezių skaityti, nė raszyti, 
tamsumu ir menku iszsilavinimu 
ypacz a'sižymi musų motery* ir 
merginos, bet mes oe turime nė 
sumanių prekėjų, nė amatininkų. 
Lietuviai atlieka kuo praseziau- 
sius, niekiausiai apmokamus dar
bas, pritrukus ir tokių darbų, ne 
vienam reikia bido pakęsti; dar
bininkai apazviestesnių tautų to
kio v»rgo niekada ne mato. Lie
tuvoj sunku visokių amatų isz 
mokti, kadangi terp lietuvių ir 
ten nėra amatninkų: jie užsiima 
vien žemės apdirbimu, isz amat- 
uinkų yra: keli kalviai, racziai, 
kriaueziai, aziaueziai bet' ir tie 
menkai savo amatuose iszsilavinę, 
kitur jų darbas jau per prattia. 
Todėl toki lieluviszki amatinin
kai, patekę į kit? kraszt?, kur 
amatininkystė augszcziau pakilu
si, turi griebtiesi paprastų darbų. 
Kittaucaiai stovi daug geriau 
dėlto, kad jie geriaus visko iszsi- 
mokinę. Kodėl mes ne galime 
sekti jų pėdoms, kodėl ne galime 
laviniesi ir mokytieji teip kaip 
ir jie? Žinoma, seniems ne laikas 
mokytiesi, bet jauniems, ynacz gi 
vaikams, ne per vėlu, tegul tik 
nori. Tėvai ne privalo užmirsz 
ti, kad jeigu nori vaikams duoti 
lengvesnį gyvenim?, tai privalo 
juos mokyti ne vien raszyti ir 
skaityti, bet amatų, prekystos ir 
kitokių lengvesnių užsiėmimų, 
kad mokėtų daugiau* už tėvus; 
juk antai lietuviazka mergina nė 
už tarnai ę Amerikoj ne tinka, 
kadangi ne moka to, ko ameriko
nai nuo tarnaiezių reikalauja.

Ne reikia apleisti nė biznių. 
Rods terp mus nėra kapitalistų 
turmezių užtektinai pinįgų ant 
parengimo didesnio biznia Ko 
vienok ne galima atlikti vienam, 
t? ne sunku atlikti daugeliui su
sidėjus. Bet ir ant vedimo biz
nio reikia mokslo, noro parduoti 
tįyor? neužtenka. Ka? gennu 
apie biznį supranta, tatfi ir bizail 
geriau sekafli. Biznis nesiremia 
ant spangos laimės bet ant moks
lo, be jo nieko nenuveiksi, tik pi- 
nįgus sukiesi. Reikia todėl lie
tuviams leisti vaiku* į kittauczių 
pardavinyczias biznio ved mo pa 
simokyti arba ir į specijaliszkas 
prekystos mokyklas. Be mok* o 
Imogus ne g«li pralobti,be moks
lo visi jį nusuks, negalėdamas 
visko apskaityti, sukiaz savo pi
nigus ten, kur ne reiki*. Lietu 
via i kalba, kad tik žydai tinka 
prie biznių, buk jie turi laimę. 
Ne laimė viouok jiems pasiseki
te? duoda -bet mokslas. Argi 
ractume terp žvdų biznierių ne 
mokantį skaityti arba raszyti? Ant 
mokslo ir gero iszskaitymo re 
miasi jų laimė bizniuose. Jie su 
mažais kapitalais pradeda biznį 
ir į trump? laik? pralobeta.
Rod* gal ne visada elgiasi teisin
gai, bet arart to, turi ir prot? ir 
supralim? apie vedim? biznio tu
rėti.

Taigi broliai, jeigu mes norime 
geresnę duon?, su mažiau prakai
to turėti, griebkimės pirmiausiai 
už mokslo, ypacz. jaunesnėj! 
gentkarlė tegul jo ne niekina, 
tegul nuo jo nesiszalina. Į mo 
kykla* ne laikas visiems eiti, bet 
ir kitokiai* budais galima juk 
prot? iszlavinti. Skaitykime ap- 
ezviecziancziaa prot? knįgas ir 
gerus laikraazczius, nepasigailė
kime 5 a ant sanvaitė* atiduoti 
ant apezvietimo, o apsiszviesime 
labiaus; skaitydami, pamėgsime 
apezvietim? ir mokai?, teip kaip 
dabar nekeneziame szviesos, pas
kui neužkensime tamsos, stengsi
mės j? iazblsnkyti. Jus pagodo- 
li kunigėliai liaukitės per pa
mokslu* niekinę jums nepatin- 
kanezius laikraazczius vien už tai, 
kad j>e ant jūsų silpnų pusių ir 
nusidėjimų ne žiuri per pirsztus, 
bet juos nupeikia. Nepavydėklte 
jūsų broliams szvieaos ir mokslo. 
Tęsyt ir laikraszcziai liausis ant 
jus užpuldinėję, jeigu ne bus už 
k?. Apsiszvietę broliai, ne nesz 
savo kruvinu prakaitu uždirbtų 
centų svetimtaueziams, bet szelps 
viens kit?. T?»yk pasidaugįs 
terp mus skaitlius szviesuolių, 
ataras bizniai gerai, pastoviai 
beeHaikanti, turėsime amatinin- 
ku» ir kitokius vyrug.

Biznierius.

isz Philadelphios, Pa.
Czianyksztė Draugystė Ss. An 

tano, ant paminėjimo 10 metinių 
sukaktuvių nuo užsidėjimo, Stan
dard bailėj parengė prakalbas. 
Užaikvietė isz svetur kalbėtoju*. 
Prezidentas Draugystės, p. Li- 
nauskas, paaiszkino mierius susi
rinkimo, kad-tai yra apvaikszezio- 
jimsz 10 metinių sukaktuvių.

Ant pirmo kalbėtojau* paistatė 
Dilionį. Saitas kalbėtojas aisz- 
kino v sokiuB žmonių reikalus, 
kalbino laikytieei vienybės, dar- 
buotieei krūvoj ir nesiduoki nie
kam savę skriausti. Po kalbai 
dtlnoriai uždainavo tam tikslui 
surengi? dain?. Po daingi ma
las vaikiukas, Ąrba8zauckutis,dę 
aoMinaVo eiles.

Paskui Draugystės preziden
tas ant kalbėtojau* pakvietė p. 
Mikolainį, redaktorių “Vieny 
bėe”. Kalbėtojas a;szkino viso
kius žmonių reikalus; iszijodmė- 
jo.kas juos labiausiai skriaudžia; 
užgriebė ir politikos reikalus ir 
ant galo priminė ir apie kun. Mi
luko nuveiktus karžygiszku* dar
bus ant jo paties surengto Susi- 
vienyjimo seimo. Mat i&tikro 
garsas apie kun. Miluk? ir jo 
darbus skamba jau po vis? Ame
rik?, daugelis lietuvių prilygina 
musų Dievo altoriaus tarn?, už 
jo paskutinius darbus, prie Mu- 
rawjewo Koriko, kiti gi jį stato 
greta bu būrų skerdikų Kitthene- 
ru. “Vienybė” tvirtina, jog kun. 
Milukas kur ten iszsitarę* pats, 
kad dar jam lietuviai pastatys pa
minki?. Tas gal atsitik^, tik 
turbut ne ant kapo, bet vięn at 
mintyj, teip, paveikslan, kaip lie
tuviai palaiko savo atmintyj to
kius savo buvusius brolius, kurie
daugiausiai jiems pikto padarė: 
kaip antai Gilių, Muraszk^, Bo-

Kun.tyrių ir tiems panaszius.
Milukasoavo paskutiniais < arbais 
ūžt ikro užsipelno ant Herostrato 
garbės, kuris apimtas trosfeknlio 
garbės, nemokėdamas gerais dar
bais ant garbė* užsipelnyti? sude 
gino puikiausi? ir grasiausi? 
Grekijos budavonę — žinyczi? 
Dianos Efeze. Užtai jis i^ztikro 
pagarsėjo ir vardas jo užiilaikė 
iki aziai dienai ant paženklinimo 
peiktino darbo. Ir kuo. Milukas 
paskutiniuose laikuose pradėjo 
elgtiesi pagal Herostrato i bud?, 
pats stengiasi iaznaikyti savo gė
rę garbę, užpelnyt? darbaįs pi r, 
ma nuveiktai?,

" • Į

Pasibaigus kalbai, dainoriai vėl 
padainavo taulūzk? dain?. į Pas
kui, ant paraginimo Mikolainio, 
du vyrai paėmė skrybėles ir 
perėjo per sa'ę, rinkdami aukas 
aut tautiszkų reikalų. Spnnko 
36.40. Pu.ę tų pinįgų skiriame 
ant hikraszczio “Freedom”, Pi- 
nįgai priduoti į “Vienybėj” re- 
dakcij?.

Pasibaigus kaltoms, buvo pasi
linksminimas su muzika, i Salė 
buvo iazpuoszta lietuv.sĮkims 
draugysezių ir amerikoniškoms 
vėlavome ir Lietuvos didvyrių 
paveikslais. Visos pietinė* Phi
ladelphios miesto dalies lietiivisz- 
kos draugystės dalyvavo aiit ap- 
vaikszcziojimo 10 metinių sukak
tuvių Szv. Antano draugystės.

Draugystės sanarv*.

isz Loveli, Mas.:
Pas mus mažai girdėt apie lie

tuvių tautiszk? judėjim?, ‘ lietu
viai, per nesupratimą kuom: jie y- 
ra, miega, apie t?utisz- 
kus reikalus nesirūpina. tTuom
jie tikisi užsipelnyti godonę kai
mynų ir pagyrim? sivo dvasios 
sargų. Daug czia yra tokių be ga
linėsiu atskirti ger? nuo |>logo, 
kurie visaip, kaip belui įsireižę 
sttbdo darbus kitų ant mu-i) tau
tos naudos, tycziojasi isz prakil
nesnių ir besistengianezių keltie 
si isz sunkaus miego ir uorlnczių 
stoti į eiles besidarbuojanezių tau- 
tieczių. Argi negeriau butų, kad 
nors, vietoj tyezioticai iszi viens 
kito, kovoti terp savęs, riszįumė 
mė* į draugystes, dirbtume: krū
voj ant mus visų laba Mętome 
mes isz laikraszoaių, kaip keliasi 
kitų miestų lietuviai, kaip kimba 
prie darbo.

Czianykesczios draugystės da
lyvavo ant baliaus Szv. Kazimie
ra draugystė* Hoverhill, • Mas. 
Musų draugysezių sąnarius . priė
mė labai širdingai baliaus paren
gėjai, až k? mes isztariame j ems 
szirding? aeziu. | /

Seuis Algirdą-.

Isz Los Creek, Pa|
24 d. gegužio, czianykszcziose 

kastynėee užmuszė lietuvį Aldom? 
Sakalauck?. 25 d. gegužio palai
dojo jo kun?. Velionis paliko pa
cz i? ir 7 mėnesių mergaitę;. L:e- 
tuvoj liko tėvai. Paėjo jis iš Su
valkų gubernijos, Kalvarijoj pa
rapijos. Velionis buvo dar ne se
nas, turėjo tik 32m.

Darbai eina czia vidutinižzkai, 
nė per gerak nė per prastai In 
kitur atkakusiam darb? juoku 
gauti. Lietuvių czia ne daug; vie 
na szeimyna ir 3 pavieni. įkai
tome 5 lietuviškus laikraszczius.
Nesutikimų terp mus nėra.

Isz Scrantono, Pa.
1 d. berželio anglių kastyuėse 

nupuolė akmuo ant galvos lietu
vio Jono Buinio ir sunkiai jį su
žeidė, sutrynė pusę galvos ir kru
tinę. 3 berželio ji* pasimirė. Ve
lioni* paėjo in Kauno gub,, Re- 
šeinių pavt| Viduklės parapijos, 
kaimo Trepenėlių, turėjo 33 me
tus, Amerikoj iszbuvo 11 metų. 
Penkios dienos priesz ne laimę 
apsivedė. Paliko jaun? paczi? 
be jokių turtų.

4 d. berželio prigėrė Lackawan- 
nos upėj, miesto dalyj Park Place, 
pustreczių metų mergaitė lietuvio 
Jono Milerio. Vanduo atnešė 
kun? į miesto vidurį. Czia isz- 
griebė isz vandens, bet mergaitė 
buvo jau seniai ne gyva, plaukė 
virszum vandens. Už tokius at
sitikimus reikia labiausiai kaltin
ti motinas, kad jos ne daboja sa
vo mažų vaikų ir duoda jiems rė
plioti, kur tik nori.

‘ Scrantonietie.

Isz Lincoln, N. H-
Lietuvių yra czia 40 ypatų. 

Dirba jie lentų pjovinycziose, po- 
pieroe dirbtuvėj ir giriose prie 
medžių kirtimo. 1 Visi sutikinto 
gyvena ir turi ger? vard? pas 
darbdavius. Užtai jų nekenezia 
amerikouiazki ir siriszki darbi
ninkai, kurie dėl girtuokliavimų 
ne turi geros garbės. 2 d. ber
želio du airiai atėjo,naktyj,į viet?, 
kur lietuviai miegojo ir pradėjo 
erzintiesi. Sykį numesti trepais, 
pribirinko akmenų ir užlipę an
tru kartu, norėjo lietuvius iszsi- 
vilioti ant ulyczios. Kada lietu
viai atidarė duris, vienas airys 
metė į lietuvius su akmeniu ir 
vieuam pataikė į galv?. Paskui 
leidosi į g ri?. Lietuviai pakilo 
isz lovų ir apatiniuose drabužiuo
se szoko vyti užpuoli k?, pavijo jį 
ir atgabeno ant policijos stacijos. 
Dabar jis tupi Urville* kalėjime.

Fr.

Kaip Iszrodo paskutinis 
“Snsiv.” seimas?

Pasirodė jau ^‘Tėvynė” po sei
mui, iss jos kalvės iszėjo kunįgų 
apraszymai paskutinio seimo ir 
netvark? sėjanezių delegatų. 
Straipsniu kalviai aiszkina, kokia 
buvo seimo pradžia ir- k? mielyja 
daryti kun. Milukas. Nukaitina 
valusmanius, kurie buk riksm? 
kėlė, norėdami nustumti Susiv. 
į prapultį, vien kun. Milukas jį 
iszgelbėjo. r

Toliaus apraszo suspendavim? 
kuopų pilnai užsimokėjusių savo 
mokestį, taigi tokių, kokių sus
penduoti ne turėjo tiesos, ne tu
rėjo tiesos atmesti pilnai užsimo
kėjusių delegatų. Tikra priežas
tis atmetimo kuopų delegatų bu
vo ta, kad kuopos iszrinko kitus 
o ne tuos, kokių kunįgai norėjo. 
Salai paimkime Vitauto Dr. isz 
Bostono. Ar galima buvo pri 
leisti atsiųstu* delegatus, kadangi 
ji atsiuntė ne tuos, kokius Milu 
kas liepė iszrinkti? Kam Drau
gystė ant savo susirinkimo dryao 
atmesti Miluko pasirinktus, o 
išrinko tokius, koki jai patiko, 
ant kokių turėjo didesnį pasiti
kėjim? negu ant Milukinių? Mi- 
nersvilles kuopa, turinti 46 pilnai 
užsimokėjusius sąnarius,turi ties? 
rinkti 4--5 delegatus, bet ar gali
ma buvo jos delegatus priimti? 
Juk ji iazsirinko juos be Miluko 
daleidimo, jo nesiklausus, ar iš
rinkti jam patiks. Tai kaip to
kius gali godotini kunigėliai pri
imti? Nuo Valaneziusko Dr., 
turinezios 7 sąnarius, reikia pri
imti 3 delegatus. Kurgi jų ne 
priimsi, kad jie ūzkalno Miluko 
buvo akceptuoti, o isztikro ezita 
kuopa ne turėjo tiesos siųsti nė 
vieno delegato. K? todėl “Tė
vynės" kalviai zaunyja apie dau 
gum? delegatų pritarianezių Mi
luko intrigoms!

Nors asz gerai pažįstų tūlų mu
sų duszių ganytojų begėdiszkus 
darbus, bet visgi nesitikėjau, kad 
jie drystų teip begėdiškai pasi
elgti, kaip pasielgė ant paskuti
nio seimą Teip neteisingai elg
tiesi turėtų būt gėda apszviestam 
žmogui, o dar didesnė gėda drys- 
ti savo kaltes krauti ant nekaltų 
sprando.

Minersvillee kuopos knįgos ir 
dokumentai paskutinio susirinki
mo parodo, kad ji turėjo ties? 
siųsti ant seimo visus savo iš
rinktus delegatus ir dalyvauti ant 
Mimo. Kodėl kunįgai ir jų akli 
tarnai ne priėmė musų dviejų de
legatų ant rauto paduotų pro
testų ant neteisingo seimo’ vedi
mo ir neteisingo elgimosi jo Ve
dėjų ir prikergim? 52 kuopos prie 
Valancziaus Dr., su kuria 52 kuo
pa nieko bendro ne turi. Kodėl 
ne žiurėjo j knįgas ir nenorėjo 
žinoti, katra kuopa turi didesnę

ties?? Argi ta* ne bjauri begė
dystė! K? kun. Milukas ir kiti 
jo draugai turi kištieji į kuopos 
reikalus. To juk ir konstitucija 
ne daleidžia. Kokiu budu, ant 
kokių pamatų pasirėmę.Mimo ve
dėjai isz Valancziaus Dr. priėmė 
3 delegatus ir padarė j? tunnczia 
30 sąnarių. Juk joje yra tik 8 
užsimokėję šnariai ir taį prieš* 
patį seim? sumedžioti ir lai dar 
nežinia isz keno kūzeniaus pini
gai užmokėti. Argi svietiškiejie 
ir valnamaniai kalti, jeigu kunį
gai teip begėdiszkai mynioja tei
sybės pamatus? Kunįgai sutvė
rė ir daugiau tuomtarpinių kuo
pų vien ant pei varymo savo mie 
rių Susiv., o ne ant jo sudrutini- 
mo, ne ant sudrutinimo organiza
cijos, pneszais konstituciją įvedė 
mad? siųsti nuo 6 kuopos sąnarių 
podelegat? ant seimo, žinoma, 
jeigu delegatas išrinktas su Mi
luko prit irimu.

Už delegatus priėmė: Pran? 
Burb?, kun. V. Matulaitį, kun. 
Kudirk? ir kun. Kur?, kurie nė 
jokių budu ne galėjo būt delega
tais, nes jie suspenduoti, o kun. 
V. Matulaitis v<sai nėra nė sąna
riu Susiv. Kasgi davė ties? sei
mo vedėjams priimti juos už dele
gatus? Ar kun. Milukas ir jo 
adjutantas kun. Kaupas? Mel
stame paaiszkinimo, kiek kunįgų 
pusėj liko teisingų delegatų? 
Jeigu būt likę tik tie, kurie turė
jo ties? būti delegatais, tai kas- 
žin ar būt likę 30. Renkant gi 
be jokios tiesos isz visokių užka
ba rių ir už iszrinktus užmokant 
kaštus ir juos vaiszinant,juk ga
lima tuksi anezius išrinkti 1 N* 
ir dar “Tėvynės” straipsnių kal
viai ne turi gėdos kalbėti apie 
daugumos delegatų užtvirtintus 
pirma jau surengtu* nutarimus 
fantastiško kunįgų surengto Sei
ko. Dieve mieliausias,kur dingo 
musų kunįgų gėda ’

“Tėvynė” klausia, lyg ant juo
ko, kodėl neuisiraszė nė vienas 
delegatas Isz Minersvilies kuo
pos? Todėl, malonus straipsnio 
kalviai, kad iš 5 joe delegatų 
Mimo vedėjai priėmė du, o pats 
nežinojo katruos. Tai katrie tu
rėjo užsirašyti, jeigu pats kunį
gai nežino, kodėl tris atmetė ir 
katruos isz 5 pasiliko.

Toliaus “Tev.”, pasirėmusi ant 
kunįginių doriszkų principų, ra
ko: “neimsime naujo chirterio, 
tik atmainysime senąjį ant Susiv. 
Lietuvių Rymo Katalikų, neno
rėdami tasytiesi su visokiais 
istais” (kaip antai su kieti Ralis
tais). Užmirszta czia mųsų kle- 
rikalistai ir Milu kist a i (ergo is- 
tai), kad atsiskyrė 47 tikri, ne 
rinkti po užkaborius delegatai ir 
vienas garbės sanary* ir centra- 
liszkas sekretorius, kuriam Mi
lukas teiposgi atėmė bals?, ir lai
kė seim? legališkai. Atsiskyru
si pusė nereikalauja nė jokių per
mainų charterio, bet priima seną
jį, taigi ji tveria tikr? Susivieny- 
jim?.

No. 22. “Kataliko" p. Karalius 
tvirtina, buk jis dažinoję*,jog ke
li valnamaniai turi revolverius ir 
galį dar k? nuszauti. Tuom tar
pu tie valnamaniai ramiai nu pa - 
sitrankė, ne kėlė Įtarumo teip, 
kaip tai darė Milukistai, terp tų 
iratikro du yra mėgstanti šaudy
ti į pulkus beginklių žmonių: per 
paskutinius ratraikus Shenan- 
dosh, Pa. jie ėjo su szerifu ir jo 
pagelbininkais szaudydami į dar
bininkus, azuvių du žmonės liko
si užmuszti, o keli sužeisti. To
ki vienok geriausiai tinka kunį- 
gams už delegatus. Vienas iš 
tų doru delegatų įsiveržė su ku- 
nįgu į mano kambarį Kuncos 
vierabntyj; tas yra jau areštuo
tas. Teip mat elgėsi laike seimo 
kunįginė partija, o ji stengiasi 
apjuodinti prieraing? pu<ę.

Kad kunįgai ir jų tarnai dar 
prieš seim? turi ant saužinios ne 
vien? ne vert? pagyrimo darb?, 
parodo t? atplėszimas mano laiš
ko raszyto į Shenandoah, Pa. pn. 
119 E- Centre str., kur yra p. 
Stagarai spaustuvė, ant vardo p. 
T. Astramsko. Astramskas mat 
turėjo būt ant revizijos knįgų pa* 
kasteriu Radzevyczių, kuris gyve
na kitoj pusėj, prieszai* p. Staga
ro duris. Pasitikėjau Stagarui 
kaipo draugui ir “Vilties" ran- 
darbininkui, kad jis, kaip tai 
reikalauja doras prisakymai, ne 
šnipinės kaip maskoliszki žanda
rai po svetimas laiškus, bet tas 
su mano laišku apsiėjo kaip 
maskoliškas ranipukas ir mano 
lairak? perdavė Milukui, mat a-' 
budu lietuvystės ir katalikystės 
apaštalai jau ne gali ne atskirti 
doro nuo ne doro darbą Kun. 
Milukas, tverdamas Valancziaus 
knįgyno draugystę, ant drasky
mo kuopos, pasinaudojo iš mano 
laiszko.



Teip mat.s?žiniszki yra ir to
kios doros prisilaiko kunįgai ir jų 
lamai, kad j-.e nesidrovi atplėsz- 
ti svetimus laiszkus, ne paiso, kad 
užtektų apie tai praneszti pacz - 
tui, o jiems už tokį darb? reiktų 

atsakyti priešsud?. Musų dori 
“neristai”mat kiekvien? darb? pa
lengvinantį atsiekti mierį laiko už 
dor?, nors jis ir labiausiai ne 
sutiktų su doros prisakymais.

Miluko ir jo draugų “Žvaigž
dė” apdovanojo lietaviszk? visuo
menę dideliu paveikslu kun. Mi
luko ir ištarė jam aežiu už isz- 
draskym? “Susiv.” ir pasėjim? 
dar didesnių nesutikimų terp lie
tuvių. Gal tas paveikslas yra 
tai ansai paminklas, apie kurį Mi
lukas gyrėsi savo prakalbose, kad 
jam lietuviai, gyvam ėsant, jį pa
statys. Argi nevertėtų, kad koks 
gabus raštininkas paiengtų ko- 
medij? apie paskutinį Srsiv. šei
ni?. Asz paskirtu raszėjui ant 
dovanos 5 dol. Kas duos dau 
giau? Tikiuosi, kad ir Milukas 
ne apsileis ir jeigu ne isz savo ki- 
szeniaus, tai surinks kiek nuo 
“geros valios lietuvių” aukų ant 
to mierio. Butų isz tikro gera 
medega ant rekliamos seimo di
rektoriui, o tas ištikto galėtų 
meiliai pakutenti jausmus įpuo 
Jusiu į manij? didybės.

J. Ramanauskas.

Isz visur.
I Pabėgęs su parapijos pinįgais 

ir su jauna minyszka isz Guadala- 
jara, Meksike, katalikiszkas kunį- 
gas Amado likosi suaresztuotas 
IIspanijoj ir jis bus iszduotas Me 
ksiko valdžioms. Bedieviai mat 
Iszpanijos virszininkai 1 Juk pagal 
nuomonę musų mokintojaus Sau- 
rusaiezio priderėjo kunįg? ant 
nubaudimo atiduoti tik dvasisz- 
kai valdžiai, nors jis butų nu 
aidėjęs ne d vaši sakuose bet visai 
avietiszkuoae dalykuose.

|| Penki prancuaisaki žvejų lai
vai, iszplaukę ant žvejonės į Islan
dijos pakrantes, pražūva Ant jų 
buvo 117 žmonių, kurie turėjo 
visi prigerti laike smarkių vėtrų, 
siautusių tose pakrantėse 6d. ba
landžio.

|| Londono laikrasacaiai gavo 
iini? isz Chinų, jog maustai ir 
krikezeziomų pjovynės ne iszny- 
ko. Dabar vėl aplinkinėse Neng- 
Tic-Liang, pietinėj Mongolijoj, 
15 kataliki&zkų kunįgų likosi pa
pjautų.

tėe paremi? knygp, kiek savitarpi
nė adoracija draugų ir savo liuo- 
moe sąnarių. Tam vienok knigoj 
vaikams paskirtoj ne turėtų būt 
vietos. Sistimatisavimui rašalų 
teipoegi daug galima užmesti.

[ Mieste Barcelonoj, Isapsni- 
joj, laike Devintinių procesijos, 
koksai sztukorius metė deganezi? 
popier? ant balkoną Dalyvau
janti procesijoj, tikėdami, kad 
tai yra dinamito bomba, aut syk 
stengėsi pabėgti ir grūdosi sza- 
lyn. Susigrūdime 100 žmonių, 
daugiausiai moterų ir vaikų, tapo 
sunkiai sumankytų. Mirtinai vie
nok sumankytų terp jų nėra.

| Peterburge, moteriszkoj mas- 
koliszkoj patrijotisakoj draugys
tėj, pinįgų prižiūrėtojai prisisa
vino 350000 rubl. draugystės pi
nįgų. Tokios mat pasirodė tos 
maskolystės mylėtojos.

|. Permo gubernijoj su visu isz- 
degė didelis kaimas Nižewka. 
Iszdegė 500 ūkių, javai, net visi 
naminiai galvijai. Nieko isz kru- 
tanezių turtų nepasisekė iszgel- 
bėtį.

Atsiszaukimas D. L. K.
Vitauto Dr. isz Boston, 

Mas.
Kun. Kaupas, matydamas, kad 

per savo nevertus pagyrimo dar
bus kaipo Susivienyjimo preziden 
tas nužudė godonę ir šen? ger? 
garbę.siuntinėjo po visas lietu v isz 
kas kolionijas savo adjutant?, kn. 
A. Miluk?, kuriam daugumas mu
sų miesto lietuvių nenori pripa 
žinti nė katalikiszko kunįgo var
do. Minėtas adjutantas atkako ir 
į Boston?. Vitauto draugystė, an- 
sivo susirinkimo daleido jam pra
kalbėti kėlėt? žodžių į susirin
kusius. Mes tikėjome, kad j s, . 
kaipo kunįgas, pasakys k? nau
dingo, bet iszgirdome vien keik
smus ir plūdimus ant Mikolainio 
ir Szerna Mes sarmatijomės apie 
tai pnneszti į laikrasztį, apie tai 
tylėjome, nenorėdami žeminti ti- 
kėjimo,kuris ir teip terp mus puo 
la žemyn, kadangi musų kuuįgai, 
vietoj užsiminėti dvasiszkais dar 
bais, rūpintieji apie pakėlim? 
puolanczio tikėjimo, Savo pasiel 
girnų rodyti ger? paveiksi? žmo 
nėms, nieko daugiau ne mokina 
kaip keiksmų asabiskai jiems ne 
patinkanezių sviet szkų žmonių 
Kadangi ant XVI Susiv^eimo kn 
Milukas pasirodė prieszu lietu- 

,viszkos visuomenės, pjudytojo jų, 
myniotoju teisybės ir žmoniszkų 
tiesų, t ii Bostono lietuviai ne ga 
Ii ilginus tylėti ir priversti lietu 
viszkai visuomenei parodyti kun. 
Miluko pasielgim?.

Vitauto Ditė 2d. berželio tu
rėjo susirinkim?, ant kurio jos, 
kaipo 34 Susiv. kuopos iszrinkti 
ant seimo delegatai, sugrįžę nuo 
seimo, iszdavė savo raport?, ku
riame parodė kun. Miluko ir jo 
tarnų ne tikusius pasielgimus. 
Draugystė nutarė p. Mikalausk? 
isz draugystės išbraukti, jam ta
po darodyta, kad jis ant Suaiv. 
seimo draugystės konstitucij? su
laužė ir apart to dar neteisingai 
apskundė p. Kankin?, buk tas nė 
s?s kataliku, ant denuncijacijos ir 
paraazus rinko—□ mes visi žino
me, kad jis yra geru, gal geresniu 
užMiluk? ir patį denuncijat? ka
taliku. P. Kankinas, pažindamas 
geriau užsudži? irskundėj? Chris- 
taus moksl?, kuris liepia atleisti 
kaltes savo prieszams, praszė 
draugystės nesiskubinti su iszme- 
timu Mikalausko, bet duoti jam 
mėnesį laiko, už savo negerus dar
bus, papildytus po įtekme ar gal 
po suggestija Miluko padarytus, 
pasiteisinti, arba juos atszaukti 
per laikraszczius. Ant to musų 
draugystė sutiko. Palauksime, ar 
Mikalauskas atszauks.

Bostono lietuviai yra gerais ka
talikais, katalikais yra ir visi 
Vitauto Draugystės sanariai: jie 
myli savo tikėjim? ir tautystę, ne
sigaili aukų ant tikėjimiszkų ir 
tautiszkų reikalų, abudu laiko už 
lygios vertės, bet jie visi, iszsky- 
rus kelių Miluko bernų, godoja 
lygiJi kitaip tikinezius, kaip ir 
valnatnanius, jeigu jų darbai go
donės ir pagyrimo verti.

Vitauto Dr. prezidentas-Corau
Proti ka-Gendrolis.

| Chinų sostapilėj, Pekine, cie- 
coriszkoj miesto dalyj, perkūnas 
trenkė j vien? rum? ir jį uždegė. 
Ugnis greitai iszsiplalino ant ki
tų kaimynystėj stovinezių trio- 
bų. Viena isz ugnies isznaikintų 
triobų buvo biblioteka, kurioje 
sudegė daug senų knygų ir bran
gių rankraszczių. Amerikoniszki 
ir japonit’zki kareiviai stengėsi 
ugnį suvaldyti, bet isztikroj? už
gesino tik smarkus lytus.

|| Aplinkinėse Weipenfelss, va
karinėj Vokietijoj, nuo debesų 
perplyazimo' užgimė netikėtai 
tvanai, kurie iszgriovė arba visai 
nuplovė daug triobų. Weipen- 
felkTe du žmonės prigėrė.

| Maskoliszkas randas pakėlė 
aut 30% muitus ant amerikunisz- 
kų bicyklių, ant 20% ant kitų 
amerikoniszkų tsvorų gabena
mų į Maskolij?.

U Pagal apskaitym? femdar ’ 
bystės ministerijos Prancūzijoj, 
žieminiai javai iszrodo: 3 depar
tamentuose labai gerai, 45 gerai, 
34 užganėdinaneziai, tik 5 pra
stai jvasariniai kviecziai: viename 
departemente labai gerai, 8 gerai, 
20 užganėdinaneziai ir tik 3 pra
stai. Apskritai imant, sziųmetinis 
užderėjimas Prancūzijoj užganė
dinantis.

| Ryme, įpuolęs į tikėjimiszk? 
beprotystę Valentino Paterno, ne 
Įima kokiu budu, sargų ne patė 
mytas, į-tiveižė į prieszkambarį 
popiežiaus darbo kambario ir 
szaukė: “Popiežius numirė, asz 
esmi jo įpėdiniu. Duokite man 
jo vainik?”. Vainiko vienok jam 
nedavė, tik sargai paėmė ir nuga
beno vargsz? į beproezių namus.

| Barcelionoj, Iszpanijoj, mie 
Sto teatre buvo perstatyta už 
drausta nuo bažnyczios antikleri- 
kaliszka drama “Electra” ir rado 
neiszpasakytai karszt? gyventojų 
ptitarim?. Uždraudimas bažny
czios buvo geriausia realiame dra
mai. Susirinkę teatre szukavo: 
“lai gyvuoja liuoaybė! Galas re
akcijai ir jėzuitams!

g Ant salos St- Mathiaa, netoli 
Naujos Gvineos. Aus Talijoj, 
cziabuviai salos gyventojai isz 
skerdė vok'szkų mukslinczių ex- 
pedicij?, iezjiųst? ant m tk-lisz- 
kų t rinėjin'ų ant salų Pietinių 
Jūrių. Visus mokslinczius, išė
mus Dro. Heinkortho, cziabuviai 
sudraskė ir mės? jų suvalgė.

|| Belgijoj, porte Antverpe te, 
baisus gaisras isznaikiao tris per
to krautuves. S .įdegė terp kitko 
pusė milijono hektohtrų (heatoli 
tras turi 2 J gorezius) kVieczių,

kitokių tavorų. K blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant kelių milijo
nų frankų.

H Laike atlikto pereituose me
tuose liaudės suskaitymo, Kanadoj 
buvo tik 5450000 gyventojų, tai 
gi ant pusės m lijono mažiau, ne
gu tikėja

| Per vis? laik? maisztų Chi- 
nuoee, likosi užmuszti31 oficieras 
ir 682 maskoliszki kareiviai.

Nauji rasztai.

|| Mieste Belfast, Airijoj, laike 
dev>ntinių procesijos, kurioje da
lyvavo apie 8000 katalikų, protes- 
toniszki airiai pradėjo erzintieji 
ir mėtyti akmenis į katalikus. 
Užtai užgimė paskui smarkios 
musztynės, kuriose diktai žmo
nių isz abiejų pusių likosi sužeis
tų.

[ Frankfurto apskrityj, mieste
lyj Berkinchen, įpuolęs į beproty
stę sziltine sergantis darbininkas, 
Kluck, su kirviu sukapojo treja t? 
savo nitj ir mirtinai sužei
dė savo vuoszvę, kuri stengėsi 
vaikus iszgelbėti.

|| Pereit? sanvaitę angliškose 
valdybose Honkong, pietinėj Azi
joj, 215 žmonių apsirgo azijatisz- 
ku maru, numirė gi nuo maro 
207.

U Wulmstorffe, ne toli Har- 
burgo, Vokietijoj, perkūnas iszde- 
gino su visais krutaneziais gyven
tojų turtais 12 ūkių.

Prekė pinigų.
Rustas rublis po.................... . -*• **
Prūsiškos markės po............

Prie kiekw leno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kasz.

| -Vokietijos, jos dalyse: Wir- 
temberge, Hessijoj, Turingijoj, 
Badene, vėtros ir debesų praply- 
szimai neiszpasakytai daug blė 
dės padirba

Dirva. No2. kn, 19. Pamokslai 
apie Saventus Sakramentus kun. 
A. Bortkeviciaus. 13Spusi '

Išleidžiama kun. Miluko 
“Dirva” kas met? maino savo 
spalv?. Isz pradžių ji buvo mok
sliška ; toliau pavirto į archiv? 
patalpinimui kunįgų raštų. Per 
spaudioimas Tatarės irba kun. 
Burbos rantų buvo naudingu, 
bet jau Pabrieios B itanika, “D rv 
vos”isleista, pradžioj 20 amžiaus 
turbut tik todėl, kad ji kunįgo 
paraszyt t ir da gi įsileista bjau 
riai, su perkeistais ne koreguotais 
visai vardais. Kuo. Pabrieios Ba- 
tanika ui?dien turi vien istorisz- 
k? vertę, kaipo moksliškas rank 
v ėdi 8 pasimokinimui Botanikos 
arba susipažinimui si augmenims 
ji viii ne tinka. Dabar “Dirva” 
nužengė dar toliaus tarnaudama 
kunįgams: kn. 19 telpa pamok
slai apie Szventus Sakramentus. 
Iš to vis gi bus sziek tiek nau
dos: pasitraukę nuo kazyrų, 
ne mėgstanti rengtiesi prie pa
mokslų kunįgai, užlipę ant saki- 
nyczios, ne reikalaus nors bsžny- 
czioj absurdų pliaukszt, galės 
perskaityti p įmoksi? iu “D.r 
voe” ir darbas pabaigtts. Pamo
kslai kn. B irtkeviczia'is isztikro 
geri, suprantamai sudėti ir kal
ba jų gera, daug geresnė negu 
vartojama daugelio Amerikos ir 
Lietuvos lietuviszkų kunįgų.

Lietuviuką Chrestomatija. Pa
rengė kun. Antanas Milukas. Isz- 
leista kautais “Susivienyjimo 
Liet. Amerikoje”. 1901. V. J. 
Stagaro spaustuvėj. Sbenando- 
ah, Pa. 170 pusi.

Telpa ežia smulkios pasakaitės 
ir eilės sekanezių lietuviukų ra- 
sztininkų: Rėzos, kun. Tatarės, 
Valancziaus, Aiszbės, Bites, Dė
dės Atanazo, Savojo, Vytauto, 
Szatrijos Raganos, Jaksi to, Armi
no, Kudirkos, kun. Lideikio, Jr. 
Jono,Maironio ir Diliaus. Surink
ta daugiausiai kunįgų rautų; an
tai Kudirkos telpa tik vienas ra- 
sztelis ir tai ne geriausias. Neži
nia kodėl, surengėju Chrestomati 
jos net tūlų kunįgų; kaip antai 
Norkaus, tikrai gerų eilių ne pa
talpino. Tas matyt ne turi didelės 
malonės pas Chrestomatijos su- 

, rengėj?. Trūksta visai Miglova 
. ros, Vvturio, iu senesnių: PoSk- 
. kos ir daugelio kitų, nors terp 
t šitų raštininkų paraszytų yra ir 

geresnės už daugelį Chrestomati
joj patalpintų. Donelaiczio tei- 
posgi nieko nėra, užtai Tatarės, 
Jakszto, Maironio yra daugiau, 
negu reikia. Prakalboj autorius 
ūko, kad statė ant pirmos vietos 
patnjoliszk? tendencij? raštų, 
tuom tarpu jo apleistose patrio
tizmo yra daugiau negu patalpin
tose. Todėl autoriui galima už 
meęti, kad jam ne tiek rūpėjo pa-

tarmeriuB. O vienok grekonys savo laike 
stovėjo pirmose eilėse terp apšviesčiausių ant 
svieto tautų, todėl jie ir galBjo turėti viską, 
kas tuose laikuose buvo geriausio ir naudin
giausio ant svieto, taigi jie ir galėjo turėti 
geriausias naminių galvijų veisles, geriausias 
veisles auginamų augmenų.

Teip jau šiądien žinoma, jog rymionys 
laike dynius už ne tinkančius ant valgio aug
menis ir todėl savo daržuose juos be noro au
gino. Taigi reikia manyti, kad jie ne paži
nojo visai geresnių ir gardesnių dynių at
mainų, kokių šiądien jeib augintojas augina 
jau apie trisdešimtį atmainų, iš kurių viena 
gardesnė už kitą. Nepažinojo rymionys 
ir visų tų šortų kriaušių, kokias soduo
se šiądien net kaimų ūkininkai augina. 
Teisybė ir rymionių soduose augo kriaušių 
medžiai, bet gerų atmainų, tokių, kokias da
bar galima rasti kiekviename sode, visai ne 
buvo, ant daugumos medžių vaisius buvo 
mažas, kietas ir ne gardus.

Nėra reikalo siekti teip toli, tą patį ras
tume visur, net musų tėvynėj, ne reikalauda
mi siekti teip žilos senovės. Pabaigoj užpe- 
reito amžiaus gyveno Prancūzijoj mokslin
czius Buffon. Jam suteikė kas paišinius 
žiedų ir vaisių visokių augmenų, kokius au
gino Prancūzijoj du šimtai metų atgal. Jis 
sulygino žiedus, vaisius ir lapus augmenų 
anų laikų su auginamais jo laikuose ir štai 
ką susekė:

1) Daugelio atmainų augmenų, Buffo- 
uo laikuose auginamų Prancūzijoj, visai ne 
pažinojo gyventojai gyvenę du šimtai metų 
atgal; daugelis atmainų atsirado vėliau, tai
gi geresnes atmainas žmonės vėliaus išdirbo.

•2) Atmainos, kokias žmones augino du 
šimtai metų atgal, buvo niekesnes už tas, 
kokias augino Buffono laikuose; per du šim
tu metų mat augmenų augintojai ne tingi
niavo, jie gerino senas atmainas ir veisė iš 
jų geresnes, gardesnes ir naudingesnes. -

3) Daugelis senų atmainų išnyko, Buf
fono laikuose jų jau ne augino, bet vietoj iš
nykusių augino daugiau geresnių, naudin
gesnių atmainų.

Nuo Buffono mirties perėjo su viršum 
šimtas metų.. Jeigu dabar kas norėtų suly
ginti augmenų atmainas, kokias augino augš- 
čiausiai kultūriškai stovinčios tautos laikuo
se Buffono su dabartinėms, tai pamatytų, 
kaip toli užpakalyj paliko šiądieniniai žem- 
darbiai ir sodauninkai prancūzus Buffono 
laikų: dabar auginamų atmainų yra daug 
daugiau, ir pačios atmainos yra daug geres
nės. Jeigu sulygintume auginamas atmai
nas Lietuvos ūkininkų, kurie labai palengva 
rūpina pagerintas, su auginamoms dvaruose, 
kurie mažiau bauginasi naujienų, tai teipjau 
pamatytume didelį skirtumą: dvaruose ir at
mainų yra daugiau ir jos geresnės už augi
namas ūkininkų, daugiau* augintojui atga
bena naudos.

Tai-gi aišku, kad seniai, daug amžių at
gal, žmogus turėjo daug mažiau atmainų na
minių galvijų ir auginamų augmenų ir^pa— 
čios atmainos dabar geresnės. Rods per ne 
prižiūrėjimą, per ne gerą maitinimą ir da
bojimą kaip kur geresnės atmainos galėjo 
pavirsti į niekesnes. Tą ypač galima patė- 
myti antai ant ūkininkų arklių auginamų 
Vilniaus gubernijoj. Dabartiniai ūkininkų 
arkliai Vilniaus gubernijoj yra daug niekes
ni už arklius žemaitiškos rasos. Apskritai 
vienok imant, kylant kultūrai, dauginasi 
skaitlius auginamų žmogaus atmainų nami
nių galvijų ir augmenų ir pačios atmai
nos eina geryn; puolant gi kultūriškai 
kokiam kraštui, eina viskas atbulai: per ne 
prižiūrėjimą lepesnes atmainos išnyksta, ki
tos gi geresnės pavirsta į niekesnes.

Štai labai seniai, seniau negu siekia is
toriški raštai, Šveicarijoj ir kituose Vakari
nės Europos kraštuose gyveno žmonės, kurių 
kaimai buvo pastatyti ant polių, toli nuo 
kranto, ežeruose įkaltų, ant apsisaugojimo 
nuo užpuolimo draskančių žvėrių ir dvikojų 
priešų. Tie žmonės, kaip matyt iš liekanų

IŠ

mosi naminiai gi
PajieszkaaMvo vyro, Antano Mikul

skio, Vilniaus gub., Traku pav., Jstno 
vol., kaimo Zaatenkos. Ass jo pati, da
bar tik atvažiavus Amerikon su 11 metu 
mergai te, neturi u kur pasidėti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti iiniaant adreso: 

Mra. Jais Mikulskiene,
419 E. Market st., Scranton, Pa.

Pajiesakau savo szvogerio. Augusto 
Kovaiczio, Suvalkų gub., Vilkaviszkio 
pav., Kibartu gm., gyveno Pittaburg, 
Pa. Asz jo ssvogeris estu sunkėme pa
dėjime Prus u temeje, todėl noreczia su- 
sirassyti su juom. Kas ji žinotu teiksis 
man prisiųsti jo adresa.

Adam Juraitis,
5 Bchornhorst Straase, 

Essen, a—d Ruhr, Germany,
Pajiesakau Jono Vaitkaus, Kauno 

gub., Raseinių pav., Kaltinėnų vol.,kai
mo Klaboa, Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žins aut adreso:

Francisakus Marti n kus, 
4533 8. Paulina str.,

Pajiesikau savo brolio Povilo 
kaus. Kauno gub., Raseinių 
Konstanltnavo, kaimo Saerucaiu. 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adreso.

Jonas Venckus, 
3201 8. Morgan st. Chicafo, Iii.

ATSIRADO
1 ir auginiui augmenys?

Vietines Žinios.
— Ant pereito utarniūko, 

gi 11 d. berželio, anonymiszkas 
komitetas sukvietė lietuvių susi 
rinkim? į bažnytinę salę Szv. Jur
gio lietuviszkos parapijos ant įsi
klausymo prakalbos kun. Miluko, 
kuris žadėjo kalbėti apie tautisi- 
kus reikalas. Gaila, kad savo 
kalbose godotinas kunįgas ne ai> 
iszkina, kaip tautiszki reikalai 
ne turi būt vedami. Kuigi t?si- 
szkįs, kadangi t?syk reiktų ir tavo 
paties erzinimus nupeikti.

—- Namuose pn. 620 Flecher 
str. naktyj užgimė gaisras. ’ Gy
venantis tuose namuose lenkas 
darbininkas Murairski, pabudęs 
isz miego, negalėjo per duris isz- 
bėgti, kadangi degė jau tropai. 
Nuszoko jis per laug? ant uly- 
czios ir sunkiai apsikulė. Reikė
jo jį gabenti į Alexijonų ligonbu- 
tį. ' '

— Pn. H8Custoneul., 21 metų 
darbininkas B. Wilsou, negalėda
mas rasti darbo, isz rupėscaic 
užsimanė nusižudyti, lazgėrė jis 
stikl? nuodų rinkinio chlorą 
Nugabeno jį į ligonbutį, k»r dak- A. 
tarai iszvalė pilv?, bet jie ne turi 
didelės vilties jį iszgydyti.

— Tarnaujantis ant Pan Han- A 
dle geležinkelio darbininkas isz 
griebė isz Chicago upės užkimsz- 
t? butelį, kuriame buvo įdėtas 
la iszkas kokio ten Nelsono. Lii- 
sako autorius pranesza, jog nusi
bodo jam ligūstam gyventi ant | Berisilo, ant kurio <rajyt gera tnutika, 
svieto, todėl j;s pasiskandina.

— Gyvenantis pn. 197 N. U- euilankyti.
nion įtr. italijonas De Marchi už
lipo aut stogo, bet per neatssrgu- 
m? nupuolė ant ulyczios. Baisiai 
apsikulueį nugabeno į Alexijonų 
ligoobulj. Dh k t irai kad muzika bus saokiai ir kito*
jis turi suskilusi? galv?, nulauž- zabovos. Todėl visus aplinkinius ir pa
tas kojas ir kad nėra vilties, kad kviecziu atsilankyti o bu-

, Į site grąžei priimti.
galėtų užgyti.

tai-

Chicago, 111.
Veno-

pav., vai.
JU
ant

Aukos ant kanklnttnlu.
A. V- Singley, Cartorville, IU...., 

Isz Broad Krook, Conn.
Mot. Paltanavieše.................. ...
A. Bacziunaa........... -......................
J. Strapenskas. ............................
F. Žemaitis........ .......................... .
Mik. Paltanaviczia........................
J. Baleviczia, Nashua, N. Y., 

Damtjonaiczlo tik lėtus....
P. Antanaitis, Union City, Conn. ui 

tuos paeitus tikietus.61.50
Buvo.......  670,82

Viso............. 675.47
Aukos ant beslmoklnancaloe 

jaunumenee. 
.. V. Singley, Carttelvilie, Iii.............. 25

Buvo.........  68 60
Viso.........

Aukos ant Freedom
.. V. Singlsy, Cartterville, 111. 

Buvo.... 
Viso.,'...

... .25

... .25

....25
... 25
... .25 
už

61.40

.. .25
619.30
619.55

Grand Opening.
Atidaręs nauja sali u na darau

I inkurtuviu subatoj ir nedelioj 15 ir 16
balių jo

bus šiokiai ir kitos sobovoe. Todėl vi
sus aplinkinius ir palys lamus kvieesiu

Kaz. Gelmines, 
3325 Fisk St.. Chlcsgo, 111.

PMUinksminimo baltuti.
S u baloj, 15 Bertai i u, 1 vai. vakare da

rau pasilinksminimo baltu, ant kurio

Bei kalingas geras Zeeeris 
spaustuves '‘Lietuvos" prie knygų 
bo Mokestis 35c. nuo 1000 M Pica ar 
Breviero.

pris

)raugyscziu Reikalai

Jo* StefanUevics,
70 W. 25th St., Chicago, IU.

PiMrilinksniininio balinu.
SubaloJ ir nedelloj, 15 ir 16 Berželio, 

darome pasilinksminimo balių, ant ku
rio grajyi gera muaika, irbua mokiai di
delėje aaleje. Todėl viena apliukiniua 
ir pažystamus kvieesiame atsilankyti.

A. Žekas ir K. Kabelis,
1193 8. Oakley ava., Chicago, III.

T. M. D. Kuopos Susirinkimas.
Chicago. Tėvynės Mylėtoju D-stae 

Kuopos mėnesinis Susirinkimsv laikysis 
nedalioj, 16 Berželio, 2 vai. po pieta, 
svetainėje K. Liaudanskio, (3301 8o. 
Morgan). Draugai ir drauges—susirink- 
kite. Teipgi nori n tie jie prisirassyti 
musu K uopon, bus meiliai priimti. A- 
įeikit. Sekretorių.

Chlcsgo. Dr-ta D. L. K. Zigmunto 
turės savo mėnesini susirinkime nede- 
iioj, 16 berželio, 3 vai. po pietų, salele 
Paulauakio, 4500 S. Paulina st., ant ku
rio visi sanariai ir norinti prisiraasyti, 
teiksis pribūti. Naujiems instojimas 
tik 61.00.

Vinc. Mažeda, sekr. 
2520 Kensington avė.

Darbininku nuslrlnklmM.
Didelis susirinkimas lietuvissku dar

bininku Subatos vakare, Mielažio ir L*- 
lassiaus saleje, kampu 25 gatves ir H<> 
y ne ava. Uiprassome visus Lietuvnin
kus. Rasai. 8. Kodis.

Bailus. Balius.
Hammond. Ind. Dr-te 8a. Stanislovo 

tursa savo balių SubatoJ, 22 Berželio, A. 
Chroetowskio saleje, kerte Morgan ir 149 
ulycziu. Prasidės 730 vai. vakare. įžen
gė vyrams 25c moterimi ir merginoms 
dykai. Yisus lietuvius ir lietuvaites 
kvlecaia atsilankyti. Komitetas.
Temykite PhlladelphŲus lietu

viai!
8a. Antano Dr-te ant savo 10—metiniu 

sukaktuviu numažino mokesti įstojimo 
naujiems sąnariams Per aekanesius 3 
menesius: Berželi, Liepos ir Rugpjūti 
priims -naujus sąnarius už 61.00 
stojimo, o paskui vėl bus po 64.00. Ku
ly gsxiol Dr-te turi sąnariu 150 Ir 62000.00 
pinigų kasoje. Susirinkimai yra laiko
mi kas 3 nedeldienis Caledonia saleje.
(6—21> Dr-te 8a. Antano-

ūmi, adll jam uu uua iu|/vjv 
raugti tikrai ger?, aut bepusys-

Pa jlesz kojiniai.
Pajieeskau savo draugo, Jurgio 8sa- 

kacaiaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
iss miestelio Liudvinavo; gyveno Vil
kes Barre, Pa. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinę ant adreso;

Vine. Kelis,
34 N.Hankock st.. Vilkes Barre, Pa 

P^jieszkau Marijonos* Janussauskiu- 
tea, Suvalkų gub.. Marijampolės pav., 
Skriaudžiu parap.; gyveno Londone, An
glijoj. Ji pati arkas kitas teiksis duoti 
žinę ant adreso.

John**tUanskss,
2 Diamond si., Voroeeler, Man.

Pajiesakau Julijonos Brikmanienea, 
Kauno gub., Sslauliu pav.. isa mieste
lio Žagarės. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant dreeo:

Mra. Alena Služevicsiene, 
Box 10, . Evans, lovra.
Pajiesakau Ta m otri sus Rudziko. Jis 

pats ar ka^HiBas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Charles Jos alinas, 
Box 188, Athens, Dl.
Pajiesakau savo draugo, Antano Man- 

kaus, Kauno gub., Raseinių pav., kaimo 
Paupiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinę ant adreso:

Mat. Tusias.

Patfal Lunkwy6ių.

tikro ir gardžiausi. Čia paminėtos kopūstų 
atmainos yra tai ’ svarbiausios auginamos ir 
Lietuvos dariuos* ‘ 
tie augina vien { 
mainą.

Ne mažai atn 
auginamų burokt 
bulvių ir kitokių 
mainas ne kalbėsi 
tai visi žinote. I 
nit?s. Kas matė 
nė nežinotų, kas I 
pasitaikytų pamanyti tokius mažutėlius kaip 
slyva, arba jeigu darže pamatytų milžiniškus 
sveriančius po 60 kr daugiau svarų arba pa
ilgus, panašius į Agurką, užriestus, turinčius 
ilgio apie du mastu. Tokios dynių atmainos 
yra vienok jeigu ne ūkininkų daržuose, tai 
pas dvarponius Lietuvoj.

Įeikite į 1 
mą žiedų V 
kų gerai 
mažoj knįg 
rūpestingo 
puikios, teip 
geisti ne galii 
kų auginamų 
dideles puikių

žinoma, ne pas ūkininkus, 
prastų baltų kopūstų at-

;ainų yra teipoegi daržuose 
i, svogūnų, morkų, salotų, 
jiaržovių. Bet apie tas at- 
kne plačiau, kadangi apie 
jakalbėeime vien apie dy- 
rien paprastus dynius, tai 
įai do augmenys, jeigu jam

užlaiki

soda inko

teip gražus, bet 
kiekvieno žmoga
nų rožių gerame 
galima rasti net

į darželį. Kokį y vairu - 
Visos grožybės kviet- 

darželyj ne galima 
rašyti. Prižiuromos 
kvietkos išrodo teip 

id nieko gražesnio nė 
kvapas kviet- 

Vieni žiedai turi 
kvietkas, kiti, nors ne 

tokį kvapą, kokiu 
gėrėtiesi. Vie- 

kvietkų darželyj 
atmainų. Ne

Koks p 
aliuose!

is nosis ga 
augintojų 
jkelie gimt

atinai
baltoji rožė

auginamų kvietkų darže- 
atmainas teipoegi galima

mažai yra
liuoae gvaizdikų;
skaityti jeigu ir tie šimtais, tai visgi dišimti-

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimisaki, mokslinki Ir draugijinkai- 
politieski. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu.................. r........... .......... SOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas. gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai...... ........................................... 80c.

Ar vyskupas Valancsiua (Voloncsaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Izzleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai................................................... 18c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik
raštėliu “Lietuva" buvuai balandžio 
mennyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato, sinkaus druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucsiu- 
no, “Lietuvos” iuleistojo. redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8s. Jurgio lie- 
tuviszkos bažnyczios. Popieros apds- 
........................................................82-00.

Audimo, kietais spdarais, auksi
niais titulais..................................82-80.

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa
rašte Biventmlzis Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji istrodo: vy
riuką ar moterinks, juoda ar balta, bei 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka sala knygele, o apie visa jos pavldals 
dssižinoe. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja Ir labai atšakiai 
apraste jos pavidale. Knygute kantuoja 
tik........................................................1OC.

Istorija epe Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te...........................  ....lOc.

Btias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcl|oj.

m^8* Gvaizdikų vie- 
s nas *tmainae augina

Al&a. A tik po stiklu, kitas gi
-g, . lauko, darže. Ir 

/z žiedų y vairumas teip 
jau didelis, kaip ir 
rožių žiedų, tik gvai- 

^Sųzdikų yra mažiau at- 
mainų. Ne mažai yra 

Gvaizdikai^r ’ atmainų kvietkų tu
rinčių sudžiuvusi|ip žiedus arba braškių. Vie
nu žodžių, lankydami kvietkų darželį, rasite 
, ame neišĮiasakyllą daugybę veislių ir jų at
mainų kvietkų, (t isų tu atmainų nė pami
nėti ne galima mažoje knįgutėje.

Atainsaukirnaa!
Man wažinėjant po Vakarus ir po 

Nau)| Angliję teko sueiti daugelį Lieta- 
wių, protaujančių, kurte nori įgyti di
desnį įiwe)gim| į klausimus philosophl- 
Jos ir mokslų (dusai?. Diewę, gamtos 
įstatymus, ewoliuclję, Ir tt). Kadangi 
tie klausimai sinkiai yra isaguldyti L 
Buchnerio sreikale "Pejiegs Ir Medega" 
(Krafi und Stoff). ir kadangi ssiędien 
toks weik*las iss tiesų yra reikalingas 
wisiems laisvramenlams, idant turėtų 
atram? priešą kunigijos melus apie re
ligiją, aaz pasisznekėjęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžauai apgarsinti prenumerat? 
ant wim minėtos knygos. Prenumera
ta lietuwisskos knygos, kas dabar nori 
prigelhėti anjetspaudinli.kisztuos 61.50; 
po atspaudinimo kaistuos S2.00. Todėl 
tuos, kurie nori t? knygų turėti lietu- 
wiukoje kalboje, kwiecsiu prisiųsti 
prenumeratų. Ir kaip taps atapaudinta, 
uiaimokėjuslejie gaus atlyginimų kny
goms tiek egsempliorių, ui kiek bus 
iu anksto užmokėjų ir Jų wardai ir pra- 
wardes taps ant galo knygos* pagarsinti. 
Kautai spaudos yra dideli, todėl pra- 
ssau Tautieczlų ūmai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingals 
boti. •

f. Saliupaa, M. D.
421 Penu Avė., Scranton, Pa.

Daržuose auginamos bra&kfts.

III. iabar ir seniau.
Pakalbėsime! apie y vairumą visokių na

minių gyvulių. |N.e reikia vienok užmiršti, 
kad atmainų naminių galvijų ir auginamų 
augmenų seniai he buvo tiek, kiek jų yra 
dabar, visų atmainų gyvulių ir augmenų da
bar auginamų ne| galėtume nė suskaityti, to
dėl jų nė neminėsime, vardus paduodame vien 
svarbesnių, bet tie paminėti padaro vos mažą 
dalelę esančių a tinai nų.

Dabar gal ife vienas norėtų žinoti: ar 
visada žmonės auįgino tokią daugybę atmai
nų naminių gyvulių ir augmenų? Ar visada 
soduose žmonės turėjo tokią daugybę atmai
nų obuolių ir kriaušių? Ar visada tvartuose 
žmonės turėjo tokią daugybę atmainų avių, 
iš kurių vienos njažos. o kitos priauga meti
nio veršio didųmi 
nų karvių, arkliu 
tokių namiuių i, 
seniau, juo mažiau gatunkų galvijų augino 
žmonės. Tą gerinusiai išaiškįsmumsžemiaus 
privestas paveikslas.

Gerai žinomą šiądien, kad senovės gre
konys, turėję saVo garsią visame sviete vieš
patystę, ne turėję visai tokių arklių atmainų 
kaip, paveikslam angliški lenktynių arkliai 
arba ir pažįstami Lietuvoj žemaitiški; jie ne 
turėjo nė visų t į kiaulių atmainų, kokias 
šiądien galima pi tikti nors ir pas Amerikos

ar tiek jau turėjo atmai- 
kiaulių, yištų, žąsų ir ki- 
rvunų. Žinoma, kad juo

tunu galunkal.

Kaimas ant polių įkaltų eisre. 
vietose buvusių tokių triobėsių, augino jau 
tūlas atmainas kviečių, miežių, avižų, lęšiu
kų, žirnių, pupų, bet visos tąsyk auginamų 
javų atmainos buvo mažesnės ir niekesnės už 
dabar auginamas.

Apie tai, kaip gyveno tautos istoriškų 
laikų, paveikslan, senovės Rymionys arba 
grekonys, randame paliktuose istoriškuose 
raštuose, knįgose: iš tų raštų ir knįgų, užsi
likusių iki musų laikų, mokslinčiai ir spren
džia apie darbus ir užsiėmimus, apie ukiavi- 
mą istoriškų laikų tautų. Bet kaip galima 
spręsti apie darbus ir užsiėmimus žmonių dar 
senesnių laikų arba tokių, kurie ne paliko nė 
jokių raštų, apie kurių darbus ne mini nė 
istoriškos chronikos, nė Šventas Raštas? To
kių ne paminėtų nė jokiuose raštuose seno
vėj buvo juk diktai, jie pats gi, ne mokėda
mi rašyti, apie savo darbus ir užsiėmimus 
nieko parašyti ne galėjo.

Musų laikų mokslinčiai ištyrė, kad gy
venę ant žemės kelis tūkstančius metų atgal 
teip atskiri žmonės kaip ir čielos tautos, o 
tame ir musų pratėviai, gyveno iš dalies 
teip, kaip šiądien gyvena daugelis nuožmių. 
Prisižiūrėję darbams ir gyvenimui nuožmių 
tautiškų gaivalų, gyvenančių, kur nors ant 
plataus žemės paviršiaus, mes galime persta
tyti, kaip gyveno prieš kelis tūkstančius me
tų musų pratėviai, kuom jie užsiiminėjo.

Mes norime dažinoti, ar dafl^naminių 
galvijų ir jų atmainų turėjo tnusų nuožmi 
pratėviai, ar daug augmenų jie augino ir ko
kias jų atmainė.

(Toliaus bus.)



Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rMzai iaiszk) į “Lietu

vos“ redakcij), visada paraszyk ant 
laiszko savo vardu ir adresą.

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

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siusk i e prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekiancziM vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi". Siuneziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosas, sausas, nesulipin
tos ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant vitsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visile iszleistuVei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y.- 

Jonas Naujokas, 115 Forkyth st.
NEWARK, N. J.

V. Ambrazeviczis, 180 Ferry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand *1. 
Juozas Matutis, 112 Grand zt.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 447 IV. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN. 
Jonas Tareila, 677Riverside st.

PITTSBURG, PA.
K. Gediminas, 1718 Canon zt.

YVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
M i kolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gavlis, 2018 N. Washtngton st. 
■‘Lietuvon” keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
K. Rutkauskas, 
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pas juos užsirMzyti “Lietuvę’* 
ir prenumerat) jiems užsiazoktai; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti vjsokes knįgas 
už t) paczię prekę kaip ir redakcijose.

•'Liktu vos" Iszljmst'uve.

Knygų Katalogas.
Knygos sawos gpanuoe.

JhJkyvi Apairelszklmal Sviete, aat kariu žmo 
ne* nuolatos žiuri, bet ju garai nesupranta; 
su 7 abrozehals. Naudingiausi knygele ant 
tvisto daaižinojlmul tos ko darosi kai 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............  SOc

.Aritmetika. Knlga IsulmokinimoLsokuadu.
Preke...............................................................0Sc

RYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be 
pagalbos daktaro iszsigydyti nuo daugybe* 
ngu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuos* namuoae, ne* kas ta su atvda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu liga, patalkys užlaikytieuelybsje savo 
sveikata, pailginu savo amžl ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkeliu*. >

, Keke................................. . ............................
Apie turtu tozdfrblma. Parašte Bebram; verta 

S. M. Veikalas gvildenantis polittozkąją eko
nomiją. Kokiais keliais issidlrb) turtai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo..... ...............  35c

Geografija art* žemes apraszymas Pagal (tal
ku. Nalkovskl ir kitas, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulvgsziol Užėju
siu lletuvlszku knygų. Atšakiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augsztl. vulkanu* metanolius toz save* ugni: 
isz kokiu žeme sluogsuiu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
kos ir kita gerybių; kiek mariu, až*ru. uplu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: turus, pruski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
išyta dalimis. Užskaitytos viste vleszpatys- 
tes, karalystes, kunlgalksztvstes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalboe, paprocziai. už
siėmimai, pramones, iszdirbial ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gjrventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalcztai ar karsz- 
czlai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia

• arba neužteka ir tt. Knyga didele A19 coliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudini*, tu 71 pavelkitaltalt: mapu. gyvu
liu ir tt............................................... SU OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuote apda- 
rnote. taktinėmis literomis attpautti para
škai ant nu^arot ir troso. Preke.. 8*2 50

Istorija Suvienytu tVatotiju Sžlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausU* iss Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, Kokio* kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpines! Konstitucija 
Suvienyta tValstiju, kurt yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

vra vale daryti, kas ne vato. Turi puslapiu 
Jte. Preke...........................   81-00

Uratuose, grsž'.utee apdaruose...............81-35
Įlenkei ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parašte 

pagal ienkiszkus istorikus Žemkalnis. įsi
teisia "Tėvynės Mylėtoju Draugystei".— Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Cm* alszklal yra ap
laižyta lenk* politika kaip ji* pasielgė su 
.letuvo* kunlgalkszoziais: Kelstacziu. Vy- 
autu Ir kitai*. įsa szio* knygeles skaityto

jas aiszkiat supras, ar lenku prtetelyste yra 
mums naudinga ar btodlnga..............15c

Lietuviu protėviai Mažojoj* Azijoje nuo senove* 
iki Jie pateko po valdžia persu. Paras/e L>« 
tavos M vietoje*. Knyga tari C3 puslapius 
ir 4 didele* mapa*. parodanczla* vieta*, kut 
seneyeje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
tau* gimimą.......... . .............................. SOc

Kaip Maskolita persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preudon russe *n Litbuaato supiesi* kas. V. 
Dembskto.....................................  lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piaazlays Dro 
L. Wehlam. In angliuko tozguld* kuu. V. 
Dembskis...........................................'....15c

Krežiu Bkerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada UM m. maskoliai užpuolė ant bažay- 
czio* miestelyje Kražių, mus**, szaude ir pjo
vė nekaltu* amonis, iszgriove altorius ir už- 
pecze a Jo bužu yczla. AiAzkiauslal apraszo 
ta visa etai tikima....^7.......... 15c

Lietuviszkas Lem*atonu* iu nosartato. kate
kizmais ir mtotrantaru..*......................15c

tos ir kitos retai matomos žvaigade*. Su JO

tikrai žmogus gali apsiszvieetl. 
Unituose, gražiuos* apdaruose...

75c

veikslas penkiuose aktuose. Lenktos* 
rasze Julius Sloiackl. lietuviszka!

Inraakiai szvento* Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII nlmUnecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo aut žemes. Paraaze Mac 
Donald. Labai akyva knygute......... Ite

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dem trakia. Szt k al
ga paduoda svarbiausia* toztrauka* tos 
szveatos Biblijos, kurtos perskaito supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėm s skaityt.................No

les kur akmenys ant musu lauku atsirado?
Geolloglsskaa Lietuvos isztyrlnejlma*.
naudinga moksliszka knygele.:................  Ite

Istorija Europos su mapom* Wo
Istorija gražios Katruko* “ •* Ite
Istorija tosiaiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... Ite

jtotuviszkos Pasakos. Medega !i»tuvlsrksl m» 
tologijai. Surinkta DroJ. Basanawieziaui 
Ctla talpa 14 seniausiu Itetuvtozku mruilo

ragana* ir raganius; Apie Deives, Laima Ir 
Laumes-, Apie Deli; Apie Giltine; ApleSral- 
»lr izaltl; Apie veju*. Apie milžinus; Apl- 

ozlea ir smakus; tpie vilktaklu* arba 
vlikaloku*. Yra lai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seninusiu laiku in kure* dar 
ir sziadton dadgybe lietuviu tiki buk tai vi* 

■ buvnateturbe.............................................. Sl.Wo
Maskoliai MIS metuose arba Jurgis M Uos

is vekto...................................7.................. «s

40c 
loki-

narni kaip pagerint savo gyven ima Ko 
intekme Socljallatiszku tanlygu ant visu kultū

ros suku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi............ 15e

Ka darytis, kad būtame sveiki ir Ugal gy-
vmstua^m..........................................................Ite

Kankles, lietuvlstkoe dalaoe su •natomis, 
sutaisytos ant4 balsu dęl vyru telis 1. SOc

Kankles, lletuvistkos dainos 4 balsams vjr- 
ristkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, Ii dalis....T7...7.................... Jte

Keli Žodžiai apie Auginime, paraszyti J. 8. 
Kuokizczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo val-

kiskvieasm sat penksitvmo. M* ežia ap- 
rasao aUlUkiao* wleno Medejo *u *n*okl*l* 
žweriml* po *v*Umu* kraszlu* ««toto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas so 
trini* abroaslial* . . . 10o

Marku* ir Aurolloaas, apisaka isz pirmo am
ato krtksaosioaystM..................................Ko

Mjrthal, Pasakos ir Legendos Žsmaiozlu. *u- 
rloktos Ed. Veokenstedt'o, verte J. Szllo- < 
pas M? D. D. I. Yra tai įkyriausios ir 
Juokiu glaudo* *eBori*zko* pasako* apie 
visokie* stebuklo* ir prajovus apie dar
bu* gera ir piktu dievu, apie Laume*. 
Laime*. Basanlo*, V lik* loke* Ir U., in 
kuriuos senovės lietuviai- tikėjo Ir •*!*-

ŪKININKAS, Lletuvvož ukinįku lai 
krMztis, itzeina wien) kart)kM mė
nesį, kMztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| murkta, Amerikonprisiuntjant 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

VrARPAS, literatūros,politiko*ir mok
slo, dwimėneainia laikrasztis, kaš
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 8 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus į Ūkininko ir Var- 
po redakcij) siuneziant reik toks

- j

NAMAI IR LOTAI?
Pigiai ant pardavimo daug n<mu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu i|zlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mack,
212 First St.. Elteabeth, N. J u

Lietuviszka Dirbtuve

Frt. Martha Šaunus, 
Rok ai te n, per Neuklrch,

Ost Pr. Germany

Kaip igytle pinigus ir turtą „ Ite 
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai , , , , Ite
Kristijonas Duonelaiti* „ „ . ite
Ka* yra. o kas bus „ „ .Ite
Krumpliu Jonas pasaka ,, Ite
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa- * 

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Ite
Kataliku Bažnyozla ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A. Milukai.................................15c
Kristijono Donelaiouio Raistai........................ 4te
Kapai Didžiu Kualgaikssczlu IrKaraliu Vil

niuje Pagal A Kirkorą, paraitė N Yra Lta.1 lAGtriavk.-** issaemlnieell eaa- \'llw
ii*lliku-niaus praeiti pagal parai 

sius ant grabviecziu D. 
ožiu ir Karalių................ .

Krltuollal azvlesoe bei abrorai Šutais* Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrosu parkra- 
tancziu talus tikejimtozkus dogmatas.... bte

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmlul- 
mus ir ant ja reikalaujanti atsakymai. ite

Kelios istorlazko* dainos. Gražio* Ir svarbios s- 
pie Lietuvo* praeitie, jo* lietavtszku* ku 
nigaikazoziua. Krežiu skerdyn*' ir tt.........Ite

Keistutis, tragedija5 aktuos*dėl teatru....<..2te
Kelete* žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingume ...........................................  ite
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

raiozio. Alszklal apraauo pjovyue Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nusūdyta ir tt...................I5o

. 100

Lietuviu paraszyta dėl Amerikoe Lietu
viu. . . -JV.’ ,• M®

Lengvas būdas pateliam per save* pramok- 
tie raazytie. dėl nemokanczlu Ite

Ltotuvtezko* dainos isz visur surinktos, 
apie keturi suimtai dalau “ M.ou

Lsletuvlazka* Albumas. Laida I. Istoriszkos ir

pal* apraszymal* žymiausiu Lietuvos vietų, 
uždirbime ir naminiu darbu, kaip tai: Al- 
tortas Ausrroe Vertu su atebaklingu.paveik- 
•lu Paneles Szvencziauslo* Vilniuje: Griu
vėsiai Miadauglo romo NaumiestelyJ: Griu
vėsiai Lydo* pilta*; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llsskava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- 
k u pilies; Gelgaudlszkit;, Griuvėsiai Gede 
n uo pilie* Vilniuje; Perkaso szventinyozla 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokle Lltovskte; 
Kretingą: Kražiai; Rakisakio beižnyczia. 
Kapas 81 m a no Daukanto. Biru los koplyezla, 
Palanga. Buomas ties k lai pėda, M1 sijos sto
sis tise Oarždals,•Nemunas lies Vilkija, ti
ks lietuvio Suvalkų gubernijoj, takto Jau u- 
ke Kauno gub.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, aamialu padaru 
ir tt. Apraezyma* paveikslu dviejose kalbo- 
*e—lietuvtazkoj ir englisakoi. Preke.. .SOc

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožln*ko. Labai gražios delno* Ite 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpi naši ty
ri ne J tasai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba

•kaitymo kiekvienam lietuviui
Lltvini i Polaoy. Lenkink oje kalboje, istr 

ka gero ar blogo lenkai lietuviams padai* 
sr turime su tankais laikyti* ar nuo ta 
•žalia tis........................................................

Laisvos Valandos Eile*. Parašte Vincas

Nedorybe Rymo Clecoriaea, istorija tos laiko 
ponavojimo Nerono ....

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėm* .,

Juosupa* Konluszevski*. arba kankinimas
U sijotu po valdžia maskoliau*

Juokingai pasakojime* apl- Hialtabuiziu* 
Ir du gražu* tirai paeisi isz uklaikyste*

Idėja ant meealyno Apyvoka muso dienu.
Aukauja broliam*lietuviams Muša.........

Istorija gražio* Magelono* 
istorija septynių Mokytoju * ** I

Ite 
Ite 
6te

....................    10
Paskutine* misitoe. (Isz enklszko). Pasaka 

lai atsitikimo mi> ysiku *linsztjrtoJ*• -•*> 
Pajudinkime wyrgl žeme. Labąlursži pusk* 20 
Pavogti arkliai ir Meudell* DlUgalvis 0wi 

e ralio* pa-akele* • 10k
Plunksnos ebrozeltai. Ssaszios n*ujo*,labai 

gralio* pasako* , , , 30r

Totoriaus <T*rare-i. Yra grasios ir la
bai pamokinsnezio- pasakos „ f0 

Parmazona*arba ta*i,unia* Dievo rūstybe*. Pa 
saaze Srventmikl* A paakį mai t«* i'lkru i'*i 
tikimu tos Ll- «w»i lietuviuku parūpi 
lu.................................    10.

Paveikslai Per.**- Žemaite. Graži paaal a

tHK-zlaviiną

MALDAKNYGES.
Mažas Ankeo Altortus.kstallkisska maldų kny

gai*. Maldo* yra ry*.m*Ue«s, vakarlnaa, prie 
•paviadn**. komunijo* ml.zlu, miaznaru ir 
daugybe kilu; miežiu maldos su abrosėliai*; 
mtosparai giedami lietuvlsski ir lotlniukl:

P. Ir Karaliau* Dovido; aktai, ražancziai. 
stacijos, kuruok*, keliolika atvestu giesmių 
ir lt Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele 
tos visu beta visiku maldaknygių, daili, bal
te, slidi poptera; *|ambua, aiszkue druka* 
MiaratUz*S ooiiai. Salta knygeliu apdarai i* nMiraa v va aa te m ss*ev įsam •

t>. 1. Madas Aukso Altorius, prastai* drū
tai* apdarais, auksintais kmsstals.be ap

Temykite.
"Lietuvos" redakcijų gerieusei siun- 

ezia pinigus į irisas svieto dalis. Par
duoda szifkortes ant wisu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos į irisas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chiea
go turime kehs saimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietoviszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawinczevoniu ir gromaitoms popieru. 
Raszyk i te, o prisiusime katalioga dykai. 
RMzydami įdekite už 3c. marke, ir ad 

» suokite teip:
L Olszewskls,

924—33rd St. Sub-8to. 60. Chieago, III.

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti tau- 
nuoBenel dėl smagaus laiko pralekdiBo,

kokias eeaoi

Apdaryta*.
AOc 
05c

esc

Lietuvtoikas Sziupinys, 11 Laida. Konradas
Valtonrodas ................................................... ite

Ltotsvlszkl Dainiai pradžioj XIX •ztmlme- 
ozio. Kliastozkai tastiszkus perejoddas 
Parengs Jr. Joną*................................... ete

Puiki istorija epe Kantria Alane,kuri per a me
rais vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrai isakemejo...,..SOc

Pamokslai Iszminties ir Teisybe* itzgnldineti 
Galvoeziu visu amžių. Czia yra patlipj 12b 
gražiujuokingu ir tazmlnlingu pasakaicziu 
Kas nori tureli gražiu juokingo ir pamoki 
naneziu įkaitimu tegul nusipezka *zlf knin- 
gelg. o gardžiai pasijunka žmones* ture* k) 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti tozmlntlngg atsakymi.... SOc

Lietuviais! rasztai Ir rasztiniakai. raeclka- 
vtozka peržvalga Lietuvon Mylėtojo, ju 
gyvenime* Ir darbai. Czia seraaeytl gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurte k« 
nors gero parnase lietuviszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanaviemas. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Volooeuauslrto.

na*............................'................   Iže
Lietuvo* istorijų, paraižyta Slmaao Bankan- 

to. Dvi didele* knygos, kožaa po tl.toc

blate lemia, M kabala

Kur 
atsiwedintikaršcluose.
Ant Potopsko upes knszto, 
Tenai rasi ir be rasato, 
Grąžę viet) ,orj sveik), 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuviszkMsaliunas 
Parengto puikiai kaip biJunM: 
PilnM gerymu pumiausiu___ _
Ir su užkandžiu geriausiu. 
Czia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanai! NarijauMKaa, 
West Port, Meryland.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk tvistu reikalingus prie 
, pecziaus daiktus pas

Ootlet Fnrniture 4 Ston Co.,
3249 8. Morgan St.

■ ■o jie sutaisys ta iro pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu peczių 
už pigiausi) prekę, pigiau kaip fabrike.

P. K. BRDCHAS.
Perkele savo krautuve in 

nutija dideli sztora, 
tn kuri supirko dau
gybe laikrodžiu, laik- 

žiedu,špilkų.

ln. .ru ( zia leipk'i 
dirba ant orderio

' szliubžnius žiedus isz
„ geriausio aukso ir pi-
’giatrkaip kili. Ant pareikalavimo isz- 
siunczia savo ta vorus ex presu in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

P. K. BKUCHA8, 
791 MUwaukee Av., Chlcago,III.

Dr. Leonard Landės,
Lietutoiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojai vyriuku ir mo 

terisikų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoeo: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardttiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale- 
Hospital Oollege ir t. L

UeZtikrina* leZmydgm**
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudžlim) vidurių, 
galvos,nepomiet^ apalpimą, skaudulius, 
žaizda*, tynitpj, mote rinkas ligai ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniM prietaisas.

Li*n*a LytiaZku Unitu
issgydygiu į kėlės dienas, teipogi Il

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdži u vi
nį) pieno, skaudėj i m) lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nu*toj imą pajiegų ir U. Isz- 
gydyma užtikrinu kiek viename atsitiki
me. Chronistkas ligas gydau pasekmin- 
jtai, ir slepesuts ligM užlaikau slapiybC-

Dr. Leonard Landės,
134 R.24th 8t.,Uor.Lexington A v.

Oflteo valandos J

tJAprašydami gydyklas prisiuskite 31.00 
WJeigu sergi. Ui paraškyk kiek turi

mz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

«
8

a

š
g
3

Tiarai ^vienatine gydykla ant 
mo plauku ant praplikusiu 
į trumpe laika sulaiko plauku 
ir prozalina

Geriausia dantų gyduole: Mtpu gy
duole nustabdo Dantų skaukejimk į kė
lės minutes. Mes sawo Gyduoles gvra- 
rantavrojam. Preke tik 20c. Unaot 6 
bonkutee 31.00. Siuncziam Paūžtu ir į 
swctymM ssalis. Budas kaip jo įvartoti 
yra parodytos keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per ii iszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZ A OO.,

taipgi

Box 3301. Nev York. U -S

Dr. O. C. Heine,
DENTYSTASį

Kerte SI et ir Halsted ullcziu, 
viražui Aptiekoe. JChieago.

„ AR ESI KURCZIA8
Wl»i kūrusiai ir sunku* girdėjimą* d* 

iszgydoai *u pageli* nauju musu i*u 
Tik kureziai* gimė ne gali bet iszg.vdytil

Sty* name l*z*l ydyti sa visai Balai* lte*ztan
DiIIod’s Aini Iistltite)“Ji^5?S'

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
paredų; teipogi dėl draugyaczių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu euszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų priderančiai 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL.

»»HS

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOVV1ATT
Kauno gub. Baauliu pawieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuos galima isz kiekvienos 

aptiekos.

STATE 
MEDIGAL

Dispensary
’ ‘(Boes P°w-K- ■idison SL)

{j yaū gnren stm chieago, UI.
Ptotvakarinis kampas Stata ir Van Burnn utycsiv. .

Klausk rodos pas seną Daktarą.^ -s 
geriausiais attestotois užbaigęs medicina, turi Ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ii* specijalistu gydyme nlaptu nerwi8xku ir chroniAzku ilgu. Tuk- 
stancziai Jaunu žmonių topo Jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintos 
jiems wy r isz k urnas ir tėvystės laime. j
Prastotas wyriszkumas,«t^>”"“"n^r"”^“"^ 
mintie, neapkentimaa draugystes, prastota energija, prieszlalkinls 
HtiHikuprinimae, ineertungte bei abelnae nuHilpnęjimae, įrištai yra pa
sekmėms Jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad Jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praazalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad Jau buwo per- 
trelu gydytis, ir tad giltine juos pelipstejo!
LimDRnCZiOS •*®1“ «wo Btodiumuose: ptr-
uiiii|iuiivliuj ±1OV’’mame, antrame ir treeziame,puwlmas 
gerkles, noeea Ir kaulu, Minkimae plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, fazberimas ir meszlungis, pasekmes newalystes ar iszdykaivimo bur 
veikiai iszgydytoa. Mes gydome irirszminftas ligM teip, kad netiktai Jm vei
kiai prMzaliname, bet ir wisiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai girarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokis 
' tik apstimam gydyti. 'Jeigu Jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tol /Mzykite mums gromato reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paėsto. Jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įataakanczia deže ir si un ežiam e Jm pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

loso prekes yra pigesnes ui betkokiooficijalistoiisoj 
šalyj ir todėl kieknienaui ligoniui prieinamos

,_ ’___
flffion fldvnnc* l DŪ010 ryto iki 4 po ploto ir nuo 6iki8iikire.UlllbU dUjllub. j- lodenoms tik ooo 10 iki U ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien,nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms ssventoms dienoms adinos tos paezios kaip nedelioms.

PASARGA- A
Rosi jos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumas z kas) pinigus: 1-rub- 
linies, 5-rubliues ir 16-rublines; o ju 
vieta užstojo auksintas ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosijo- 
je tik 3-rublinee, 25-rublines, 100-rubli- 
nes ir 500-rublines. Todėl, siuneziant 
dabar pinigus į Rusiją, reikia žiūrėti kad 

’ siuneziama suma duobusi sudaryti isz 
3-rubliniu, 25-rubltniu arba isz 100-rub- 
liniu. Isz 3-ruMiniu galima padaryti 

. sumM: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, arba 24 
rublius: didesnes sumas galima imti isz 
25-rubliniu arba 100-ruUiniu. Paveiks- 
lan: 25 rublius padarys viena 25-rubli- 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rublines, 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu padarys viena 100-nibline, bet 

' norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo
dasi padaryti isz 3-rublizūu. Teip: imk 
viena 25-rubline ir prie tos kiek reikia 
imk 3-rubliniu, arba imk dvi ar tris 25 
rublines ir prie tu kiek reik imk 8-rub- 
liniu, arba imk viena ar kėlės 1OO-rub
lines ir prie tu kiek reikia imk 3-rubli 
niu arba 25- rubliniu.

naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raazytie gromata* in:pažystamus, priete- 
llus, giminia*, mylimaiaža* tr myllmuo- 
s.us priesz apsiiredima, žn ponus, k sni
go*. wy«kupu* ir kitas augzztal stomz- 
czias ypatas Pasvelkintmaliparlnezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje vardnviu, 
glBimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose............................................................... SOc

Ltatuvos Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, toz kurio* ganina Issmokti

Robinsonas Kražius. moralUzka Ir žingedl 
apysaka paszvesta janvumenei.....U5c

Senu Gadynių Iiznyke G v gi SutverlmaL Pagal 
Hutcbinson); sutaisė Szerna*. Ji apraazo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant žeme* dar priesz žmogaus aal jo* 
atsiradime. Sziandien tu autvenmu kūnas 
žmones kasdami gilius szuliniu*. kanalu* ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tule sutvėrimu atrado czie- 
iuz. nesugadintus, kanas, užklotu* eito ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
žemeje kanai yra žziaudien tozstatyti ivai 
riuose auzejuoee, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eito keliolikos sieks
niu stono. Mokslincziai isz to semia bran
giausia moksle susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai beltesi isz žemesniu

kukne ..... 20c
Lietuvyste* praeitis, dabartį* ir ateiti*. Isto- 

riszkai socijoliogtozka* piesziny*..... Mc
Lietuviai po maskolių Jangu. Parnase Dr. 

Pleasinyt apie pnespaeda* Ir persekioji
mu* lietuviu Isz szalies saskoliazko* 
valdtioe....................................................... |0o

Maskolijo* politika su Europa ir katalikiizka 
bažuye*l*. bzrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuviu* Ir ju 
bažnyozia* ...... Ite

Musu mužikėli* tozduotae aut naadoe Lietuvos
UkinykiBt. Czia raudasi Kampai apsaky
ta Lietuve* tautrazks* kiliau Po tam ro-

hr.'SA."!“"“ “-•*•

Medega musu tauliazkai

ežiai, kokel* vaistei* prasti žmone* Ja*

rimu kunus randa, gali be apsirikimo apmuš
ti. kaip seniai Ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi J7J puslapiu stambau* 
drūto, ant graž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu u.vairiu senu gadynių i*znyku*iu su
tvėrimu. Preke..................................... 81.00

Trumpe Geografija. Butais* Mesta. Tvumpal ir 
suprantamai apraszo visa* A dalis aviete. Su 
74 paveikstollato: mapu. žusoaiu, gyvu lu ir 
medžiu. Tlnkamljuse geografija ta pradine 
mokslalnj........................   atfe

Vranduo ant žemes, po žeme ir viršauJe žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakln'n. Verte Drugy*. 
Užleido T M. Dr-te. Szi knygeto. labai su
pranta mo] Kalboj, spręsto visa* vaudens 
permaina-* ir veikmes: kaip Na perataeicil*

Medega Šimėno Daukanto bijografijai (gyve
nimui). Yra tai naujau** kulgeto ir labai 
akyva, kurioje aprausytas gyvien'maa 81nsa- 
noDaukento nuo pat kūdikystes iki Jo smer- 
tiee: kaip augo, kur moklaoei. k* velke ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. Ste 

Neslpneezyk. Komedija grajyjasna teatruose ite 
Orleano Mergele, tragedija peakiaoee aktuose su

rnoee.uirmssyk Užversta ant ltetuwUz- 
koe kalbos WInoo Kapso................................. *c

Olga Llnbatovyczlute. vaizdeli* isz gvvemmo 
nlbilUtu. Yra tai gražu* ir už*tnanii* apsa
kysi a* Uz gyvenimo nlhilUtn Roeijoje, kaip 
mergina Olga Liubutovyczlute. prigulėdama 
in nlhilUtn draagystf. daug eykžu apgavo 
rasku* cziuovnlkas ir gaudoma gudriai už
truko i*z ja ranka.................................. lOo

toto kam pikis, auksinta kwietka.ki 
krasztal........................ ;...................

•iu*. debesiaL padangėse atves), keiozl**! 
1d vandens isszeliu* ar sniego Kuteliu* ir

Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti M puikia* dainele* ir Libreto 4 
aktuose, . .11c

Padėjimu* Lietuviu tauto* Rusu vtouspvty* 
tej fsocljaliizko* pleszjrni*)...................*c

Patarles ir dainos...............t.................................. I0o

F.PBradchulis
Attorney and Connselor it Lai.

Ctafoer o! Commeroe Bldg. RoomTOi
8. E. Corner LaSal le A WMhington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3042.

Wienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
■toksi) |urisprudenci|osckion Amerikoj. 
W ėda pro vai kaip civilisskM teip ir 
kriminalisskM visuose guduose.
Kert. 168W18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

A M. Matnsawieįzia, 
AGENTAS i

Wargonu, PLjanu, 8iuwamų Ma- 
azinu. Cigaru ir Papieroėu.

D™ Stanislaw Heimar, 
DENTISTHS.

j! 809 S. Ashlud iro.
ii kerte 18-tos 01.

brangui toiimslu atgal iru* 
V Sukriau kad nuo 

i kaip visoj Amerlki

salai Isz fabriko ir todvl saliu pigiau Juda 
<l»o 11 Kaip tie karte isz vbolesafe tas*. M< 
lik |*aegiDli. o ežtikrinu kad besite ut

A. M. Matnsawiczia
208 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Dr-as A. I. BACEVICZE,

LletuwiMkM Saliunaa.
Jono Gudino.

Mitehel 8t., 
Užlaiko geriausius gėrimus ir c:j 

sale susirinkimams ir baliams.

Bnceville, III. 
systa

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines...........

Plombos auksines neto......... . . ..

Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame dauezius 

kreivai auganezius.
I Gryno aukso karūnėlės nuo....35,00 

. .50c, Viražui, ir apatine eile dant...315.00 
.31.00 Garnituraa dantų.......................38.00

ofiuau ATinAPV’TAe.3 Nuo 3 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, izventoms OFISAS ATIDARYTAS: į dienom BUQį fyto ik, 3 pįetu

transfUra per Halsted ui.

8839 Commerciil m So. Chica^o, m.
Gydo visokias Ilgas be įkyriau* Ir viską uAlat- 

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
Ūktai reikalauja daktariszkos pagelbės, tegul

Tcmy kite Baltimorea iietnv ai! 

JONAS BURINSKAS, 
BroeUyi, ld., BiHimores priemestyje.

......... LIETUWI8ZKA8 DAKTARAS..........
2271W. Division st. -------- CHICAGO, ILL.

{nuo 8 iki 10 ryto
nuo 12 iki ] po piet 
nuo 7 iki 9 vakare.

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

ivo prigimlaja kalboje gali susznekeU ir gaaU

Lietuviai, norintieji* gauti pagalba pergvo- 
matas, iez kita miestu, tegul pilnai aprauso levo

Užlaikau czysta,gražu saliuna ir < ide-1 
le sale mitingams ir baliams, prio te kan- 
cs‘o vandens. Turi'gerus gerymts ir 
geras užkandis dykai. Ošia laike ki 
cziugerisuse vieta atsivėdinti.

“Vienybe Lietuvnikir 
isaeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
nešėt svarbiauses ir teisin- 
giauses žinee isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus a psisz vietiniui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kaš
tuoja $2,00 o ant pusės SI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

Numirė.
Indianopolis, Ind. 11 gegužio 

mirė czia Andriejus Szeibutas, paeinan
tis isz Kauno gub., Sziauliu pa v., isz 
Sziadovos miestelio. 13 gegužio tapo pa
laidotos ant cziKnykszcziu kapiniu.

M. Lukoazeviczia.

pasi

Pigios Fanuos Wtecousine!
Jeigu kuris isz lietuviu norėtu pirkti 

ferma tegul ataizzaukia pM mane nes 
mz esiu fermų agentu.

Jos. Urbe,
3313 Auburn are., Chieago, III.

(«-«)

Pigiai ant pardavimo gena žaliunM 
arti lietuviszkož bažnyczioe. Lietuvy! 
czia gali padaryti gera bisni. Ataiuan 
kyte dm: Jož Dama,

3338 Auburn avė., Chieago, UI.

>* kartais uždėtu 
savo puaayse ė gyvulis*, paskui 

esi ui vaaaeai ir

Žmogus Nepliuszkte. Vert* isz szvedtozko Ne
rto Grės, apysakėlė: kaip turtlnvo prekejo 
sūnūs ap*:veide su varginga mergių* ir lai
mingiau gyveno už kitas, su turtiugema ap
sivedusiu:). Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gtozko* dorybes........................................AOc

Kaycve ewetimoe spaadoo.
Aaegdotal i*z*itarimai ir patarle* isz gyveni

mo seaovee Gaakonn bei Rymionu “ “ lOc
Apie kalbu p r* it M a ir tikros rodos dėl apsisaago ■ 

U«no ano neprieteliu vedanozin tos tikro ir 
lasgaDlngo tikėjimo kelio in prapulty. Czia

lietaviszks kalba yra *enlauata Ir kad tari

nuo ja apsisaugoti......................................... ite
Arielka yra nuodai paeinanti Isz girtybes. Czia 

apraazo kas yra arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, keturi abrozelJai parodo žmogau* pil
vą kokios ise girtybes pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszslgydvti.lte.

Abeoela ir teip mokinluve dėl vaiku, autai-

kinanoziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai .......................... JOo

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............ite
Anglisskal-lietuvlszka* žodynėlis, sutaisyta* 

kn. P. Saorusalczlo. turi apie 5600 žo- ‘ 
džiu: angltoskl žodžiai iszguldlneti Itota- 
viszkai..............   . Ste

Birutes delno* “ •• Ite
Buda*gydymo. Daktariszka knyga.........„...Ste
Dainų skrynele „ SOe
Dallyde arba patarme* stoltoriaas, surinktos 

tos naujausiu knyga, su ISO paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedis mo
kinantiems Ir mokantiems *tatiori*zka 
iarb)........................................................... T 40e

k * delnu , Ite
Praeite Vilniaus. Apraazo nuo pat pradžių 

užaidejimo miesto Wllataua,koki Jame 
klloeztoriai bus- *■-•-• ---- ■—*-r‘~
nlgalkSKzlai gj 
aplanke ir daug 
vos atsitikimu

Pradžemokslta Rankos Raszto dėl noriuezia
Iszmoktie gražiai ravrytie Mo

Pradinis mokslą* angltozkoe kalbos................. Jfc
Pilna* *zlmtmetinto katoadorlns su pllaneto-

■to....................................................................... Ite
Pamatai Tikėjimo. Parašte V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir Dekarte per- 
kratlaejlmal tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug mėtoto Iip 
ganlngiema dūmojimam*....................... l(e

Pasako* pagal Krylovą. Parašte eitomis 
Vi nes* Kapus (D-ras Kudirka). Telpa 
ctla 15 pasaka, pamatyt* eitomto.... ite

Pirmutine pasMlpa urnai susirgus, toli 
gėralai sJkobounlai ir taboka, pagal 
Buivlda parasz* N. Naudlag* smon 
knygeto.

Mythmi.
Amžiaus galas Pon*ko Piloto, kurs buvo su- 

džia Vtaszpaties Jėzaus.  ....................... g*
Inlma Vilto, naujausia ir mžiaasla pasaka, 

karia skaitytojas atsidžiaugt negales ....75c 
t ptaka Dievo, pasaka ............   50c
t udersono pasakos, p. Nerto. 10 gražiu pa

raku vienoje k nigs toje............................. ife
Apie Jos* TvardaucKž ggnu burtinyka 

Ir jo darbus sykiu su spraszymžis apie bur
ta*............................ , , Be

Itovaltto. spysaka azio* gadyne*. Yru tai 
gražiansfa pasaka, kurto* lietuviai dar 
negirdėjo- “ " • 5*

duonos ji-szkotejal. apysaka H. 8*nklevi- 
ezlaus........ ....................................................3b,

taps kus apraazvmai spta nedori be žvdu Ir 
pikta aaglaima valke............................ 50

ivvenima* Stepo Raudnoslo, pasako* 15r
Jjveulmas Genavaites įGenovetos). Yra

dėjo

No 5. Maža* Anksto Altoriui

lieto, aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos silaWž>umto btetelemto, su kabe, 
ankstau krasztal-............................... ?8I.5O

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 35 c. paėsto markėmis, ap

lankys tusina puikiu po peri u gromatoms 
rassitie, su puikiom kvietkom, apakai t i- 
mais ir pavinesevonem. UI 31.00 ap
laistys 5 tutinus virss minėtu popierių.

Adreeuokit teip:

W. Kudarauckas, 
BoitM, Laimce, lass.

—Tikrai Lietuwiszkas—

■ A. Zeiis ir L Kabelis,
1193 So. Oakley avė. Chicsgo.

tr UŽLAIKO JB

’irmoh Kliabob Saliuna, 
Grosernia ir Buczerne-

Visada szviete mėsa, ssvieži ir czyptoi 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavon ii, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Baliun^ se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri 
vanos cigarai. Gorae užkandi* 
(Free Lunch) kaa dien dykai.

:i rsz-

■u dvigubai* paauksuotais luksztais, autui

No O. Mažas Aukso Altorius, balto* o*llu- 
lioidos apdtral, tozklluslo* kvtotko*,** 
ksulin* kabute, auksinu krautai...814SO

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir csysU vieta dėl atei
viu. Apart to didele ir csysta sale ant 
mitingu, bailu, veseiliu ir kitokiu šabo-

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR K0MS0I4S.

JONAS MOŽEIKA,

Assistcnias ir Notary Public.
ROOM 615-4)3

7-89 E. WishlD<ton st, Cfclcigo,
Thelefon ^Central. 3321.

Užsiimame et vii taškoma ir kriminal __ 
koms provoms- Geriausei Įsivarome j ro
vus už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

JonM Močeika gyvena po nr. 81 
14th pi., kur galima Ji rasti iki 0 vaL

III.

v.

. Pilna lakmena, R. R. gvaraalnota*. zikeiinot^vidnrtata 
eiAMncus AKT S0 zrrr, pąęal l.zvelzda ir mrum* toki laikrodėli riradi 

Vi.lem. puikia laikrodėlis mylėtojam, n^d  ̂
eime bėgyje 00 dienu puikiu* presentas: 1. vmnra kabiu putu rmu su didele rlni. olbAa. vrartesSlto; 1 grynu kabiu putu ch>abmtuzIa. reSeTV’ i.^.MuIaS. 
dkžuts. »c; 1 dailu auksinuota Dlcnza. LKucruauLl su Caaeo kabule. SI SU 1 nulkia 
ta aAscrn, 0100; Ipora puikiu Auskakiu dalBantate ecdl.tu00 i ^Ūta 
brangakmeniai*. 1 poru paauksuota kolloniku su parmuterto viražą .guziku. su permutoriata apvožia. ŽSc; t kalatortamevuitk? parauterto aįeSoe 
ta krutins sagute sa dailia akmeniu 7»o. Laikrodėli ir l/dnv.*. .iunmriėme' 1
Ž41ĮH, apmokėdami teipgi ir expreso kaestu*; sinatMl galite isslgzamiauotl a»ez^ėao?r' Vd 
"■K“kto.porsžiskito mama atgal muša ka.ztal. Kur ne.iraad7Exprelo offtai*.ThSuSh

6 laikrodėliu* gausi VIENA LAIKRODĖLI sTlisOIfiSlAIOK DTUI.B^FA 
laikriHleli ar moteriuke Jeigu tnoterl.zka. tad vyrtozko Dičke n* leaeiuiralio m.. rt TTrt*lk*

Etaologiazkos smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vyestau*. Mokrilszki lietuviu praeite* isz lietuviu gyvenimo „ ifc 

Kaukazo Belaisvi*. L Tolstojau* apyaaksie. |0n 
KU“'e“vPU'k‘‘* apraszyma* tos gyvenimo

Jonas Petroszins, 
1181. Ittit. tirti Ollll. Cllctto 

Telefonas: Canal 788.
ko* para pi jo* Plymouth. Pa., kanos tai 
yra »zilokios: ■■Tlrmiszklu Andnas", 
••flsvtouute", ■ Drąsybe ir Užminti* žbo- 
«*«•", **Apiburta avi*". -Tėvo pasku
tiniai to .Ir: ai", •■Naujalenkl* tos prte-

No 7- Mažas Aukso Altorių* baltos oslli 
lloldoi *ĮxUr*l k visiko* ant vieno »*< 
no Įsikloto* sidabru ir perlu, su dvtei 
kaulinėmis kabotomis, auksinti krusi

HELLE’8 FOTOGRAFAS,
843 2 S. HnAsted St.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popieros g-o- 
matu rauymui su paveikslais Lietui os 
Didžiūnu ir Rasztlntnku, padabintos 
gražiais apskaitymais ir puikioms kvifet- 
koms; tuzino 35c. —*

m tik kovnewi«Bolxio«. bevveik kiekvrie- 
noshnygelee kartotina to«xzMkrmi»i- 

wto k it • K i*-

•2.00

nuli ‘■Lietuvaar ••Vienybe" ir 
SS metine prenumerata sulaikys 
popleru ir lt konvertu. Adresuok!

K.GEDEMLNA8,
Bok 75* Woodmere, Mlch.

u

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, leucimralin 
tiedu ir ffiuntu* kitokiu daiktu galite israi rinkti ir Sre“ 
traukti, Jeigu tunte mūra lietuvimk* katalioga, kuriįri.

Biuucuame kotnam dykai ant pareikalarimo
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Norrlko A Co.

kmsstals.be


Modelinis Laikrasztis

••zsina kaa Patnyciia Chlcago, IIL

▲m«nko>. »00 
.(3.00

■ tpaudloa Knig*». Kon.Utuol-l
1 jas Ir kitokius dmkus lietu*Uxf 

kai, lenk.sikal ir anglisi- •

I riairaszant "UetaTf” telkia draugia 
įlr prenumeratą pritinsti. Prlslusdaml pi-1 
’nigusadresakhlts teip: i

’ A. OL8ZEW8KI8, 
*924 33rd St.. Chicago, IH.!
[ Bub-Statlon No. 60.

Kr. 27 CHICAG0, 1LL., PĘTNYCZIA, 5 Liepos (July) 1901 m.
ENTEBKD AT TMK ChICAGO, 11X. POoT OFFICE MECOND CLA8H MATTz”

Politiszkos žinios.

Eiecutes all kind of Job Prln- 
ting and traoslating in Lt- .

taiĮaniaĮį Polishjmd
I gUSgM. -

The Litbuanięn Weekly 

“klElOVA” 
įPublMtad every »■ •» Ohieaao.ni.

įsat>»cri»t<on »a.oo »«r roaa.
IAli eommunloBCionB mušt be addreased.

Į A. OL8ZEW8KI,
>924 33rd 8t, Chicagų III.

Bub-Station No. 60.

Metas IX
■ ' 1 " ....... . 1

Anierika.
Kadangi kubiecziai, nors 

ne isz geros’ valios, priėmė 
Amerikos reikalavimus, tai 
virszininkas kariaunos, jene
rolas Milės, atsiszaukė prie 
karės ministerio Kooto, už
manydama atszaukimą ame- 
rikoniszkos kariaunos ųuo 
Kubos. Jenerolas Milės sa
ko, kad jeigu ant Kubos už- 
gimtų maisztoi, tai ne sunku 
bus į urną laiką kariauną czia 
vėl atsiųsti. Jeigu vienok 
Amerikos prezidentas giriasi, 
jog priimdama jo reikalavi
mus, Kuba užsipelno ant ne- 
prigulmystės, tai kokiu budu 
gali ant Kubos 
amerikoniszka
Maisztoi, jeigu 
ma, tai jie yra

būt atsiųsta 
kariauna?

kur ir užge- 
viduriniais

reikalais kraszto, o į tokius 
reikalus neprigulmingų krasz 
tų nė joks kaimynas ne turi 
tiesos kiszti savo nagų; sve
timos. kariaunos gali ateiti į 
neprigulmingą krasztą tik 
kaipo prieszai, bet ne kaipo 
draugai ir suvaldytojai užki- 

. lūšių maisztų. Prezidentas 
pats kubiecziams žada nesi- 
kiszti į vidurinius salos rei
kalus, o augszcziausias ka
riaunos virszininkas sako, 
kad užgimus’ maisztams ant 
ne prigulmingos Kubos, 

“Amerika gal vėl savo kariau
ną czia atsiųsti. Turbut 
Amerikos virszininkai pats 
ne supranta, ką kalba. Jei
gu užkilę maisžtai duotų kai
mynui tiesą siųsti .savo ka
riauną, tai tas kaimynas, kad 
ir per papirkimus,galėtų pats 
maisztus sukelti. Net ame- 
rikoniszki laikraszcziai garsi
no, kad maisztus su pinigų 
pagelba ir jialaikė ameriko
nai ant Kubos priesz karę su 
Iszpanija. Taigi pasirodo, 

_ kad visai ne paprasta yra ta 
neprigulmystė amerikonų 
suteikta kubiecziams, ją ver
tėtų vadinti amerikoniszka, 
niekur daugiaus ne pažįsta
ma.

Nors ant Filipinų salų pasi
davė amerikonams vienas isz 
sumaniausių pasikėlėlių va
dovų, jenerolas Cailles, bet 
visgi dar yra ne mažai besi- 
prieszinanczių ir susimuszi- 
mai terp amerikonų ir filipi- 
nieczių gana tankiai pasitai
ko ir dalis Cailles kariaunos 
ne pasidavė amerikonams: 
150 filipinieczių, turinezių 
geriausius ginklus, ne pasi
davė, bet nutraukė į kalnus. 
Pereitą sanVaitę buvo net ke
li Susirėmimai amerikonisz- 
kos kariaunos su pasikėlė- 
liais, kuriuose keli ameriko- 
niszki oficierai likosi užmusz- 
ti arba paszaūti, o apie de- 
szimtį paprastų kareivių toks 
jau likimas pasiekė. Kaip 
dabar pasirodo, filipinieczių 
besiprieszinanczių ameriko
nams, turinezių ne kam tin- 
kanezius ginklus, buvo isz vi
so daug mažiaii negu ameri- 
koniszkos kariaunos, o vie
nok teip ilgai reikėjo kovoti 
ant jų galutino pergalėjimo; 
jeigu per prigavystę ne butų 
paėmę Aguinaldą, dar gal ir 
dabar pasikėlėliai butų dru- 
cziai besilaiką. O vienok 
amerikonai bandė visko: ir 
karės ir prikalbinėjimų ir 
papirkimų. Buvo atsiradę 
pasikėlėlių pulkai isz pabė
gusių amerikoniszkų karei
vių. Daug amerikoniszkų 
oficierų likosi Apskųstų už 
visokius negražius darbus ir 
sukalbius su kontraktoriais 
pristatau ežiais reikalingus ka
riaunai daiktus. Vieną isz 
tokių kontraktorių, Pittsą,ka-

teisino, o kaip sako, jis isz 
tikro yra kaltas. Sūdąs nu
baudė ir kelis oficierus už pa
sisavinimų kareiviszkų daik
tų.

dabar ji vėl reikalauja at
naujinimo tarybų, tai turbut 
mato, kad dabar prieaz joe 
mierius nieks ne protestuos.

Chinai.
Amerikos laikraszcziai su

rado, buk Chinų randas priė
mė didesnius reikalavimus, 
negu svetimi krasztai reika
lavo. Mat chiniszki urėd- 
uinkai, sumuodami svetimų 
krasztii reikalavimus, pabarė 
ant 15 milijontj taelių klai
dą. Dabar Amerikos minis- 
teriai užimti klausymu, kaip 
padalyti tuos 15 milijonų ta
elių, kurių, žinoma, dar Chi
nų randas ne užmokėjo ir ne 
turi isz ko užmokėti. Argi 
Amerikos politikieriai, pate
kę į eiles kraszto valdytojų, 
ne galėtų nieko svarbesnio su
rasti vietoj perkratinėti vien 
vaikams pritinkanezius klau
symus? Tokiais juos perstoto 
net jų partijos laikraszcziai, 
nesuprasdami, kad per tai 
tik apjuokina savo ministe- 
riūs. Isz tikro vienok dar 
turbut ir svetimi ambasado
riai galutinai ne nutarė, ko-, 
kio atlyginimo reikalauti nuo 
Chinų. Melas mat yra pa
matu Amerikos laikraszczių.

Anglijos laikraszcziai pa
garsino, buk apskrieziuose, 
isz kurių isztraukė svetimos 
kariaunos, pradeda isz naujo 
organizuotiesi bokserų pul
kai. Nežinia, ant kiek pa
skalas tas teisingas. Gal 
būt, kad Anglija vien neno
ri isztraukti savo kariaunos 
įr jieszko priekabių ant 
pasilikimo.

Kiti krasztai vienok, 
būt, netiki angliszkų
raszczių žinioms ir ant jų ne 
paiso. Svetimos kariaunos 
renkasi į miestą Tien Tsin, 
isz kur laivais bus pergabentos 
į tėvynę. Czia atkako ir chi- 
niszkas kunįgaiksztis Chun 
su 40 tarnų. Jis keliauja į 
Vokietiją perpraszyti ją už 
užmuszimą Pekine vokiszko 
ambasadoriaus Kettelero.

tur- 
laik-

Gubernatorius provincijos 
Shanghai.Tzenghos, gavo te
legramą, buk Chinų ciecorie- 
nė. bijodama slastų europie- 
czių, su savo szalininkais nu
tarė ne grįžti atgal į Pekiną. 
Ji praneszė augszcziausiai 
vieszpatystės rodai, jog per
kelia rezidenciją į miestą 
Feng-Fu, kuris ant toliaus 
bus Chinų sostapilė. Cieco- 
rius gi, kaip sako, pasiren
gęs grįžti į.Pekiną ir jis pri- 
mė visus svetimų krasztų rei
kalavimus. Jeigu teip, tai 
tas faktas parodo, jog terp 
ciecoriaus ir ciecorienės nėra 
sutikimo ir vienybės, abudu 
daro kitaip. Jeigu ciecorius 
sugrįž į Pekiną, o ciecorienė 
szalįsis nuo europieczių, tai 
ciecoriui atseitų vienam isz- 
pildyti svetimų krasztu rei
kalavimus, pasilikusi mieste 
Feng-Fu ciecorienė ne tik 
prie sutarimo ne prisidėtų, 
bet ji su visu atsiskirtų ir to
kiu bud ii Chinų ciecorystė 
pasidalintų į dvi neprigul- 
mingi viena nuo kitos viesz- 
patysti: vieną rytinę, po cie
coriaus valdžia, kitą gi, va
karinę, po ciecorienės. Cie
coriui atseitų vienam užmo
kėti visą reikalaujamą atly
ginimą, ciecorienę gi, apsi
rinkusią sostopilę krasztuose 
toli nuo jūrių, ne teip lengva 
butų europiecziams pasiekti.

Maskolija praneszė Chinų 
randui, jog ji reikalauja pra 
dėjimo vėl tarybų reikaluose 
Mandžurijos. Pirma tokios 
tarybos isziro, kadangi priesz 
Maskolijos mierius pakėlė

Pietine Afrika.
Anglijonaina visgi ub ge

riausiai sekasi Afrikoj. Isz- 
siųsto kariauna, sudemorali- 
zuota ir paalsinto, negali nie
ko būrams padaryti, o ežia 
priesz anglijonus stoja vis 
daugiaus būrų paežių an- 
gliszkų valdybų. Anglijos 
valdžios elgiasi su būrais 
žiaurai, bet tuom, vietoj nu- 
malszyti savo valdybų burus, 
juos verste verezia pristoti 
prie kariaujanezių priesz An
glijos valdžią. Pasikėlusių 
burti pulkai yra dabar lygiai 
angliszkose Capo valdybose, 
kur jų skaito pats anglijonai 
apie 10000 kariautojų, kaip 
ir Natoliuje. Vadovais tų 
pulkų yra pirma ne girdėti, 
nepažįstami vyrai; taigi jie, 
turbut, yra teiposgi anglisz
kai s Į>a valdiniais. Anglisz- 
kose valdybose būrai stengia
si užimti kelius ir perkirsti 
privežiiną maisto angllsz- 
kiems kareiviams, esantiems 
būrų republikose ir tas kaip 
kada jiasiseka. Todėl tai 
Kitchener pasitraukė isz Pre- 
torijos į Bloemfontein. Pe
reitą sanvaitę būrai Nataliu- 
je užpuolė ant geležinkelio 
trūkio ir be abejonės butų jį 
paėmę, bet dar į laiką atėjo 
anglijonams pa stiprinimas ir 
būrai pasitraukė. Czia vie
nok, apart užmusztų ir pa- 
szautų keliolikos angliszkų 
kareivių, keli, pagal raportą 
Kitchenero, pateko į nelais
vę, o suvirszum 20 prapuolė. 
Ir tie paskutiniai be abejo
nės pateko būrams. Jeigu 
teip, tai muszis turėjo būt 
gana smarkus ir jo anglijo
nai ne gali už pasekmingą 
laikyti, jeigu teip daug an
gliszkų kareivių pateko į bū
rų rankas.

Angliszkose Capo valdybo
se teiposgi ne geriausiai an- 
Julijonams sekasi, kadangi 
czia ne anglijonai gaudo bū
rus, bet būrai užpuola ant 
anglijonų ginamų miestų ir 
jiems kaip kada pasiseka 
miestus tokius užimti, ku
riuos iszplėszę, paėmę, kas 
reikia, pasitraukia, nelaukia 
atėjimo didesnių anglijonų 
pajiegų.

Europoj, rodosi, jau ir 
terp randų būrai randa dau
giau pritarėjų. Pereitą san- 
vaitę laikraszcziai praneszė, 
buk Vokietijos ciesorius ta
riasi su Prancūzija ir-Masko- 
lija apie suradimą geriausio 
kelio patarpininkauti prie 
užbaigimo karės pietinėj Af
rikoj. Jeigu tai teisybė, tai 
turbut Anglija, matydama, 
kad sunku burus galutinai 
suvaldyti, pati nori kokiu 
nore budu karę užbaigti. Ka
dangi jos paezios užmanytas 
iszlygas būrai atmetė, tai jai 
paežiai vėl kreiptiesi prie bū
rų ne paranku, ji nori tą pa
daryti per torpinįkystę kitų 
vieszpatysczių. Berlyno laik
raszcziai pagarflino, buk Vo
kietijos ciecorius parodyjo 
Kruegeriui pksiduoti aut 
Anglijos malonės, o tojė, gir
di, neskriaus būrų. Jeigu i 
tik tokią rodą ir pagelbą Wil- 
belmas pasiūlė būrams, tai 
ne reikalingas visai jo įsiki- 
szimas, ant tokių iszlygų bū
rai ne gali sutikti, kadangi 
ant tokių iszlygų ir pats jau i 
seniai butų galėję karę pa
baigti, anglijonai ant tokių 
butų seniai sutikę. Turbut j 
todėl Berlyno laikraszęzių . 
praneezimai yra neteisingi. <

gi pagarsino, jog lygiai Vo
kietijos ciesorius kaip ir Mas- 
kolijos caras sutinka priimti 
Kruegerį, Jeigu jis atsilanky
tų. Jeigu jie tų padarys, tai 
Išdarys su Anglijos žinia; 
tas rodytų, kad dabar Angli
ja priimtų svetimų tarpini n- 
kystę, jeigu su tokia kas Į>a- 
sisiulytų.

bet ‘ir vokiecziai 
kiekvienos progos 
parodyti savo pri- 
prancūzams. ‘ Da-

Vokietija.
Vokietija naudojasi isz ma

žiausios progos aut geresnio 
susidraugavimo su prancū
zais. Glosto prancūzus ne 
tik ciecorius, kad jie už- 
mirsztų nepasekmingą karę 
1871 m., 
pats prie 
stengiasi 
lankulną
bar sztai isz priežasties auto
mobilių lenktynių terp Pary
žiaus ir Berlyno, kuriuose 
prancūzas Fournier ant viso 
kelio pralenkė visus kon
kurentus, ' beri y niecziai pą- 
puoszė savo namus praucU- 
ziszkoms vėlavoms, ko ežia 
jau seniai ne būva Ir terp 
prancūzų nyksta piktumas 
aut vokieczių, kadangi, jeigu 
juos 1871 m. vokiecziai su- 
muszė,- tai tame tik prancūzų 
kaltė. Tą sziądien pripažįsta 
jau daugelis prancūzų.

Nežiūrint vienok ant di
desnio susidraugavimo szitų 
kaimynų, abudu daugina sa
vo kariszkas pajiegas, ant ko 
eina beveik treczdalys visų 
surinkimų, oziądien Vokie
tija laiko po ginklu jau 
83000 kareivių daugiau negu 
Prancūzija. Rods laivyne 
Prancūzijos yra daug drūte
snė (klaidžiai “Saulė” stoto 
Amerikos laivynę ant antros 
vietos, tą vietą po Anglijai 
užima prancuziszka, Ameri
kos laivyne užima 7tą vietą, 
ji silpnesnė net už itoliszką 
ir Japoniszką) ųž vokiszką, 
bet karėj terp Vokietijos ir 
Prancūzijos laivyne ne daug 
gali paristi. Žinoma, sziuom 
tarpu, karės terp Prancūzijos 
ir Vokietijos nėra reikalo bi- 
jotiesi, bet jeigu tik Vokieti
ja įsipainiotų į koktus nesu
tikimus su kitais kaimynais, 
Prancūzija be abejonės ban
dytų atgauti per karę nužu
dytos 1871 m. provincijas.

Balkanų ptissalis.
Amerikai iki aziol ne pasi

sekė iszgautl reikalaujamą 
100000 dol. nuo Turkijos 
rando už sunaikinimą ameri- 
koniszku misijų laike arme- 
niszkų skerdynių. Vien 
Prancūzija privertė sultoną 
užmokėti prancūzams pada
rytos nuotrotos laike tų sker
dynių. Amerikai Turkija 
ne nori tiesiog užmokėti rei
kalaujamą sumą, bet ji davė 
padirbdinti Amerikai du ka- 
riszku laivu. Turkija žada 
užmokėti daugiau negu verti 
laivai, o isz to permokėjimo 
Amerikos misijos atgautų 
nuo Crampo laivų dirbtuvių 
prigulintį jiems atlyginimą.

Albanijoj užgimė vėl maisz
tai. Buvo ežia jau keli smar
kus isusimuszimai turkiszkos 
kariaunos sti albaniecztois. 
M ai sztai vienok Albanijoj 
per tankiai pasitaiko, todėl 
sultono valdžios prie jų pri
prato ir laiko už teip papras
tus atsitikimus, ant kokių 
nėra ką labai paisyti. Susi- 
muazimuose vienok jau ke
lios deszimtys žmonių isz 
abiejų pusių likosi užmusztų. 
Už tai maisztoi Macedonijoj 
truputį apsimalszino, kadan
gi mat Maskolija uždraudė 
Bulgarijai remti macedonie: 
ežius ir jiems duoti prieglau-

mos ir prieglaudos, macedo- 
niecziai apsimalszino.

Kadangi surinkimų ant 
bėganczių reikalų szį metų ne 
užtenka Bulgarijoj, tai jos 
randas jieszko paskolos sve
tur. Pradėjo tarybas su Pran
cūzija, nuo kurios nori pasi
skolinti net 125 milijonus 
frankų. Tarybos dar rods 
neužbaigtos, bet Bulgarijos 
reikalus Prancūzijoj remia 
maskoliai.

Holandijoj pasitraukė nuo 
vietų visi dabartiniai mi- 
nisteriai. Be abejonės į nau
jų ministerijų sugr|ž pusė se
nųjų ministerių.

Isz Tilžės.
Netoli nuo czia, kaime Kum

piniuose, ūkininkas Blasner iez- 
keliavo su paezia į malunę parsi
vežti miitus. Netoli malūno ar 
kliai pasibaidė ir pradėjo daužyti. 
Blasnero pati iszpuolė isz vežimo į 
grabę galva žemyn ir teip sunkiai 
apsikulė, kad į trumpę laikę pa
simirė.

Netoli Tilžės, besikeliant ma
žoje valtelėj per Nemunę' dviem 
darbininkams, valtelė ant upės vi
durio apvirto ir besikėha^ti su
puolė į vandenį; vienas . isz jų, 
maszinistas Gorke, prigėrė; ki
tam pasisekė priplaukti prie 
krauto.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Aresztuoti Bobruiske, Minsko 
gub. daibininkai: sliėsorrus Slot- 
kovski ir jo pati likosi Vilniaus 
tiesdarių buto nuspręsti ant ketu
rių metų policijos pr i žiūros, o 
stabėrius Soroka ir jo pati ant 
trijų metų.

Pernai pulkas žydiszkų darbi
ninkų užpuolė aut policijos čir- 
kulo(* norėdami paveržti suar'esz 
luotę vienę savo sendraugę. Da
bar atsibuvo prova apkaltintų už 
tę užpuolimę; sūdąs nubaudė 39 
darbininkus: vienus nusprendė 
ant iszsiunlimo | Si beriję, kitus į 
vietinį kalėjimę, o kitus ant poli
cijos p rili u r oš.

i
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paliovos ties Vilnium siautė s m ar- | 
ki audra, lijo 11 valandų. Užtvi- , 
nę-> vanduo iszgriovė ulyezize, už- 
liejo kelnores, net žemutinius gy- | 
venimus. Visas priemiestis Anto- ( 
kolius buvo suvisu vandens ap- ] 
semtas teip, kad net bėgiojimas j 
ulyczinių karų turėjo pasiliauti.

Zemis^kos intaisos Lie
tuvoj

Ne seniai, kaip paduoda mas- 
koliazki laikraszcziai, Peterburgo 
vieszpatystės rodą perkratinėjo 
vidaus ministerio apdirbtę pro- 
Jektę žetniszktf įtaisų Lietuvoj. 
Projektas tas likosi priimtas su 
tokioms permainoms, kokių rei
kalavo vidaus ministeris. Nore 
žemiszkos į'aisos ir Maskolijos 
viduriuose ne daug gero gali pa
daryti, Lietuvoj gi ne galės jos 
ue tiek padaryti, kiek gali į tai sos 
Maskolijos vidurių: Lietuvoj joe 
teip bus supaneziotos, kad galės 
būt tik padėtojomis policijos ir 
visokių maskoliszkų diejatelių, 
kurių valdžiai žemiškos įtaisos 
su visu atiduotos.

Maskolių sentikių kolio- 
nijos Lietuvoj.

Lietuvoj yra (liktai kolionijų 
maskolių sentikių. Daugumas jų 
vienok ne turi savo locnos žemės, 
bet ję/randavoja nuo labai senų 
laikų nuo dvarponių.Dabar vieaz- 
patyatės rodą nusprendė senti 
kių randavojaaias žemes priver
stinai nuo dvarponių nupirkti su 
rando pagelba ir atiduoti jas ant 
iazmoke^ezio sentikiams teip jau, 
kaip po 1864m. padaryta su žeme 
valdoma ūkininkų.Isz Karaiiauczlaus.

Czianyksztė policija buvo su- 
aresztavuri darbininkę Povilai
tį, kurį palaikė ui užmuszėję se
nukė* Leyde, kurios kunę rado 
tvirtynės grabėj. Suareaztuotas*8 
vienok pasirodė ne kaltu, todėl, 
laikiausi nėjęs jį, sudžia lirinėto- 
jas paliuosavo isz kalėjimo.

Vietoj pati m irusio lietuviuko 
pasiuntinio Smalakio, lietuviai 
Klaipėdos ir Szilokarczemos pa- 
vieczių pastatė ui kandidatę isz 
savo pusės p. Macai ui į.

Likosi ežia suaresztuotas vie
nus agentas vokiety*. kuris apart 
kitokių užsiėmimų, verbavo Prū
sų Lietuvoj buosnorius angliszkai 
kariaunai ant karės,Pietinėj Afri
koj. Ar daug jam pasisekė suver- 
buoti, nežinia, bet pataikė ant 
vieno nenonnezio kariauti, kuris 
apie nedale;stę užsiėmimę agen
to praneszė vietinėms valdžioms, 
kurios ir pasodino Anglijos 
tarnę į kalėjimę. Žinoma, kad mi
nėtas agentas ne dykai tarnavo 
Anglijai, tojė turėjo jam gerai 
užmokėti.

Ibz Komintų, Pranų 
Lietuvoj.

Szvento Jono dieuę siautė szi- 
tose aplinkinėse baisi audra su le
dais ir debesų praplyszimaia, ku
ri ant labai didelių plotų suvisv 
isznaikino javus ant dirvų. Daug 
nukentė ir Romintų ciecoriaus gi
rios, kur ^Vilhelmas kas metę at
keliauja ant medžionės. Romintai 
yra netoli maskolhzko rubežiaus, 
prieszais VVysztytį. Ci< •Jiius'VVil 
helmas isz savo kiszeniaus pa
skyrė 10000 niurkiu ant suFzelpi- 
iiio nukentėjusių gyventojų ir pri
sakė randui pasirūpinti ir isz ša 
vo pusės apie suszelpimę romin- 
tieczių.

Isz Labguvos, Prašų
* Lietuvoj.

Kaime Gertlaukiuose trenkė 
perkunos į Weisso namus ir Juos 
uždegė. Namuose gyveno keturos 
netui tingų lietuvių azeimynos. 
Jų beveik visi turtai pražuvo. 
To paties kaimo ūkininko Szer 
gauezio perkūnas užmuazė du

Atsiszaukimas Silvertono 
lietuvių.

Per ilgus amžius lietuviai buvo 
liuoei nuo svetimų ponų ir tę 
liuosybę gynė, kaip ymanydami, 
nesigailėjo nė savo turtų, nė 
gyvasties. Už liuosybę savo 
kraszto, kaip istorija mums iiu- 
dyja-—lietuviai, musų tėvai, per 
eiles amžių, 'ki 15 sąimtmecziui, 
kariavo be paliovos ttŲ su lenkais, 
didžiausiais lietuvių ne draugais, 
tai su maskoliais, tai su vokie- 
cziais, kurie norėjo lietuvius pa
imt pj savo globa, atimt nuo jų 
turtus ir isznaikint kalbę. Liuo
sybę garbingi musų tėvai netiktai 
apgynė, bet padidino savo krasz 
tę, atimdami žemės tai nuo len
kų, tai nuo maskolių. Užtat 
garsus buvo musų tėvai visame 
aviete—mus visi godojo. Bet 
kaip tik lietuviai susijungė su 
lenkais, tuoj prasidėjo jų vargai. 
Garsus lietuvių vardas neužilgio 
visai pragaiszo,turtai,kuriuos tu 
rėjo, pakliuvo į lenkų rankas ir 
patys lietuviai liko pajungti į 
vergiję. Daugumas isi musų 
dar atmena tę vergiję. Lenkai 
arė ir akėjo su lietuviais, parda
vinėjo juos kaip arklį, jautį, arba 
szunį—lietuvių mergas ir moteris 
darkė, ne buvo lietuvio,, kurs ne
būt turėjęs ant sivo peczių žen
klų lenkų bizunot(turbut nuo su
lenkėjusių Lietuvos bajorų. Rd.), 
na vienę lietuvį lenkai nuszovė. 
O kę jau bekalbėt apie, musų 
brangię kalltę, kurię lenkai teip 
pamynė po kojų ir vis dar min
džioja. Ir ežia Londone argi ne 
matome, kaip lenkų kunįgas mus 
visus pamynė po kojų, isztraukia 
nuo musų kruvinai uždirbtus pi
nigus ir už juos stato sau bažny- 
czias, idant mus paskui isznię- 
kim dar ir iszvyt! Argi tai ne 
skriauda szaukiauti į dangų atmo- 
nyj>mo?! 0 jus dar norite drau
gystės su lenkais, musų bude
liais?! Jus dar duodate jiems sa 
vo pinįgus?! Kur gi būt musų ' 
protas, jei mes lietuviai duotu- 
mėm teip eavę už niekę laikyti?! t 
Argi nežinom mes skriaudų, ku i

ežiam šitai ir dabar dar? 
Mes per vargę įgavom savo atski
ru parakv ję ir kunįgę lietuvį, 

. kurs gali užganėdint mųsų reika
lus ir mums artymoj bažny ežioj, 
bet lenkų kunigas jo nelei
džia į tę bažnyczię. O mes dar 
einam ant miszių laikytų lenkų 
kunįgų,kurie isz musų tycziojasi? 
Del ko mes teip davę žeminam?! 
Neikim,broliai,ant lenkų miszių! 
Gana jau duoti lenkams jodyti 
ant sprando!!! Argi ne matom, 
jog musų kunįgo lietuvio nelei
džia į tę bažnyczię tikt dėl to, 
kad ne mažai itz musų eina ant 
lenko kunįgo miszių?! Persto- 
kini eit, o tada pamatys jie, jog 
ilgiaus nebgali mus .laikyt len
kų vergais ir leis musų kunįgę 
lietuvį į tę bažnyczię! Mes pa
tys ėsame kalti,kad nenusikratom 
lenkų vergijos! Nepasiduokim, 
broliai, laikykimės vienybės, ei
kim visi isz vien, tada, kaip mu
sų sentėvių, vėl pakils musų var
das. Nusikratykim nuo savo 
sprando visas svetimas tautas, 
neduokim joms nieko, atsaky
kime visas kollektas.iszvykim isz 
savo namų kollektorius Father 
Ringo, kurs mus tikt iszjuokia. Ar 
mialijat kad ne? Sztai vakar 
tikt girdėjau, kaip Father Ringas, 
kalbėdamas su lenkų kunįgu, 
juokėsi isz musų sakydams: “lie 
tuviai, tikrai sakant, yra didžiai 
durni, juos tikt paglostyk, prasi
juok truputį, o jie jau užtnirszta, 
kad jie yra lietuviais. Naudoki 
mės isz to, glostykim ir toliaus, o 
jie ne atstos nuo musų, sakykim, 
kad kunįgas lietuvys,surinkęs pi- 
nįgų, pabėgs,o bažnyczios nepasta
tys; tik rūpinkimės isz tiesų juos 
glostyt, nes, tikrai sakant, jeigu 
lietuviai tik visai atsisakytų nuo 
musų, tai mes nieko negalėtume 
jiems padaryt, ant galo seikėtų 
daj įloist jų kunįgę į musų bai 
nyczię. Bet eikim isz szitos vie
tos, gali dar kas iszgirst musų 
kallię”. Teip ir įėjo į vidų ir asz 
aaugiaus nebeg rdėjau. Taigi 
nebūkim lietuviai durniais, pa- 
meskime musų kvailystę, iszmes- 
kim už durų Father Ringo ko
lektorius, kurs teippat kaip ir 
lenkai, kaip matome isz jo paties 
žodžių, tycziojasi isz musų, ir 
nebeikim ant lenkų miszių. Net 
atkartoju, bukim broliai protin
gais ir nepasiduokim nė lenkams, 
nė kitoms tautoms. Laikykimės 
tvirtai vienybės, o tada turėsim 
savo ir bažnyczię ir viskę, tada 
niekas musų nebmindžios.

Vienas isz S Ivertono Lietuvių.

Talpiname szitę atsiszaukimę, 
bet kaip girdime isz isztikimo 
šlaitinio, už varymę lietuvių į 
-svetimtanezių kilpas kalcziausias 
yra kunįgas Szlamas, jis savo ne 
taktiszku, tankiai grubijoniszku 
pasielgimu su lietuviais, juos lyg 
lyczia stumia į lenkiszko kunįgo 
globę. Nė joks paszalinių žmo
nių atsiliepimas tol ne atitrauks 
lietuvių nuo lenkų, kol lietuvys 
kunįgas ne paliaus pats varęs nuo 
savę szalyn savo brolius. Red.

Uždumti miestai.
Vidurinėj Azijoj, į sziaurius 

nuo kalnų Kuen-Luen ir į pietus 
nuo Yarkand upės, netoli miesto 
Chotan, traukiasi pieskiuiai tirai 
vadinami Takia Mahan. Nilo se
niai žinia, apie tai raszė dar gar
sus vidurinių amžių gadym s ke
leivis Marco Polo, kad tuose ti 
ruošė yra pieskes užneszti seno
vės miestai. 1866m., keliavęs po 
tuos krasztus anglijonas Johnson 
praneszė, jog aplinkiniai gyven
tojai tankiai randa pieskoj pui
kaus darbo ir didelės vertės viso
kio paskyrimo auksinius iszdirbi- 
mus. Porę metų po tam tirinė 
tojas Forsyth iszkeliavo į tuos 
krasztus ant tirinėjimų ir kasinė 
dainas pieskę visokiose tirų da
lyse, užtiko- diktai senoviszkų pi
nigų ir stiklinių daiktų. Aplin 
kinių gyventojai parodė jam pi
nigus, Buddhos statuę ir auksinį 
papuoszimę sveriantį 8 kylio 
gramus (apie 20 svarų): visi tie 
daiktai likosi užkasti isz žemės 
netoli miesto Chotan. Sven He- todli
din 1896 m., tei)»o*gi aplinkinėse 
Chotano, prikuisė daug molinių

’ 1897 m. Hoegberg tuose jau 
krasztuose prikalė daug rank- 

, raszczių, suraszytų ne perskaito
moms 'literoms. Rankraszcsius 

, tuos jis parsigabeno į Europę, 
bet iki sziol moksHncz:ai tų rasz- 
tę ne įstengė perskaityti, Į sziau- 
rius nuo] Yarkand Darija, Turfan 
aplinkinėse, botanikas Regel 
1879 m. užtiko teiposgi liekanas 
senovės miestų piešk* užneszty. 
1898 maskoliszka archeolngiszka 
draugystė į tuos jau krantus i«.«- 
siuntė tirinėiojų komiaiję po va
dovyste Klementzo. Expedicija 
Turfan a] skiitjj rado daug seno
vės m i ei-tų griuvėsių ir teip U lo
bų, griuvėsių buddhistiszkų 
klibsztoiių ir kitokių žinyczių. 
Apart to rado daug iszkastų že
mėj olų t-u užtepliotoms sienom*. 
Olų tokių Klamentzo expedic<ju 
rado isz viso 162 ir jos be abejo 
nės buvo gyvenimais buddhis- 
tiszkų zokoninkų. Ant sienų 
nuteplioti buvo abrozdai persta- 
tanti scenas tikėjitniszkų buddhis- 
tųapeigę. Nors daug tų abrozdų 
buvo iszardytų fanatiszkų maho
metonų, kurie užkariavo tę krasz- 
tę, bet visgi dalis jų užsiliko. 
Ant sienų buvo teiposgi paraszai 
sanškritiszkoj, uiguriszkoj ir chi- 
niszkoj kalbose; paraszų t i bet o- 
niszkoj kalboj visai ne buvo. 
Pieskoj rado teiposgi Jszmėtytus 
senus rankraszczius, likuczius 
senovės buddhistiszkų khosztorių 
bibliotekos ir iszpjaustytus ant 
medžio rasztus ir abrozdus. Ne 
tik maskoliai, bet ir anglijonai 
rytiniame Turkestane užtiko 
daug didelės vertės senovės lie
kanų. Terp tokių daiktų reikia 
paminėti suraižytus ant medžių 
žievės senus rankraazczius, paei-^ 
nanezius nuo penkto szimtmeczio 
po Christaus gimimui; suraszyti 
jie sanskritiszkoj kalboj; daugu
mas tų rankraszczių yra tikėjt- 
miszko turinio, yra vienok tei
posgi moksliszki, daug yra apra- 
szanezių ligas'ir budę jų gydymo. 
Aplinkinėse Chotano rado daug 
rankraszczių, suraszytų ne pažį
stamais niekam rasztais ir neži
nomoj kalboj. Czia rado teipos
gi daug knįgų panaszių į bud- 
dhistiszkas maldaknįges.bet sura- 
szytę nežinomais rasztais. Be 
abejonės tuose tiruose yra ir dau
giau labai svarbių senovės lieka
nų, pieskos užnesztų; yra czia ir 
daugiau dar neužtiktų ' uždumtų 
miestų. Dabar tuose tiruose nė
ra žmonių, bet kaip parodo pri
kastos liekanos ir rgsztai, seniai 
gyveno czia gana augsztai kultu 
riszkai pakilusi tauta, turėjusi 
gražius miestus ir bibliotekas, ži- 
nyczias ir mokyklas, vartojusi da
bar niekam nepažįstamus racztus 
savo kalboj. Dabar tuose krasz 
tu?se nieks ne kalba sanskrilisz 
kai, bet rasti toj kalboj rankrasz 
ežiai parodo, kad kalba t i seno
vėj buvo czia suprantama, ję vai
tojo jeigu ne viri gyventoj u, tai 
bent jų dalis. Matyt, kad tie 
sziędien ne vaisingi be v.mdens - 
ir be žmonių tirai, ant kulių vie
toj augmenų yra tik lekianczioji 
pieska, senovėj ne buvo lokiai*, 
jeigu ant jų, kaip rodo uždum ų 
miestų griuvėsiai, liekanos iszdir- 
bimų ir rasztai, gyveno tauta ga
na augsztai kulturiszkai p įsi kė
lu t-1. Azijoj yra ir daugiau tokių 
vietų, czielų apskriezių, senovėj 
buvusių tirsztai apgyventai*“, HTę- 
dien pavirtusių į netinkanezius 
žemdarbystei tirus. Yra tei|»oe 
gi apskrieziai senovėj garsus i-z 
savo vaisingumą, o sziędien ei
nanti niekyn, isz palengvo virs 
tanti į tirus. Prie tokių vietų 
priguli isz dalies Mažoji Azija - 
teiposgi garsi vieta bibliszkoro- 
jaus. Dalis tokių apskriezių sc- ( 
niau labai vaisingų pavirto į nie
kus dėl nerūpestingumo vėlesnių 
gyventojų, kure, iszstumę ai Iki 
isznaikinę rūpestinguosius, užė
mė jų vieię; kitus vaisingu. » 
kriezius į nevaisingus perkei ė . a 
ti gamta. Ant nevaisingų ph.ių 
isznyko civilizacija ir mo.hl.f, 
kurie pirma gana augsztai s.i-vė 
jo. Vargstantis mat žmogų* ir 
czielcs tautos pirmiausiai turi ru 
pintieai apie numalszinimę nikio, 
tik kas nuo tokių rupeaczių all <7- 
ka laiko, tę gali apversti i nt p.,- h 
laikymo ei vi lizac joe ir pr.'.ėli ...» 
mokslo, ant nevaisingų g |.|<jų 
ant moki-lo žmonėms ne buvo Im - 
- - ’ -y-l ir augsztai šlovėj s < 
vilizacija turėjo isz y .ii, am 
Iq ir žmonės turėjo pereik, h į



LIETUVA

Isz Amerikos.
K u u i ngas kriauczius.

St. Paul, Min. Rev. Geo E. 
Shaw, prabaszczius Olivet Me- 
thodist Episkopai i szkos parapijos 
nuo seniai ne gavo prigulinczios 
jam algos, kadangi parapija ne 
turtinga. Parapija pate >gė fairę 
ir isz surinktų pinįgų nusiuntė 
pastoriui algę. Tas vienok yra 
prieezininku rengimo fairų ant 
surinkimo pinjgų ant bainyczios 
reikalų, jis eugręžino ir pinįguė 
ant algos jam nuo fairo surink
tus. Kadangi vienok ir pasto
rius be algos ne gali gyventi, tai 
jie, pildydamas pastoriaus pride- 
ryetes, atlikusį nuo to laikę ap 
verczia ant uždarbiavimo kriau- 
czių szapoj. Ne reikia užmirszti, 
kad Shaw yra protestonų pasto
rium, katalikiszki kunįgai uždar
biavimu savo ranku darbu palai
kytų ui tikrę bedievystę, nors 
daugumas katalikiszkų kunįgų 
teip mažai turi darbo, kad ne ži
no ant ko atliekamą laikę apvers
ti ir žinoma, tankiausiai ne ant 
gero apverczia.

PaRįove paezią.
McKenney, Tex. Gyvenantis 

ežia negras pastorius John Long 
išėjo su savo paezia pasivaik- 
szczioti. Atėjo jie, gražiai szne- 
kucziuodami, ant vienus isz gra
žiausių ulyczių; ežia negras iszsi- 
traukė peilį ir su juom papjovė 
savo paczię. Kunę paguldė ant 
pievutėj ir sudėjęs rankas ant 
krutinės, nuėjo sau toliaus. li
kosi jis suaresztuotas, Long 
neseniai buvo paleistas isz beprn- 
czių namų, bet, matom ii, bsproty 
stė vėl jį, netikėtai atlankė.

Norėjo nusižudyti su dinamitu.
Chilton, Wis. Apsigyvenę* 

ežia,’ hotelyj Wiscousin House, 
Frank Korlher norėjo nusižudy
ti Padėjo dinamito savo kam
baryj ir jį padegė; dinamitas ex- 
pliodavo ir sugriovė visę kotelį, 
bet norinczio nusižudyti Korthero 
ne užgavo. Jo kambaryj 
buvo dar 3 svarai dinamito, bet 
tas ne espliodavo visai. Kiti ko
telio gyventojai teiposgl iszliko 
ne užgauti.

Debesų praplyszimal.
Roanoke, Va. 27 d. berželio 

- sartose aplinkinėse siautė baisi au 
dra su debesų praplyszimais, nuo 
ko užgimė tvanai Pakakontos klo
nyj. Žmonių vienok ne pražuvo. 
Žemesnės miesto Roanoke dalys 
vandens apsemtos ent trijų pėdų. 
Daugiausiai blėdies pridirbo 
tvanai geležinkeliams, kurių py
limai likosi vandens iszardyti.

Paskendo pasažierinis garlaivys.
Si. Johns, N. F. Pasažierinis 

garlaivps Orient Steam Naviga- 
tiou Co. “Luii tania”, iszplaukęs 
18 d. berželio isz Liverpoolio, 26 
d. berželiu, prieszaisCap Ballard, 
susidaužė ir paskendo. Ant jo 
buvo 500 paiažierių. Laikrasz- 
cziai pranesza, jog | pasažierius 
pasisekė pergabenti ant kranto.

Nelaimes ant geležinkeliu, i
• Elroy, Wis. Netoli nuo ežia 

susimušė pasažierinis geležinke
lio truki* su renkanezia ^vagonus 
lokomotyvą. Prieito 19 žmonių 
likosi sužeistų.

Peru, I.nd. Priąszais Cass,’ ant 
Wabash geležinkelio, užbėgęs 
ant paplauto kelio, pasažierinis 
trūkis iszszoko isz rėlių ir ‘susi
daužė. Prie to 15 žmonių likosi 
užmusztų.

Gaisrai.
Mabshfield, Kr. Sudegė ežia 

didelės tabako perdirbimo įtai
gos, daug sukrauto tabako ir 32 
nameliai. Blėdį ugnies padary
tu skaito ant $200000.

Bakerifield, Cal. Nuo kam
pos expliozijos užsidegė Central 
kotelis miestelyj Kern. Iki sziol 
rado degėsiuose vienę sudegusį 
žmogų, bet trūksta dar daugelio, 
kurių dalis be abejonės teiposgi 
sudegė. Prie gesinimo vienas 
ugnagesys likosi mirtinai apkul
tas, apkultų yra ir daugiaus.

Lauku gaisrai.
Lai Banos, Cal. Į sziurius 

nuo tauto miestelio siaucz’a bai
sus laukų gaisrai. Iki sziol ugnis 
isznaikino kvieczius ant ^10000 
akrų dirvų ir daug -akrų pievų. 
Gaisrai tie platinasi su neiezpasa- 
kytu greitumu ir nėra vilties grei
tai iszsivieszpatavusię] ugnį užge
sinti.

Pasimirė riebiausia ant'svieto 
merga.

Caledonia, Wis. 25'd. berželio 
pasimirė ežia 22 metų mergina 
Carrie Brown. Ji buvo,turbut,di- 
džiasia ir storiausia merga ant vi
so svieto: svėrė 650 svarų, turė
jo 5 pėdas ir 7 colius augszczio 
ir aplink krutinę turėjo 72 4coliu, 
Pasimirė ji nuo širdies ligos.

Audros.
Pitkburg, Pa. 26 d. berželio 

siautė ežia per pusę valandos bai
si audra. Perkūnas trenkė į
boksztus kelių bažnyczių. Van
duo užliejo visas žemesnes mies
to dalis. South. Parke buvo pik
nikas, ant kurio susirinko 1200 
žmonių. Pikninkinįkai nuo lytaus 
suėjo į salę. Perkūnas trankė į 
stovintį ne toli salės medį ir už
degė salę. Susirinkę ant syk 
pradėjo grustiesi laukan. ■ Susi 
grudime daug žmonių likosi sun 
kiai sumankytų. Ant laimės 
vienok smarkus lytus ugnį užge
sino ir pikninkininkai likosi ap
saugoti nuo didesnės nelaimės.

Decatuk, Isd. Laike smar
kios audros trenkė perkūnas į ke
rosi no rezervoarę Standard Oil 
Co. ir uždegė rezervoarę. Prie 
to sudegė daug kaiminystoj sto- 
vinezių triobų ir ne mažai kru- 
tanezių žmonių turtų. Blėdį 
gaisro padarytę* skaito ant kelių 
ezimtų tukstanezų doliarų.

Minnėsotoj ir Wiskonsine 28 d. 
berželio smarki audra, vėtros ir 
debesų praplyszimai labai daug 
blėdies pridirbo. Minneapolise 
vėtra sugriovė Home Laundry, 
Pionięr Steel Co. elevatorių, su
griovė daug privatiszkų namų. 
Prie to ne mažai žmonių likosi 
apkultų. Aplinkinėse West Su- 
perior buvo debesų praplyszimai, 
kurie labai daug blėdies pridirbo. 
Smarkiausiai audra siautė aplin
kinėse New Richmond, VVis. Ve
jas ežia sugriovė daug . farmų. 
Aplinkinėse Bird Island, Min. 
dideli ledai iszmuszė laukus ant 
ploto 9 mylių. Mieste Olvia isz- 
daužė visus Įaugus.

Nupuolė žemyn.
Buffalo, N.Y. Western Ele- 

vator Co. krautuvėse nupuolė ty- 
czia parengta platforma su 7 dar
bininkais. Prie to keturi darbi
ninkai likosi ant vietos užmuszti, 
O trys teip sunkiai apkulti, kad 
į porę minutų teipuigi pasimirė; 
ne-spėjo prie jų nė daktarę pa
kaukti.

1OO žmonių apsirgo.
Saledomia, Min. Ant vienų 

ežia atsibuvusių vestuvių 100 
žmonių apsirgo, iszgėrę kavos. 
Kava buvo vilta nebaltytame 
variniame inde ir matomai indas 
ne buvo pirma gerai užplikytas ir 
iszmazgotas. Daktarai tiki, kad 
jiems pasiseks visus apsirgusius 
nuo virinių nuodų iszgydyti.

Wilkesbarre, Pa. Sztrai- 
kaa kalnakasių Mocanagua kas- 
tynėse pasibaigė. Ne prigulinti į 
uniję darbininkai prie jos prisira-

“Susiv” prigulės visi lietuviai, 
vaikai vienos motinos,, nes erzin
tojai, vedėjai intrigų musų “Su- 
•iv.” neturės vietos. Musų intri-

szė ir ant to pasibaigė visi nesuti 
kiniai. *

Joliet, III. Dėl sztr»iko 
maszinistų, dirbtuvės Bates Ma- 
chine Co. likosi su visu uždary 
tos ir per tai 150 žmonių ne teko 
darbo.

Joliet, III. Czianyksz- 
czios liejinyczios skundžiasi ant 
stokos darbininkų. Ir isz kitur 
atkakę darbininkai greitai gauna 
ęzia darbę. »•

•f Hoylb Brooks, Pa. Dėl už
gimusių sztraikų czianykszczios 
dirbtuvės likosi uždarytos, per 
tai visi darbai apsistojo.

Dės Moinbs, Ia. 200 dar
bininkų czianykszczių krakmolo 
dirbtuvių pakėlė sztraikę. Jie 
reikalauja ant 10% didesnio už 
savo darbę užmokesnio.

Pereitę sanvaitę ant viso 
ploto Suvienytų Valstijų buvo 
198 nusibankrutinimai: pereitę 
metę per tę paezię sanvaitę buvo 
jų 185.

PittjBURO.I Pa. Stiklo 
dirbtuvės likosi ont 4-8 tanvai 
ežių uždarytos. Per tai apie 
40000 darbininkų ne teko darbo.

Pittsblro, Pa. Nuo 15 d. 
pjutės prasidės darbai Allegheny 
Plate Glas< Co. dirbtuvėse.

Younostown, Oh. Repuhlic 
Iron Steel Co. pakėlė ant 30c. 
ant dienos darbininkų uždarbį. '

Iros dale, Oh. Dirbtuvės 
American Tin Plate Co. bus per
keltos į Ches^er W. Va.

1 Blaik, Pa. Stato ežia tris 
metaliaus tarpinimo peezius.

J

Isz darbo lanko.
1 ClevelanD, Oh. Atsibuvo 

ežia susivažiavimas darbininkų 
organizacijos Amalgamated As- 
sociation of Steel & Tin tVorkers 
ir American Tin Plate Co. Dar 
bininkai reikalavo pakėlimo už 
darbę užmokesnio ' ant 10%, bet 
kompanija sutiko pakelti tik 
ant 2%. Darbininkų delegatai 
ant tų išlygų sutiko ir padarė 
nauję sutartį.

5 New York. Ant susirinki 
tuo sztraiko komiteto National 
Metai Trades Association atėjo 
isz visokių miestų žinios, jog 
sztraikuojanti maszinistai, nieko 
ne iszkovoję, grįžta prie darbo. 
Reikia todėl į porę sanvaiezių 
laukti pasibaigimo sztraikų.

5 Javų augintojai vidurinių 
sztetų, teiposgi kpmpanijoš dir- 
banezios naujas geležinkelių lini- 
nijas skundžiasi, kad ne gali 
gaut tiek darbininkų, kiek reika
lauja. Darbininkai mat/^laikoei 
miestų ir su nenoru eina ant lau
kų darbo, kur darbai paprastai 
traukiasi ne ilgai.

•Į Guinnescj falli, T Mich. 
Czianykszcziose hydrauliszkose į- 
taisose atsitiko baisi expliozija, 
kuri isznaikino su visu] įtaisas ir 
per tai ir darbii tų įtaisų įvaro
mose kasiynėse turėjo pasiliauti. 
1000 darbiniukų ne teko darbo.

Mie-te 0Uebec, Kanadoj. 
Pakėlė ežia sztraikę ^organizuoti 
cigarų dirbėjai. Darbininkai rei
kalauja geresnio už savo darbę 
užmokesnio. Dirbtuvių”savinin- 
kai parsitraukė ne prigulinczius 
į uniję ir juos mokina.

•j Seattle, Pa. Darbininkai 
czianykszczių plytnyczių rengia 
sztraikę. Jie reikalauja 9J valan
dų darbo laiko prie to palies už
mokesnio, kunigaudavo dirbda
mi 10 valandų. *

Hazleton, Pa.! Coxe' Bros 
& Co. dirbtuvės atstatė 300,pakė
lusių sztraikę prigulinczių'prie u- 
nijos darbininkų. Jų vietoj parsi
traukė ne prigulinczius į uniję.

1 Connellsville, Pa. Pe
reitę sanvaię ši’o»*e aplinkinėse 
degė isz viso 19794 kokso pe- 
caiai, stovėjo gi 1653 pecziai.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Susivfenyjlino L. A. rei
kaluose.

“Vienybės” No. 25 patilpo nu
tarimai draugystėj M. Valau- 
ezausko, kur tarpe kitų patėmy- 
jimų, nutarimas pirmas kaslink 
mokesties, man iszžiuri, yra gana 
praktiškas; mokėti po 50 centų 
kas trys mėnesiai ant abelnų 
Susivienyjitno reikalų, o atsitikus 
myriui, poemertinę surinkti 
tarpe visų draugų. Teip ėlgėsi 
veik visoe rimtesnės organizaci
jos. Asz jiar noriu užtėmyti, 
jog posmertinė privalo būti isz- 
mokėta isz ‘ Sus.’’ iždo pagal 
konstituciję, tuoj aus po prisiun- 
tiarai paliudyji m o mirusio s-ma 
rio, antraip mirusio gehtims butų 
ilgu laukti posmertinės; nes su 
šaukimas ekstra susirinkimų 
kuopų nevisur ir nevisados yra 
lengvai iszpildomas. Dar vie
nas dalykas: rodosi butų Drak- 
tiszku, idant sanariai, mokėda
mi kvartalinę mokestį, mokėtų 
kaitų ir ant posjnertinės. Szio- 
kia tvarka, rodosi, yra įvesta pas 
daugelyj organizacijų, tarp kitų 
man teko girdėti, yra tarpe len 
kų “Zwięzlto”. Sinarisi deda 
kiekvienas paskirtę mokestį kai
po kauciję.ir paskui iaz tų pinįgų 
tampa iszmokėta posmertinė. 
Kaucija butų naudinga pitiems 
Susivienyjimo sąnariams, ypatin
gai darbininkams besikilnojan- 
tiems isz vietos į vietę. Atsilai
ko, kad “Sus."sąnarys iszkeliauja 
kur nėra nė kuopos, nė drau
gystės prigulinczios prie “Šasi- 
vienyjimo”, pertai, negalėdama 
užsimokėti į įtikę prigulinczios 
posmertinės, tampa suspenduotu; 
užsistatęs kauciję,sakysime vienę 
doberį, suspenduotas būt negali. 
Kadangi musų Susivinyjimas iš
moka sziędien posmertinės tikt 
$150, tai mau rodosi, jog užtektų 
mokėti ant posmertinių isz kalno 
po peukiasdeszimtis centų; žino
ma, jeigu per tris mėnesius atsi
tiktų keletas myrių ir sudėtais 
pinįgais negalima butų uždengti 
posmertinių, tada trukstanezius 
prisieitų surinkti extra tarpe 
“Sus” sąnarių. Nuo nelaimingos 
bjaurios atminties kun. A. Milu
ko seimb delegatai tiesos besi
laikanti atsiskyrė, reprezen
tuodami apie 600 sąnarių. 
Sanariai tie, mokėdami po pen
kias deszimtis centų kiekv.enas, 
sudeda $300, t. y- ant dviejų poe- 
mertinių. Reikia dar atminti, 
jog yra žmonių mylioezų tiesę ir 
tarpe kuopų pirktųjų delegatų. 
Teipgi sziędien galime tvirtai 
tikėti, jog visi tautiecziai, kurie 
seniai laukia geresnės tvarkos 
musų Sustvienyjime, dabar, ma
tydami. kad mes dirbame teisin
gai ant labo tautos ir lautiecz ų, 
pristos prie mu»ų “S'iaivionyji 
mo”. Dabar niekas mus negalė 
skyra yti ir pravardžiuoti į musų

gantai pastūmėjo mus sziędien 
prie naujo -darbo, bet kartu tetei
kė ir naujas spėkas {lietuviai szię 
dien pamatė, kokios geradėjystės 
mes galime eūlaukti nuo savo 
pseudovadovų! Užbaigdama szį 
savo, nors trumpę patėmyjimę 
reikaluose musų taulūzko “Su
siv.”, noriu paraginti visus gerus 
tautieczius prie darbo organizavi
me kuopų, kur jų dar nėra. Mu
sų tautiszkoe draugystė* pri 
valytų sziędien atkreipti 
savo atidę ant “Susivienyjimo” 
reikalų, apkalbėtų ant savo su
sirinkimų ir paduotų savo nuo 
mones į laikraszczius. Tokiu bu- 
du mes sparcziau galėtume susiei
ti į vienę “Susivienyjimę”, kuria
me butų musų stiprybė. [Linkiu 
labo tęutiazkam musų “8usivie 
uyjimui”.

J. Kazakevicze.

ISZ Nevvarko, N. J.
Vienas isz svarbiausių atsitiki

mų terpNevarko lietuvių-yra nu
puolimas lietuviezkos kooperaty
viškos krautuvės, isz ko žydber- 
nisi labai džiaugias:. Net su 
“Žvaigžde” pasidalino savo aklę 
džiaugsmę, buk tai ne buvo Die
vo padėjimo. Krautuvę nupirko 
lietuvy* Rudonaitis. Priežastys 
nupuolimo: stoka pinįgų, nes tik 
su $600 uždėjo biznį. Isz to už 
dėjo grocerį, buezernę, įrengė 
sztorę, nupirko arklį, vež<mę; 
ne reikia užmirszti randos, už
mokestį 2 darbinįkams $21 ant 
sanvaitės; davimas be apsiroka- 
vimo ant kredito labiausiai ir už
kenkė. Jeigu butų sudėję dar nors 
$400, jau butų isz. tikro galėjęs 
laikytis. Antra,didžiausia papras
ta priežastis nupuolimo sztoro 
buvo nesutikimai akcijonierių ir 
neiumanumas apie vedimę 
biznio. Didžiaus a kaltė puola 
aut prezidento p. Gaubio, buk 
tas, asabiškumus varinėdamas, 
gaišino tyczloms visę kooperaci 
ję, per tri žmonės šalinosi ir ne 
dėjo daugiaus pinįgų. Saitas at
sitikimas lai ne gazdina lietuvių 
ant toliaus. Toksai sztoras lie- 
tuviezkai-lenki*zkas yra Perth 
Amboy N. J. ir labai gerai jam 
vedatl

Szį pavasarį ne mažai lietuvių 
privažiavo vėl isz Lietuvos, pri 
buvo ne mažai ir merginų, dau
giausiai isz Kauno gub. Teko 
matyt kelis ir isz Vilniaus gub. 
Vienas vaikinas nuo Trakų man 
pasakojo, jog jų kraszte labai 
menki laukai, javų uždera tik ant 
pusės metų, uždarbių aplinkui 
nėra; tai žmonės kenezia badę ir 
didelį vargę.

Pas mus darbai eina vis ne ge
riausiai, isz to net “Žvaigždė” 
džiaugiasi, kadangi, girdi, turė
dami pinįgų, lietuviai ne moka 
žmooiszkai sunaudoti (ne visus 
mat kunįgams sunesza). Teisy- 
Irė, butų kas praneszti ir apie at
žagarios doros moterėles.

Musų pavietyj yra daug skry
bėlių fabrikų, kuriose darbinin
kai laikosi drūtai Unijos. Daug 
lietuvių dirba skrybėlių^lirbtuvė 
se. ’* Newarke, viename skrybė 
lių fabrike pradėjo lietuviai davi
nėti foremanui didelius kyszius 
nuo $10 iki $50, kad gautų dar
bę. Kiti darbininkai, turėdami 
isz to skriaudę, apskundė Unijai. 
Unija vos ne vos išvijo foremanę 
isz Unijos. Fabrikantas, perpy
kęs, iszvijo Uniję isz fabriko. 
Dabar vėl tūli lietuviai eina ežia 
skapsauti. Tautietis.

Isz Lowell, Mass.
Lietuvių yra ežia apie du szi ai

tai, tai gi gana didelis būrelis, 
kuris galėtų jau szį tę uuveikt 
ant tau t isz k os dirvos. SkaiHnczių 
laikraszczius ir apszvieczianczias 
protę Knįgas ežia labai mažai: 
“Lietuvos” skaitytojų yra 5, 
“Vienybės” 1,“Saulės” 1,“Kata
liko” 1 ir “Lietuvio” 3. Ant 
tokio,kaip ežia, lietuvių skaitliaus 
turėtų būt daugiau laikraszczių 
skaitytojų. Kaip visur, juo ma
žiau yra kur laikraszczių skaity
tojų, juo daugiau yrą saliunų lan 
kytojų, teip yra ir ežia. Daug 
ežia lietuvių sunkiai uždirbtų 
pinįgų pereina į saliunininkų ke- 
szenius.Svaigiuanti gėrymai gim
do nesulikimus.Laikas, rodosi, bu
tų musų broliams susiprasti ir 
vietoj girtuokliavimų, griebtie- 
81 geresnių ir doresnių užsiėmi
mų Kuosose nuo darbo valandose.

Per storonę pp. Salinio ir Vi- 
skoezkos, kurie be pailsto darba
vosi, susitvėrė pas mus Susivie
nyjimo kuopa. Susitvėrė ežia ir 
broliszkos pagalbos draugystė po 
vardu. D.L.K. Algirdo, ant Su- 
»iv. czarierio, jos dalis prigulėjo 
prie Susivienyjimo. Virazinmkai»

likosi išrinkti: prez'dentu —- G. 
Viskoczka, vice prez. —G. Jered- 
ne: pmt. sekr. — A. Jankauskas; 
f nansų sekr. — J. Gobia; kasie
rium — W. Budrevicze. Nors są
narių draugystė tnri tik 27, bet 
kad ant kiekvieno susirinkimo pri
sira ,zo vis nauji, tai tikime, kad 
skaitlius'sąnarių į trumpę laikę 
pasididį*. Nuo Susiv. vienok, ro 
dosi, kad draugystė suvisu pasi
trauks. Cziauyksztė Susiv. kuopa 
ir Dr D.L.K. Algirdo norėjo duot 
balsę per .“Tėvynę”, kad Susiv. 
butų grynai tautiszka organizaci
ja. Priesz seirnę vienok atkako 
ežia, matomai kunįgų atsiųstas, isz 
Bostono Mikalauskas ir prigun- 
dė sušaukli ausirinkimę ir pri 
kalbėjo duoti balsę už Rymo kata- 
likiszkę.Tę, per tavo nesupratimę, 
sanariai ir padarė. Dabar be abejo
nės ir pala turės pasitraukti isz ka-

liki.škojoSuriv.’:arba pati drau
gystė gali pasidalyti į dievuotus 
ir tautieczius. Siundytoji skir
stanti žmonės į n< už-ikencz anezias 
paitijis isz tikro verti nupeikimo 
ir paniekos. Jie, skirstydami mu 
gų pajiegas, griauja s Ipnę lietu
vystę. Kę gali v'si susidėję, vieny
bėj lengvai nuveikti,to juk pasida
linę, terp savęs beripjaudami, 
ne nuveiks ir prie gerų norų, o 
ežia da musų pjūdytojams ir gerų 
norų trūksta.

Jaunas Algirdas.

ps'o salės, persistatė nuo žeminus 
minėtų kuopų, nes visi paliudyji 
mii (mandatai), paduoti kun. 
Kaupui, kaipo centr. prezidentui,

Isz Brooklyno, N. Y.
11 d. I>erželio pasimirė ežia 

lietuvys Markevicze, sulaukęs 40 
metų, Amerikoj išgyvenęs 10 
metų. Paėjo jis isz Suvalkų 
gub. Amerikoj ir apsivedė. 
Dirbdamas sunkiai, gavo džiovę. 
Dirbo, kol galėjo, bet nuo per
nai nusidavė į ligonbutį ir jame 
iszgulėjo su virszum metus. 
Presz mirtį, te iru pindamas apie 
likimę paezios ir dvejatos vaiku- 
czių, pakvietė porę draugų isz 
Szv. Kazimierio Draugystės, ku
rios buvo sąnariu, padarė doku- 
men<ę, nurodydamas, kur padėti 
pinįgus posmertinės ir apart to 
praezė, kad jo kūno ne leistų į 
liažnyczię, kadangi tas ' daug 
kaštuoja, o paežiai ir vaiku- 
<*ziams pinįgai labai bus reikalin
gi. Nors velionis, gyvendamas 
ant sv.eto, buvo liuobų ’pažiūrų, 
bet mirdamas, atsilygino su ponu 
Dievų.- t

Laidotuvės atsibuvo treezię die- 
nę. Tuom užsiėmė Dr. Szv. Ka
zimierio. Ji, pagal savo budę, 
palaidojo kunę su ' didelėms isz 
kiloėms, su muzika. Kaip velio
nio buvo prisakyta, kūno ne lydė
jo į bažnyczię. Užtai kunįgas 
Varnagyris ateinantį nedeldietiį, 
kad drožė tai drožė per savo pa- 
mokslę draugystei, tik nežinia 
už kę: užtai, kad laidojo pasimi- 
rusį draugę, ar Užtai, kad nene
šė į bužnycz ę ir per tai kunįgas 
isz laidotuvių pelno ne turėjo?

Brooklynietes.

Isz Omaha, Nebr.
Lietuvių yra ežia gana didelis 

būrelis, vienų vyrų bus apie 500, 
vargas tik, kad nėra ežia merginų 
Kituose miestuose merginų yra 
per daug, ežia gi lietuvaiczių. 
trūksta. Atkakuri lietuvaitė 
tuojsus ežia gautų vyrę, Czia- 
nykazeziai lietuviai turi prisipir
kę 50 liotų, ant kurių, jeigu Die
vas padėa.pradės statyti namus.

Yra ežia ir tvirtai besilaikanti 
lietuviszka draugystė po vardu 
Szv. Antano. Kasoj turi apie 
200 dol. Kis nori prisiraszyti, 
gali tę padaryti: per pusę metų 
įstojimas kasztuoja tik 1 dol. 
Paskui mokestis bus pakelta.

Gerai butų, kad atsirastų lie
tuvys, kuris uždėtų duonos kep
tuvę. Ant to padarytų, mums 
rodosi, geię biznį, kadangi lietu
vių ežia ne mažai ir jie turi duo- 
nę pirkti pas svetimiauczius. 
Padarytų terp lietuvių gėrę biznį 
lietuviszkas mėeininkas ir barz
daskutys. Lietuviszkij saliunų 
turime gana. Butų reikalingas 
ir lietuvys daktaras, su kuriuom 
lietuviai ligoniai galėtų susikal
bėti. Seniau* buvo ežia prisi
vėlę per daug ‘ kazirninkai, da
bar jie isznyko; isz to mes visi 
džiaugiamės.

PROTOKOLAS 
“Susivienyjimo Lietuvių 

, Amerikoj” Kito seimo, 
laikyto Wilke8Barre, 

Pa. 21, 22 ir 23 ge 
gužio 1901 m.

Sesija I
Ne galint sutikti su laužytojais 

viš'inų Suaiv. L. A. tiesų, kun. 
A Kaupu, kun. A. Miluku ir kun. 
S. Pautienių ir jų pritarėjais, že- 
miaua minėti delegatai apleido p. 
Kpons'os >ilę ir nuėję ant Stum-

ant reikalavimo atiduot pėdavu
siems, tapo ne atduoti.

Delegatai buvo ir visi savo ran
ka pasiraazė:

No. 5. Dr. vysk. M.Valanczau- 
sko, Plymouth, Pa.:

1 A. Deimantienė;
Na 6. Draugystės Simano Dau 

kanto isz Plymouth,Pa.:
2 B. Baigis,
3. M. Totorius,
4. M. Zilitckas,
5. K. Nienius,
6. A. Maslauckas;
No. 10 kuopos i*z Philadel- 

|‘hia, Pa.:
7. K. Unika,
8. V. Daukszys,
9. T. A-tramskas,
10. S. Astramskae,
11. K. Velikis;
Na 11 kuopos isz Waterbury, 

Conn.:
12- K. Baltrukonis, 1
13. J Žemsntauckae,
14. M Gramas,
15. V. Gradeckas;
No.20 kuopos isz Union City, 

Conu.:
16. J. J. Grieszius,
17-T. Pauksztis,
18. J. Kazikeviczia;
■No. 24 kuopos isz Glen Lyon 

ir Wanamie, Pa.:
19. P. S>rpali«,
20 P. Kanapinskas,
21. J. Racziunas, •
22. J. Kruszinskas,
23. J. Anskis;
No. 34 Dr. D. L. K, Vitauto 

isz Boston, :
24. N. Ksurinas,
25. V. Kaunas,
26. K. Draugelis,
27. M. Povilaitis,
28. J. J. Pauksztis,
29. E. Sarpalienė,
30. K. Aliszauckienė;
No. 38 kuopos isz Brooklyn, 

N. Y.:
31. Slepanaviczius,
32. V. Ambrozeviczius;
No. 52 kuopos isz Minersville, 

Pa.:
33. J. Ramanauckas,
34 B. Mikalaviczienė,
35. M. Mikalaviczienė)
No. 56 kuopos isz Traverse Ci

ty, Mich.:
36. P. Mikolainis,
37. V. Džimanta;
Na 62 Dr. Blaivystės isz Pitt- 

ston, Pa.:
38. M. Tėluba; !
Na 73 Dr. szv. Petro ir Povilo 

ias Westville, Pa.: '
30. V. Pūkas;
Na 74 kuopos isz Lošt Creek, 

Pa.:
40. M. Roczkus,
41. M. Valiukeviczia;
No. 81 kuopos isz Rohne, Pa.:
42. V. Adamavczia;
Na 93 Dr. av. Juozapo isz Ha- 
atings, 43. K. Bražys,
44. J. Pauksztis, garbės sana- 

ry?.
Virszininkais vedimui seimo 

tapo iszrinkti:
K. Draugelis—prezidentu,
P. Mikolainis—Isekntorium, 
V. A<nbrozeviczia —II sekre

torium,
P. Kanapinskas —marszalka, 
Peržiurėtcjais knįgų — V. 

Daukszys. J. Žsmantauskas ir P. 
Kanapinskas.

Presus komitetas padavimui 
žinių į angį, laikraszcėius I. J. 
Grieszius ir V. Dtukszys.

B. Baig s ir J. Kazakeviczia 
tapo išrinkti nueiti pas advokatę 
ir parirodavyti, kę galima daryti 
su laužytojais viiotinų tiesų. 
Ant kasz’ų delegatai sumetė 
$15 00

Sesija II.
Pp. Baigia ir Kazikeviczia pra

nešė, kad advokatas nieko ne 
gal pasakyti ne turint Susiv. 
konstitucijos angliszkoje kalboje, 
nežinant Susiv. L. A. įstatų.

Paskui buvo skaityta Susiv.L. 
A. konstitucija perdėmui.

• Paskui tapo iszrinkti J. Ka- 
zakeviezius, V. Daukšys,Y.Kau
nas, P. Mikolainis ir V. Ambrų- 
zev czj* sustatymui protesto pris
ėtais sulaužytojus tiesų, dėlko 
viražui minėti delegatai apleido 
vieszai pagarsintę p. Koons’os 
svetainę, kur ne buvo galima rast 
jokios teisybės.

Protestas tapo sustatytas szi 
toks r

“Wilkes Bene, Pa. 22 ge
gužio, 1901.

Mes, delegatai 16 seimo, sių
sti nuo kuopų NNo. 5, 6, 10, 11,

A. Kaupo ir neteisingu keliu isz- 
rinkto seimo prezidento kun. 8. 
Pautieniaus, neįstatimiszkę atme
timu delegatų kuopų NNo. 5, 10,

20, 24. 34, 38. 52, 56, 60, 62, 
73, 73, 81 ir 93, matydami nėtėiį 
siDgę parielgimę ir sulaužymę 
konstitucijos tiesų nuo Surivięny- 
jimo Lietuvių Amerikoje centrft- 
liško komiteto viršininko^ kun.

11, 34 ir 52, o neįstatimiszkę 
priėmimę delegatų nuo kuopų 
neturinezių tiesos siųsti delegatus 
ir pripažinimę No 102 kuopai 
trijų delegatų, kuomet toje kuo
pa nė vienė delegato ne gali sių
sti, ir ne davimę balso fl£_vienam 
pasiteisinti, priėmimę vianų skun
dų, o atmetimę kitų, priėmimę į 
seimo virszininkus Prano Burbos, 
ne ėsanezio delegatu,’ypatingos 
valdžios visame kun. Ai Miluko, 
viso vienpusiszko, ne teisingo ve
dimo reikalų —mes 43 delegatai, 
laikydamiesi tiesų chrrterio, ir 
konstitucijos, apleidome vieszai 
pagarsintę p. Koons’os salę ir nu 
ėjome ant Stum ps’o salės, laikome 
16 seimę, kę patvirtiname savo 
parašais”.

Po szituom protestu pasiraszė 
visi viražui minėti delegatai.

Sesija III.
Skaitymas kuopų, įneszimų 

perdėm, kur seimas nutarė kę 
paimt ant apsvarstymo, o kę at 
mest. Kuopų įneszimų viso buvo 
12; nuo kuopų NNa 6, 10, 11, 
20, 24, 34, 52, 56, 62, 73,- 74 ir 
84, kurių delegatai pirm laiko ne 
buvo padavę kun. Kaupui. Paskui 
buvo skaityti laiszkai kun. Milu
ko ir Saurusaiczio,. bei kuopų 
skundai.

Cente, sekretorius, T. Astram- 
skas, papasakojo seimui cariszkę 
tvarkę kun. Kaupo redakc.jos 
reikaluose ir Susiv., kur jis viens 
ne galėjęs nieko priesz tai daryti,- 
nės visi kiti komiteto sanatiailė^o 
su kun. Kaupu isz vien. '«<•’

Ant to tapo užmesta Astram- 
skui, kad jis, kaipo centr. sekre
torius, matydamas tokius vėli
mus, tylėjo, net teisino kartais 
per “Tėvynę”, pasiraszė ant isz- 
metimo Damijonaiczio ir Tareilos 
ir tt. Kę Astramskas parašė 19 
num. “Tėvynės”, butų galėjęs 
tuoj raszyli, kaip tik užtėmyjo 
vėlimus.

Astramskas teisinosi, kad jis 
viskę atidengęs per 19 num. “Tė
vynės”, kad seimas galėtų vilkę 
žinoti ir nuspręsti.

Sesija IV.
« Nutarimai.
1) Kun. A. Milukui atimta 

garbės sanarystė už visus erge
lius, padarytus Susivienyjimo.

2) Senas centrai iszkas kujurfe- 
tas turi atšaukti savo nuospren 
dį išmetime Damijonaiczio ir 
Tarailos iš Susiv., per “Tėvynę” 
ir tuodu sąnariu perpraszyti už 
apskelbimę. Jeigu to ne padary
tų, tokius išmesti isz Susiv.

3) Ardytojai Susiv. kuopų ir 
atitraukianti nuo Sūri v. d ra ūgy 
•tęs, kuopas ar sąnarius, kaip J. 
Grinius, kun. Saurusaitis, Milu 
kas ir Pautienius turi būti nubau
sti tekaneziai: turi atsisukti tę 
ir prisipažinti piktai darę. Jeigu 
ne atszauktų, iszmeit iš Susiv.

> 4) I-zkreiptojai 15to seimo 
protokolo .turi būti nubausti per 
priripažinimę ant išvadžiojimo 
tyczioms tę padarę. Je gu ne pri
sipažintų, išmest iš Susiv.

5) Centr. komitetas ne gal iš 
mesti isz Sus v. sąnarių be seimo. 
Gal tik suspenduoti sąnarius ne 
užsimokėjusius laiku mokesezių, 
konstitucijos ir seimų uždėtų, pa 
gaišinant vardais ir pravardėmis 
organe.

6) Centr. prezidentai nieko ne 
gal daryti išmokėjimuose ir ki
tuose reikaluose be susižinojimo 
su centr. sekretorium ir kaste
rimo.

7) Susiv. organas “T* vynė” ne 
turi būt cenzūruojama; į ję turi 
patilpti rasztai kuopų ar sąnarių 
Susiv reikaluose. Suprantamai 
red a storius tik pataisys rašybę. 
Teijiogi “’fėvynė” turi būti regu- 
liariszkai pri siuntinėjam a _ sana- 
riama.

8) Pp. Damijonaitis ir Taraila 
yra priimti atgal į Susiv.

9) Visi kuopų įneš'mai tun 
būti pagareinti per Susiv. organę.

Pas rga. E'«nl“Tėvynei” kunį
gų rankose, to padaryt I tuom tar 
pu ne galima, ir kuopų įnešimai 
yra pagarsinti “V enybės” No. 
23. 24 ir 25. '

10) Už “Blaivystės Laiškę” 
8ujie>-zkoti užmokesnį spaudos ir 
sugražinti Sus>v. kason, kas pa
likta centr.komiteiui,

11) “Lietuvtsztę Gramatikę”. 
tšlei-tę ka-ztais Surnv., visi sana-

fiai gautai dovanai, pnmokėdimi 
>o 5c. tik už pri8iuntin>ę.Ne šna 
riams pardavinėti po 25a, idant 

gramatika daugiaus pr siplatinių

13) Knygų peržiūrėtojai Susiv. 
sekretoriaus ir kasieriaus^dfliks 
savo dirbę ir pagarsins tę, kaip 
greit gaus knįgas.

14) Centr. sekretoriui, T. As- 
tramsk ui, tapo dovanota kaltė už 
pasiraszymę ant išmetimo Dami
jonaiczio ir Tarailos.

15) SuB'v.centraliszkos ir-viso
kios knįgos turi būti vedamos 
atsakaneziai, nės dabar pasirodo 
ne tvarkoj.

16) Susiv., turint savo spaustu
vę, ne duot knįgų spaudinti į ki
tas spadstuves, kaip antai p. Sta
garo spaustuvei centr. kom. pada
vė atspaust Chreetomatiję ir isz 
kalno užmokėjo $300.00. Spaudi- 
nant Susiv. spaustuvėje, visgi 
šioks toki pelnas butų buvęi pa
ežiam Susiv. Beto: centr. kom. 
tapo palikta pilna valia išleidi
mo Liet Chrestomatiję ant 15 
seimo, bet teip suprantant, kad 
gal rūpintis apie rankrasztį tiktai.

17) Susiv. spaustuvė turi būti 
Philadelphijoj.

18) Susivienyjimo* Lietuvių A- 
merikoj” visai nesikiša į tikėji- 
miškus reikalus.
- 19) “Tėvynė”, Susiv.L. A. or
ganas, turi išeidinėti kas nedėlię 
po senovei.

20) Atjieszkojimę viso Susiv. 
L. A. turto palikta Centrališ- 
kam Komitetui.

21) Septynioliktas Susiv. sei
mas bus Bostun’e, -'Mas.

Telegramai atsiųsti seimui 
su linkėjimais.

Elizabeth, N. J. May.- 22—01 
SveikMė1 tlblegMus ir vėlinu jiems 
gėrtf’tthtkrimų ant labo lietuvy
stei.

Makauckas.
Union City, Conn. May. 22-01 

20 kuopos delegatai laikykitės sa
ve dvasioj. Lai gyvuoja liuosybė 
ir lygybė! i

T. Raitkevieczia.
Minersville, Pa. May 23—01. 

Lai gyvuoja tautiszkasSusivieny- 
jiruas laisvas! Szalyn su despotais 
ir andytojais Susivienyjimo! '

V. Rimanauclcas. G. Merkevi- 
cziu8 ir G. Mikalaviczius.

Union City, Conn. May 23—01, 
Szslyo Kaupo ii Miluko retė- 

žiai! šilyn budizmas! lai gyvuo
ja draugija! '

Petras Antanaitis.
Union City, Conn. May 23—01, 

Szalyn žandarmerija, carizmas, 
jėzuitai, pipirninkai! Lai gyvuo
ja liberalai*)

J. Bekeris.
Į centrališkę kom i tėtę tapo 

iszrinkti:
Prezidentu—M. Totorius, 1 Wi- 
llow str., Plymouth, Pa.
Vice-nrezidentu — V. Kaunas, 
Box 211, Newburyport, Mass. 
Sekretorium — T. Astramskas, 
112, Monrestr., Philadelph a,Pa. 
Kasierium — T. Pauksztis, 123 
N. Main str., Pitttoa, Pa.
Apiekumi kasos: J. Kazikevi- 
ežia, 1150VVyommgave. Pittaton, 
Pa. K. Unika, 1112 Moyamen- 
sing avė. Phihdel| hia. Pa.
Užveizėtųjų knygino —V. Dauk- 
szyi, 766 S. 2ud sta. Ph'ladel- 
pbia. Pa.

16 seimo viršininkai
Seimo prezidentas-Kazys Drau

geli-.
Sekretoriai: P. Mikolainis ir V. 

Ambrozeviczius

Ant galo užpraszome visus Su- 
sivienyjimo sąnarius mus paremti 
užlaikyme Susiv organizacijos ir 
aij eškoli visę jo turtę czielybė- 
iė.

Mes prašome ant susirinkimų 
nutarti 'ir visiems sąnariams 
mums pritarintiems pasirašyti 
ant tam parengtų popierų, kurias 
šaiuut’nėjome visiems kuopų 
prezidentams ir tuo- p įsirašymus 
prisiųsti prezidentui p. M. Toto
riui, kad ant to pasiremdami, 
mes galėtumėm išpildyti Jūsų 
reikalavimus.

Ateinanczię tracz'ę kvartalinę 
moke-lį prašome siųsti pas p. T. 
Paukštį, 123 N. Main str. Pi
ttaton, Pa.,kuris yra užstatęs kau- 
ciję aut $50 >0 00

Tole-niuS savo atsišaukimus ir 
praneszimus talpinsime “Vieny- 
•»ėje”, k<il atgausime “Tėvynę”.

P sitikėdatnt ant Jūsų, garbus 
Stsiv. sąnariai, kad mus 
pa re m si t e ir uig'osite teisybę, su 
ta pažadinanezia vilczia, kad: 
“Kur vienybė, ten siipryliė ir lai
mėjimas”, liekamėa su godone:

“Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoj” Ceutrališkis t Komite
tas.

terp žmonių ir atneszių naudę, 
aut kurios tapo parengta ir išlei- 
sta.

12) Konstitucija Sūri v. L. A 
turi buri ata.iaudmta lieluviszkai 
ir angliškai.

Preke Pinįgų.
Ruskas rublis po...................... 53c
Prūsiškos markės po............24|c

Prie kiekw;eno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant oaczto kasz.



LIETUVA

Atsiliepimas in Susivie
nyjimo Lietuvių Lais

vamanių kuopas.
Draugail Matėtž isz paleipu- 

eio “L:etuvoje” Seimo protokolo, 
juog paduotas laiazke buvusio L. 
L. L. Riastiuinko M. Ambroze- 
vieziaus stovis kasos persistatė 
teip: "liko pas ka^ierių 11 dole
rių ir 78 centai. Skolos-gi A. 
Olszevskiui 134.10”.

Apturėjęs 18 d. berželio nuo M. 
Ambrozevicziaus vienintelę knį- 
gę, kurioje telpa suraszas kuopų 
su jų įmokoszeziais, rokundos: 
Įeigos ir Lzeigos, ir palyginęs 
pagarsintę jau 8tovį kasos su 
knįga, radau nedateklių 88 cen
tus, nes—gi naujai aprinktas ka
steriąs, Dr. Szliupas, priėmė nuo 
buvusio yidininko V. Gustai- 
czio tikt 10 doliarių ir 93 cen
tų.

Radau teip-gi jraszyta, jog 
kuopos isz Bostono, Baltimorės, 
ir M-t C^rmel yra prisirasziu- 
sios prie S- L. L. bet jokio adre 
so tų kuopų ir kiek prie jų pri
guli sąnarių, nėra. Pažymėta 
tikt, kad kuopa isz Bostono į- 
mokėjo 12. 30; o kuopa isz B d 
timorės 3.85. Kuopa-gi isz'M-t. 
Caimel neįsimokėjusi nieko.

Toje knįgoje buvusio centr. 
rasztininko yra teip-gi jraszas 
atspaudintų knįgelių:

. 1. ‘ Kaip Maskolija per
sekioja Lietuvę?” Exem- 

u pliorių 3900,
2 "Kaip geriausiai lai

doti numirėlį?" 3000,
3 “Ar vyskupas M. Vo- 

lanczauskas ne buvo viliū
gių Lietuvos?” 3000, 

Negalėdamas isz to užraszo ži
noti, kur ir pas kokię ypaty yra 
pasiųstų knįgelių, meldžiu p. 
A. Olszevvskio, jų spaudėjo, ir 
visų sekretorių Susiv. L. L. kuo
pų, idant teiktųsi duoti mau 11- 
nię. kur ir kiek yra tų knįgelių, 
ir ar visos kuopos jas apturėjo, 
nes isz knįgos centraliszko Sekre
toriaus pasirodo, kad kuopoms Bal 
timores, Bostono ir M—t. Carme- 
lio ne buvo iszsiųstos. Pasi
skubinkite su taja žinia, nes jūsų 
dabartinis centraliszkas raszti- 
ninkas ne nori užsipelnyti vieszo 
papeikimo už ne parengimę aisz- 
kesnįo inventor aus Laisvamanių 
turto. Rasztininkai kuopų teik- 
sisdeip—gi praneszti, kiek sąna
rių priguli prie kiekv.enos kuo
pos ir nuo kurio laiko yra prisi- 
raszę su pilnais adresais?

Isz protokolo Seimo teip-gi 
matote, jog nutarta spaudinti 
“Pajiegę ir Medegę” Bucehnerio. 
Reikes todėl nemaž pinįgų. Bet 
ne daug Siisivienyjimas nuveiks 
gero, jeigu atspaudiutos knįgos 
gulės metų metus neiszparduo- 
tos. Lai kiekvienas sąnarys ima 
už priderystę iszparduoti nors po 
10 expliorių kiekvienos jau at- 
spaudintos knjgelėj, o pinįgų ne 
stokuo's ant nuveikime tolesnių 
mierių S isiv ienyjimo.

Amerikonai sako: “Eternal vi 
gilence is the surety of liberty”, 
asz-gi pasakysiu: “Laisvamany? 
bė, prisidengusi baime kunįgų”, 
yra “surety of alavery and degra 
dation”. Lai kunjgai szaukii, 
kad laisvamaniai eina visi į pek- 
lę-mes-gi dręsiai reikalaukime 
davadų, ar visi kvailiai ir tingi
niai proto gyvena danguosna?

S. L L. Centr. Sekr. Kuo. V. 
Dembskis.

Lietuviams ant naudos.
Nesykj pramokę lietuviai, atėję 

į Suv. Valstijas, norėtų mokslus 
užbaigti, bet dėl didelių kasztų 
to neįstengia padaryti. Todėl 
skaitau sav už pareigę tautie- 
cziams praneszti, kad tuom tarpu 
“universitetas valstijos Missou- 
ri”, miestelyje Coiumbia, Mo., 
priima ant .studijų už dykę vi
suose savo fakultetuose. Tas u- 
niversitetas gyvuoja jau nuo 1839 
m. Columbijoje, kur randasi į 
6000 gyventojų, ir turi nuo val
stijos ir isz kitų szaltinių dide
lius metinius jėmimus. Todėl 
universitetas atidarė duris v:- 
eiems, kurie apsiazvietę būdami, 
nori įgyti augszteanį mokslę. 
Fakultetai ten yra: Edukacijos, 
Jurisprudencijos, Medienos, A- 
grikulturoe, Inžinierijos, Kalna- 
kasystos ir Met liturgijos. Pragy
venimas ten pigus yra—-nes ga
lima per metus pramisti už 125— 
200 dol. Universitetas turi sava 
knįgynę. szpit^ę, muzėjų, labora 
tori jas ir t.t. Visi fakultetai teip- 
gi atviri yra moterims, lyginai 

' kaip ir vyrama. Ant medicinos 
įstoti srali tie, kurie pabaigę yra 

’ " high-?ohot)l”, arba turi paliu- 
dyjimę, jog įgiję yra tolygų pra- 
dinį mokslę. Kursai traukiasi 
ant medicinos per ketvertę me
tų. Pereituose 1900—1901 m. 

medicinos ežia mokinosi 85 stu
dentai; visame gi universitete 
buvo 1500 studentų. Kas nori 
artesnes tintas gauti, tegul r iszo 
gromatę pas “Mr. Irvin Svitzler, 
Coiumbia, Mg’. Vėlycziau, kad 
lietuviszka jaunuomenė pasinau
dotų isz teip puikios progos.

Isz savo pusės apsiimu vienam 
vaikinui ar merginai duoti kaaz- 
tę ant mokslo tame universitete; 
bet jeigu atsirastų keletas kandi
datų, tai idant ne butų rugonių 
iszrinkime* vieno ar kito, kandi
datai turėtų paraszyti dissertaci- 
ję (apymyje vieno arkuszo druko 
ar da ugi aus) lietuviszkoje kalbo
je, kuri} paskui paduotumėrue j 
spaudę,jr keno bus dissertacija 
geriausia, tam prižadu medegisz- 
kę pagelhę. Tėmę dissertacijai 
gali kožnas aav pasirinkti, arba 
gali per gromatę su manimi susi
žinoti. Bet ant konkurso reika
lauja stoti tiktai toki, kurie ne tu
ri remianezių juos giminių.

Dr. J Szliupas.

Isz visur.
U Ant Uibaikalinės linijos Si- 

berijos geležinkelio prapuolė sze- 
szi vagonai prikrauti plieninių 
szėnių, kuriuos iszsiuntė dar lap- 
kriezio mėnesyj pereitų metų. 
Valdžios jieszko prapuolusių va
gonų, bet iki sziol nesurado. 
Kasgi tuos sunkius vagonus su 
szėnims galėjo pavogti? Vagilius 
į kiszenių juk jų sukimszti ne 
galėtų. Gana, kad vago
nus su teip sunktais tavorais ir 
dagi su rando tavorais, pavogė, o 
randas ne žino, nė kada, nė kur 
vagysta papildyta. Turhut jis 
ne atsakanezioj vietoj jieszko pa 
vogtų daiktų ir vagilių. Grei
čiausiai vagilius surastų, jieszko- 
damas terp budavojanezių gele 
žinkelį maskoliszkų urėdninkų. 
Terp urėdninkų juk Maskolijoj 
isztikro daugiausiai yra visokios 
veislės vagilių, gal daugiau negu 
kitose gyventojų luomose, urėd- 
ninkus vagilius dagi pats randas 
apgina.

|| Pagal Mulhallio iszleistę 
“Dictionary of Statidic*”, kru 
tanti ir ne krutanti turtai Euro
pos siekia 1175 milijardų markių, 
krutantis gi kapitalas siekia 500 
milijardų. Turtingiausia yra 
Britanija, jos turtas siekia 295 
milijardų, markių, Prancūzijos 
245 milijardų, Vokietijos 201 
milijardo, Maskolijos 160 mili
jardų, Austrijos 103, Jlalijos 79. 
Belgijos 25, Halandijos 22. 
Taigi ant kiekvieno anglijono 
iszpuola 5920 markių, ant pran
cūzo 5200 markių, holandieczio 
3680, vokieczio 3120, austrijoko 
ir i tai i jono po 2000 ir ant galo 
ant maskoliaus tik 1200 markių 
turtų.

| Mieste Gijon, (Ispanijoj) ir 
aplinkinėse klerikalų presziniu- 
kai ant bažnyczių prilipinėjo at- 
siszaukimus, jog visos bažnyczios 
bus iszdegintos. B tžnyczios K li
muose Morena ir San Juan isz 
tikro sudegė ir tai nuo padegimo. 
Mat Iszpanijoj priesz tautę ir 
priesž krasztę nusidėjo kunigija, 
o už tai reikia nukę« i tikėjimui 
ir bažnyczioms. Teip ant galo 
visur yra, kad už nusidėjimus ne 
labiausiai nusidėję turi aUakyti.

H 27 d. berželio prasidėjo 
terptautiszkos antomobibų (veži
mų be arklių) lenktynės terp Pa 
ryži aus ir Berlyno. Į lenktynes 
stojo ir amerikonas Foxh*ll Kee- 
ne, bet jam ne pasisekė- vos per
važiavus Belgijos rūbelių, jo ma- 
szina pagedo ir jis turėjo pasi
traukti nuo lenktynių.

U Caras numažino bausmes 
maskoliszkiems laikraszcziams, 
nubaustiems laike paskutinių stu 
dentų maisztų. Kaip sako, da
bar ant tūlo laiko vidaus minis- 
teris nesiskubįs su krovitbu baus
mių ant laikraszczių už kritika
vimus rando padavadyjimų.

Į] China Merchanta Co , kurios 
įtaisęs ir krautuvės yra mieste 
Tientsin ir jas saugojo ameriko- 
niszka kariauna, atsi^zaukė dabar 
į amerikoniszkę randę, reikalau
dama sugrąžinimo brangių tavo- 
rų už 400000dol., kuriuos, matyt, 
saugotojai už saugoj) mę pasiėmė.

- H Leipcige, Vokietijoj, nusi- 
bankrutino didžiausias bankas, 
pridirbęs skolų apie 80 milijonų 
markių. Banko direktorius liko
si suaresztuotas.

0 Sziuose metuose Prancūzijoj 
975878 žmonės ta:’’ bicykliu*. 
Sukontroliuoti tę ne su. ka
dangi Prancuzijdj yra m. ^e-tis 
nuo bicyklių-

| Laikraszcziai vėl pr&oeeza 
apie susilpnėjimę popiežiaus pa- 
jiegų. Daktaras Ldponi už. 
draudė jam gyventi sode, szėtrof/ 
kę popiežius darydavo kas vasa- 
rę; dabar matant tokio gyveni
mo jo pajiegos yra per menkos.

|| Miestuose Deception ir Au- 
tofagasta, republiboj Chili, pieti
nėj Amerikoj, laike paskutinių 
rinkimų užgimė niaiaztai. Pas
kutiniame porte policijautai szau
dė į pulkus žmonių, du 
užmuszė, o daug jų 
dė.

žmonis 
sužei-

p Mieste Oporto, Portugalijoj, 
isz naujo apsireiszkė azijatiszkas 
maras. . Buvo ežia jau 12 apsir- 
girnų ir 4 mirtys. Maras siau- 
ežia beveik visuose portiniuose 
Egipto miestuose.

|| Aplinkinėse Ferraros, Itali
joj, pakėlė sztraikę laukų darbi
ninkai. Atsiųsti kareiviai pra
dėjo szėudyti-į darbininkus ir 6 
užmuszė, o 20 pavojingai paszo- 
vi.

U Pakrantėse Naujos Pietinės 
Walijos, Australijoj, siautė smar
kios vėtros, laike kurių susidaužė 
keli laivai ir kiek iki ežio! žino, 
prigėrė 15 žmonių.

| Mieste Cariciue, Saratovo 
gub., Maskolijoj, siautė didelis 
gaisras, kuris isznaikino daug 
lentų pjovinyczių, 24 medžiais 
prikrautus laivus. Blėdį gaisro 
padarytu skaito ant 5 milijonų 
rublių.

0 22—26 d. liepos mėnesio at
sibus Londone, Anglijoj, daktarų 
užsiimanpzių gydymu džiovos 
kongresas. Ant kongreso vien 
isz Vokietijos keliauja 100 dak
tarų.

H Sziaurinėj ir Pietinėj dalyj 
Prancūzijos siautė smarkiiię au
dros, kurios ne mažai blėdies pri
dirbo. Ledai iszmuszė vynyczias 
aplinkinėse Bordeaux ir Dijon.

|| Gusinijoj, Vasarinėj Turki
joj, užgimė kruvinos m u* z tynęs 
terp krikszczionių ir mahometo
nų, kuriose 10 krikszczionių li
kosi užmuštų, o daug sužeistų.

Į| Liike ’žngliszkos artilerijos 
szaudyniųant salos Wightexplio- 
davo bomba. Jos szukių du ofi- 
cierai ir vienas kareivis likosi už 
muszti, o 8 kareiviai sužeisti, 
terp kurių 4 sužeisti mirtinai.

| Per sanvaitę nuo 15—22d. 
berželio, Hongkonge apsirgo az:- 
atiszku maru 155 žmouių, o pasi
mirė 152.

Nanji iszradimai
Gyvenantis mieste Tries-. 

te, pietinėj Austrijoj, Daktaras 
Trojtn iazrado nauję budę apsau
gojimo numirėlių kūnų nuo pa
gedimo. Apsaugoti pagal Trojano 
budę kūnai iszrudo kaip kūnai 
gyvų žmonių, net akys teip jau 
žiba, kaip gyvo žmogaus. Kūnas 
vienok kietas ir jis ne genda, ^a- 
li iszbuti tokiu per kelis szimtua 
metų teip, kaip rr Egipto mumi
jos. Kokiu budu kunus apsaugo 
ja Trojan, tę jis laiko psslaptyj. 
Pagal tę budę apsaugotts vieno 
vaiko kūnas yra laboratorijoj 
Pesz'o universiteto profesoriaus 
Lenhaffeko.

Laikrsszcz'ai pranes<a,buk 
profesorius Johnson isz Kansas 
un versi t e to iszrado budę paver
timo j trumpę laikę negro į bilt- 
veidį. Įczirszkia j ema po oda 
medegos vadinamos Leukitu ir 
juodi negrai pavirsta į baltus. 
Jeigu tas butų ir teisybė, tai 
klausymas, kok ę isz to negrai 
naudę turėtų, jeigu juos prof. 
Johnson paverstų į baltus? Kaip 
amerikonai nekenezia jų juodų, 
teipjau nekę tų ir skriaustų 
ir baltais pastotų.

nors

Vietines Žinios.
— 25d. berže'io trenkė peikimas 

į mediszkę kolegiją ant West 
Harriston ulyczios ir ję u Įdegė. 
Kadangi ne toli kolegijos yra Ii 
gonbutm, tai ligonius apėmė bai
mė, kad szpito ė. ne užsidegtų. 
Sunkinus serganezius, negaiin 
ežius pa-ikelti ligonius i-zue zė 
laukan, bet ugnagesiams piniaekė 
ugnį užgesinti ir neprileisti prie 
ligonbuezio.

— Chicagos bulmistras 4 d. 
liepos uždraudė szaudyti isz re
volverių ir kitokios veislės szau: 
dyklių, mėtyti ant ulyczių dina
mitu ir explioduojanczias petar
das. Už szaudymę ir pardavinė- 
jimę szaudyklių vaikams perkup- 
cziai turės atsakyti priesz sudę. 
Toki yrę bulmislro paduvadyji- 
mai, bet vargiai bo kas juos pil
dys ir lietuviai po senovei szau- 
dys isz surūdijusių, niekada ne 
szveieziamų revolverių. Papro
tys tas vienok yra ne gražus, civi
lizuotuose miestuose nieks ant u? 
lyczių ne szauio.

— Karszcziai Chicagoj nesi
liauja, kankina žmonės jau per 
isztisas dvi sanvaites. Skaitlių 
apsirgusių nuo saulės karszczio 
galima jau szimtais skaityti. 
Vidurdieniais termometras rodo 
3U virszum 95° karszczio.

— Irving Purk Bld. elektriš
kas karas pereito* nedėlios dienę 
užbėgo ant pikninkininkų vežimo 
ir vežirnę . sudaužė. Prie to vie
nas dviejų metų vaikas likosi už- 
musztas, o 8 suaugę žmonės 
apkulti.

— Pr. 114 Polk str., nuo 
antrų lubų per langę, jszpuulė 36 
metų Laura Brown. Ji mat bu
vo truputį per daug užsibalinusi. 
Prfeimuszusię nugabeno tuojaus į 
pavieczio ligonbutį.

— Pereito panedėlio dienę 
trenkė perkūnas į žvejojanezius 
ant ažero kranto jaunus vaikinus 
ir 11 jų užmuszė.

— Elektriszko 
linija isz Chicagos 
bus padirbta dar
Triakiai pradės bėgioti isz Ch ca- 
gos nuo pradžios rugsėjo mėne
sio- t

geležinkelio 
į Milwaukee 
sz>ę vasarę.

Draugysczin Reikalai
Chicago. Dr-le Simano Daukanto ant 

savo paskutinio susirinkimo laikyto 2 
berželio, numažino ant tūlo laiko įstoji
mo mokesti. Nuo sxio laiko priims drau- 
gysten gerus tautieczius, neseneinius 35 
metu už 11.00 įstojimo mokestiea. Se
kanti susirinkimą turės 7 d. liepos, K. 
Liaudanskio saleje, 3301 S. Morgan str. 
Todėl vyrai pasiskubinkite pakol įstoji 
mu pigus. y

A. Bijauskas, sekr. 
3327 Auburn avė.

Chicago, III. Draugyste, Liuosybes 
laikys savo mėnesini susirinkimą nede- 
lioj, 1 vai. vidurdienio, 7d. liepos, ulėj 
Petrouiaus, 168 W. 18 u), ant kurio bus 
labai svarbus dalykai a pa v ars tom i. Dėl
to kiekvienas sąnaris privalo pribūti. 
Naujiems sąnariams instojimudar 61.

Draugyste.
Baliu*! Balius!

Chicago. NedelioJ, 24 LapkriCzio, 
Dr-te Dovido Karai, turės savo balių, 
Freiheit Turner saleje, 3417 b. Halated 
st. Todėl meldžia visu kitu draugys- 
eziu toje dienoje nedaryti balių ne te
atru, kad viena kitai ne kenktumem.

Komitetas.

AukoK ant kankintinlu.
M. Csernevska, Thorp. Wis......... *1.00

Buvo 151.20
Sykiu 152.Ž9

Ign. Cz...ui,pasiusta 25 Rubliai už. .13.30
Lieka kasoje.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau Benedikto Brazio ir Elzbie

tos Braiiukes, Kauno gub.. Hziauliu pav., 
Gruzdžiu pa ra p., kaimo Žiogu. Jie pa
tys, arkų kitu teiksis duoti line ant 
adreso:

Kazimieru Bacziulis,
128 String str., Chicago, 111-
Pajieszkau Vioentd Norkaus ir Kazi- 

simierio I^vicko,abu Kaunogub.,RoMi- 
niu pav.,Kaltinėnų parap. Jie patya, ar 
ku kitu teiksis duoti line ant adreso:

Ciprijons Norkus,
Fontanet, Ind.

Pigiai ant pardavimo gera meatnicria 
bucaerne) vietoje lietuviu apgyventoje, 

arti dvieju Bažnyozlu, bisnis gerai iš
dirbtas. Atsisaaukite pas.

T. Sieklicki, 572 Noble 8t.,
(12—7) Chicago, III.
Pigiai ant pardavimo geras sallu- 

nas po nr: 572 S. Jefferson st. kerte Bar- 
ber. Norinti pirkti atstssaukite po nr. 
824 W. 8lst. PlaCto,vienas blokas Į.rytus 
nuoHąlSted it.

AKUOKI DARBO?
Jei teip, tai eik pas Jurgi Vitkų, dar

bo agente, 3319 S. Halsted St., o per Ji 
gali gauti darba ant farmu, geležinkeliu, 
mieste ir tt. . 12-7 _ • t

i Atsbtaaukinuui!
Man wažinėjant po Vakaru* ir po 

Nauję Angliję teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžw*lglmą į klausimus philozophl- 
Jos ir mokslų (duszię, Diewę, gamtos 
įstatymus, evroliuciję, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra taguidyti L 
Buchnerio weikale "Pajiega ir Medega" 
(Kraft und Stoff). ir kadangi sziędien 
tok* weikalš isz tiuų yra reikalingš 
wi*iems laiseramaniema, idant turttų 
atramę priesz kunigijos melu* apie re- 
ligiją. mz pšisznekeję* su kiliais tau- 
tiecziai* rįžausi apgarsinti prenumeratę 
aiit wir*z minėtos knygos. Prenumera
ta lietuwi*zko* knygos, kas dabar nori 
prigelbeti anę at*p*udinti,k*szrno* *1.50; 
po atspaudlnimo kas z tuo* *2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tę knygę turėti lietu- 
w i sakoje kalboje, keriecaiu prisiųsti 
prenumeratę, ir kaip taps atspaudlnta, 
užsimokejuaiejie gaus atlyginimę kny
gom* tiek egzempliorių, už kiek bu* 
isz anksto užmokėję Ir Jų wardai ir pra- 
wardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kšztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
iuu Tautieczių urnai su prenumerata 
išleidime knygos man pagelmingaf* 
būti. «

J. 8zliup*s,- M. D.
421 P*nn Av*., Berautos, P*.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiszkl. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu......................... ..............?. ftOc.

Kaip gyvena Augmenys? ‘ Yra tai 
moksliukas apraazymas apie yvairius 
musu žemes augalus, Ju sudėjimą, at
mainų, gyvi ir plėtojimui nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu tr tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 120 pusla
piai.......................................  35c.

Ar vyskupu Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
šyta Kn. Dembskio. Iszleista kustais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................................15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, Ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su lalk- 
ruzeziu "Lietuva" buvusi balandžio 
menesyje, 1809 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkaus druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
po, “Lietuvos" iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos Sz. Jurgio Ilė
tu visiko* bažnyczios. Popieros apdė
tais................................................$2.00.

Audimo kietais apdarais, auksi
niais titulais................................ $2.50.

Sinertbi. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmisis. Kas nori dasiiinoti 
kokia yra smertis ir kaip Ji išrodo: vy
riška ar moteriška, Juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie v iš Jos pavidale 
dšlžinos. Mat viens dievobaimingas kle
bonu mirdamas mate Ja ir labai aiszkiai 
apruze Jos pavidale. Knygute kaštuoja 
tik.................    lOc.

Istorija epe Gražia Katruka Ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te..........................................................lOc.

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu 'kalbu P. A. bzi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu budu žeme eina apie šule, 
kode! mes nerandame žemes krašto, 
kokiu budu duosi užtemimai nules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk Ja, o^a viską 
duižinosi.,,.................. ................ . 25c.

Bzias visas knygas' galima dabar gauti 
“Lietuvos* redakciįoi.

IŠ KUR ATSIRADO
muso naminiai Imliai ir anginam! augmenys?

Paęal LunJcevyiių.

nas 
kas

vietoj pakilti, galima sakyti, daugely j vietų 
nupuolė, pavirto į daug niekesnius negu bu
vo senovėj’.

Jus žinote, kaip dau&; atmainų naminių 
balandžių augina žmonės. Dabar visi žino, 
kad visos tos atmainos naminių paeina nuo 
laukinio kalnų balandžio.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laišką į "Lietu

vos" redakciją, visada paraszyk aut 
laiszko mvo varda ir adresę.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. višda paduok ir senaji švo adreš. 
Jeigu pats gerai rašyti nemoki. Ui a- 
dreš duok kitam, geriau mokaneziam, 
parašyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi", 
iainelaikykie Jį pas šve, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai-, 
kik šu tik mažaja balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti Jo ne reikia.

4) . Sumu nesiekianeziš vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacz tinę mis markėmis, 
bet Jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi". Siuncziant markes, reikia.Jm 
įdėti įlaiszka liupus. m ūsas, nesul įpin
tas ir ne lipinti ant laiško. Sulipinto* 
ant laiszko arba viena ant kito* .niekam 
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
imto*.

Meldžiame ruzeju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite išleistuvei darba prie laiszku ai
ški nej i mo ir patys veikiau aišky m a 
gausite. “Liatuvoa" iszleistuve.

siun-
Par-

Ame-

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriau**! 

esi* pinigu* į irisas *wieto dalis, 
duoda ši f k orte* ant wisu linijų į 
riba ir iš Ameriko* į *ms ssrieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelia aiipitus geru namu pi
giai ant pardasdmo. "Lietuvos” re
dakcijoj leippat galima gauti vrisokiu 
lietarrlszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawincz*woniu ir gromatom* popieru. 
Rašykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Ruzydami įdekite už 3c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. Olazešskia,
924—33rd St. Sub-Su. 60. Chicago, III.

“Lietuvos” agentai.
NEtV YORK. N. Y.

Jotum Naujoku, 115 Forsylh st.
NEWARK. N. J.

V. Ambrasevfcsia, 180 Ferry si 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislowas Rinkewiczius, 73Graod si.
Juozu Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunu, 262 Metropolitan avė.

8HENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 447 W. Unest.

MT. CARMEL, PA.
Petru Bieliauskas,

WATERBURY, OONN. . 
Jonas Taraila, 677 Riverside st. 

PITT8BURG, PA.
K. Gediminas, 1718 Carson st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnu,

8CRANTON, PA.
Mikolu Ramaaauckas.

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gaw)is, 2018 N. Wuhington st.
M Lietuvos** keliaujanti agentai. 
(Vincu Kudarauckas, 
Jurgis Kuakewiczia, 
Juozu Petrikis,
K. Rutkauskas, 
Juozapu Matutis,

Kur uie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu juos uisiruzyti "Lietuvę** 
ir prenumeratę Jiems utsimokfitl; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgu 
ui tę paezia prekę kaip ir redakcijos*.

"Libtuvos” Iszutis-rtrvz.

•'S

“Vienybe Lietnvniku” 
iszeina kas Beveda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesM Bvarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulis, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apeiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasa- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįghi turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir ptnį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
.Plymouth, Pa

VI. Kaip iš vienos atmainos pasidaro 
kelios naujos?

Klausymą apie geresnę atmainą kiekvie- 
kitaip supranta; geresniu vadiname tą, 

geriau musų mieriams, reikalams ir no
rams atsako. Tą ne vienodai supranta nuo
žmi, ne vienodai suprato ir musų senų gady
nių protėviai, kadangi ir jie ne visada ir ne 
visi vienaip gyveno, ne visada tuos pačius 
reikalus turėjo.

Štai ir dabar tūli nuožmiejie užsiima 
medžione ant visokių žvėrių ir pauleščių. 
Medžionę jiems palengvina Suneš. Visi gi 
žino, kad ir tos pačios atmainos šunes ne ly
giai greitai suranda pasislėpusius žvėris ir 
laukinius paukščius ir ne visi moka juos pa- 
gauti. Viens moka pavyti bėgantį žvėrį, ki
ti gi labiaus mėgsta j ieškoti ir medžioti ant 
paukščių; viens drūtas, drąsus, kitas gi turi ge
resnes uosles ir ištolo žvėrį ir paukštį užuo
džia; vienas suvaldo gaudomą žvėrį drąsa ir 
aštriais dantimis, kitas gi atsargumu. Taigi 
čia klausymas, katrie iš tų šūįių bus geresni? 
Tas paeis vien nuo to, ant kokių mierių no
rėsime šunį turėti. Nuožmiems, medžiojan- 
tiems ant didesnių žvėrių, geresni bus drūti 
ir drąsus šunes; tokius jie sau ir išsirinks; 
medžiojanti ant paukščių velys turėti pade- 
toją turintį geras uosles ir atsargų, kad ne 
baidytų paukščių.

Daleiskime, kad dvi nuožmios tautos gy
vena ne toliesa viena nuo kitos; bet vietoj, 
kur gyvena viena, yra daug paukščių, kur gi 
gy venalcita, yra daug didesnių žvėrių.- Tai
gi pirmutiniai užsiims medžione ant paukš
čių, antriejie gi ant žvėrių. Daleiskime, kad 
abidvi tos nuožmios tautos turi šunis vienos 
ir tos pačios atmainos ir kad vieni turi dides
nį sumanumą prie gaudymo ir suradimo 
paukščių, kiti gi labiaus tinka medžionei aut 
žvėrių. Suprantama, kad tie nuožmiejie, 
kurių krašte yra daug žvėrių, rinks tinkan
čius medžionei ant žvėrių šunis; tie gi, ku
rių krašte žvėrių ne daug, o daug paukščių, 
stengsis priveisti ir šunis labiaus tinkančius 
medžionei ant paukščių, kurie mokės surasti 
ir atsargiai prisiartinti prie paukščių pulkų. 
Po dešimčių metų tokio auginimo pas šituos 
nuožmiuosius išsidirbs jau dvi šunų atmai
nos: viena labiaus tinkanti medžionei ant 
didelių žvėrių, kita gi su geroms uoslėms,at
sargi, tinkanti medžionei hht paukščių. Iš 
kurgi dvi, gal paklausite,?nes iš pradžių abi
dvi tautos turėjo tik vieną^ Tai iš tos vienos, 
per įtrinkimą ant veislės turinčių ypaty
bes atsakančias reikalams vienos ir kitos tau
tos, su laiku ir išsidirbo dvi. Tokiu jau bu
du iš vienos atmainos žmogaus prisavintų ar
klių išsidirbo dvi, iš dviejų keturios ir teip 
toliau išsidirbo daugybė visokių atmainų ar
klių, kokius matome šiądien; teip jau viena 
atmaina pr įsa vintų avių, kiaulių, ožkų gąlė; 
jo per ilgą laiką Įtasidalinti į daug atmainų, 
besiskiriančių tūloms ypatybėms viena nuo 
kitos.

Pakalbėsime dabar ne apie nuožmius, 
bet apie musų tolimos praeities protėvius ir 
pažiūrėsime, iš kur pas juos atsirado visokios 
atmainos avių.

Daleiskime, kad jie iš pradžių turėjo 
prisavintą iš laukinių tik vieną atmainą. 
Avys, žinoma, visgi truputį skyrėsi viena 
nuo kitos, kadangi, kaip nėra žmogaus, ku
ris visame teip butų panašus į kitą, kad jo 
visai ne galėtume atskirti, tas pats yra ir 
terp žvėrių, nors ant užtėmyjimo skirtumo 
reikia didelio įpratimo, bet augintojas visgi 
gerai pažįsta savo auginamus gyvulius ir 
vieną nuo kito gerai atskiria, nors visi butų 
vienos parvos. Terp tų vienos atmainos avių 
vienos galėjo turėti vilną truputį ilgesnę ir 
tankesnę; kitos vėl vilną turėjo niekuom ne 
siskiriančią, bet užtai buvo truputį didesnės 
,ir riebesnės; trečios vėl, nors ne atsižymėjo 
nė savo vilna, nė riebumu ir didumu, bet už 
tai davė daugiaus už kitas pieno.

Iš tų avių musų pratęviai galėjo pasi
rinkti tokias, kokios jų ukėj buvo reikalin
giausios ir naudingiausios, kokios labiausiai 
atsakė reikalams. Kiekvienas paisė ant sa
vo reikalo ir naudos. Vienam reikalingas 
buvo šiltas kailis, kadangi iš jų siuvo sau 
drabužius; kitas norėjo turėti daug riebių, 
turinčių gerą mėsą avių, kadangi mėsa ir 
taukai buvo svarbiausiu jo maistu; trečias 
-gi norėjo, kad jo avys duotų daug pieno, ka
dangi jis mėsos ne daug valgė, maitinosi la
biaus pienu, negu mėsa, kuri jam ne patiko; 
iš pieno dirbo sviestą, surius ir tt.

Tokiu budu tasf kuriam reikalingi šilti 
kailiai ant skrandų, stengsis auginti ir pa
laikyti tik tokias avis, kurios turi ilgą it tan
kią vilną, kitas gi arba papjaus ant mėsos, 
arba parduos kitiems. Turinčios šiltą kailį 
avys gimdo ir ėriukus su tokioms ypatybėms, 
taigi ėriukai turi tėvų ypatybes. Ne bus ta
me nieko ne paprasto, jeigu terp turinčių 
tirštą ir ilgą vilną ėriukų bus keli turinti ją 
tirštesnę negu kiti. Juos tai avių auginto
jas ir pasilaikys ant veislės. Jis saugos 
išrinktas veislines, kad jos nesusimaišytų su 
kitoms neturinčioms geidžiamų ypatybių; to
dėl tai ėriukai tolesnių gentkarčių turės vis 
tirštesnę ir ilgesnę vilną. Darbas, kaip ma
tote, ne sunkus ir prie gero noro lengvai iš
pildomas. Reikia tiktai atsakančio parinki
mo veislinių, dabojimo ir kantrybės. Po 
kokių kelių metų tokio darbo augintojas ir 
išdirbs avių atmainą turinčią tikrai gerą 
vilną, taigi tokią atjnainą, kokios geidė, ko
kia daugiausiai jam gali naudos atgabenti.

Tokiu jau budu elgsis ir augintojas, no
rintis savo bandoj turėti riebias ir turinčias 
gardžią mėsą avis: teipjau darys ir auginto
jas, norintis turėti avie duodančias daug pie
no. Visi jie renka ant veislės turinčias gei
džiamas ypatybes ir jas daboja, kad nesi- 
maišytų, ypač laike burškimosi, su avims ne- 
turinčioms geidžiamų ypatybių. Lietuviai, 
išėmus gal auginančių arklius ūkininkų, ma
žai rūpinasi apie tokį parinkimą kuo geriau
sių veislinių, per tai ir jų auginami galvijai, -

Laukinis kalnų balandis.
Labai senose gadynėse, vos apsisėdę ant 

vietos žmonės, teiposgi ir musų protėviai, pa
žinojo tik vieną balandžių atmainą; buvo tai 
laukiniai kalnų balandžiai. Daug darbo 
reikėjo padėti ant prisaviniroo šito paukščio 
(ne reikia užmiršti, kad senose gadynėse, ka
da ant žemės buvo ne daug žmonių, laukiniai 
paukščiai ne buvo teip baugus kkip dabar). 
Po ilgam laikui balandžiai šiaip teip likosi 
prisavinti, jie ėmė maistą iš žmogaus rankų, 
pradėjo krauti lizdus ir perėti kiaušinius po 
žmogaus stogu, ko be abejonės iš syk ne da
rė, kadangi ir dabar galima matyt, kad dau
gelis laukinių paukščių, nors ir pripranta 
prie žmogaus, net paskui jį sekioja, nelais
vėj ne nori perėti. Po žmogaus globa balan
džiai atsirado kitokiose sanlygose, perkeitė 
savo gyvenimo būdą, o tas atsiliepti turėjo 
ant jų kūno sudėjimo, panos ir papročių: 
vienų persikeitė didumas, kitų snapas ir tt. 
Visi tie persikeitimai iš pradžių buvo neznai- 
mus, -tik tėmyjanti akis augintojo galėjo tas 
permainas patėmyti. Jam užteko ir tų ne- 
znaimių persikeitimų ant išdirbimo naujų 
atmainų su žymesnėms jau ypatybėms. Už 
pamatą jis paėmė savo paties naudą ir norus. 
Ką gi jis darė ant išdirbimo naujų balandžių 
atmainų? Darė jis tą patį, ką daro visų na 
minių gyvuliu augintojai, norinti išdirbti 
naują atmainą; darė tą patį, ką darė ir avių 
augintojas, besistengdamas išdirbti atmainas 
ilgavilnių, riebių arba duodančių daug pie
no avių. Kam patiko turinti vienos 
parvos plunksnas paukščiai, tas ant veislės 
rinko balandžius turinčius vienodos parvos 
plunksnas; kas vėl norėjo turėti margus, tas 
suleido tik tokių parvų veislinius. To užte
ko ant išsidirbimo per ilgą laiką naujų at
mainų su geidžiamoms ypatybėms. Tas ant 
pirmo pažvilgio rodosi ne suprantamu, kaipti*, 
iš vienos atmainos melsvų laukinių balan
džių galėjo išsidirbti atmainos visai juodų, 
baltų arba margų? Ne reikia vienok už
miršti, kad tas išsidirbo ne ant syk, bet iš 
palengvo, per ilgą laiką. Laukiniai balan
džiai, nuo kurių paeina visos atmainos da
bartinių naminių, turi juodus dryžius ant 
uodegos galo ir pasparnėse. Gal būt, kad 
pas prisavintus, gyvenant jiems kitokiose 
sanlygose, skaitlius juodų plunksnelių po 
kokiam • laikui pasidaugino. Išrinkęs porą 
turinčių daugiausiai juodų plunksnų, augin
tojas juos suleido į porą. Ta pora, atvedė 
jaunus, kurie turėjo dar daugiau juodų 
plunksnų negu jų tėvai. Iš tų žmogus pa
rinko porą turinčių dar daugiau juodų 
plunksnų ir tie atvedė naują gentkartę tu
rinčių dar daugiau juodų plunksnų. Au
gintojas tokiu jau budu renka poras turin
čias daugiausiai geidžiamų ypatybių, jos at
veda ir vaikus turinčius vis daugiau ir dau
giau geidžiamų ypatybių, mėlynos pirmuti
nių balandžių plunksnos ėjo mažyn, o dau
ginosi juodos. Ant galo po ilgų metų dar
bo augintojas sulaukė geidžiamo, pas jį atsi
rado nauja juodų balandžių atmaina, 
kokios pirma ant svieto niekur ne buvo. 
Stebuklo tame atmainos išdirbime nėra nė | 
jokio, žmogus apturėjo vien tą, ko geidė, ant 
išdirbimo ko su kantrybe per eiles metų 
darbavosi. Tokiu jau budu jis išdirbo at
mainas balandžių baltų, raudonų, geltonų, 
margų; dabar iš tikro yra visos šitų parvų 
balandžiu atmainos.

Ant išdirbimo margų balandžių, apart 
parinkimo atsakančių porų, žmogus be abe
jonės naudojosi ir iš kitokio budo: jis rinko 
į poras balandžius visokių parvų xrba kry- 
žiavojo atmainas. Teip, paveikslan, jeigu 
poroj buvo vienas visai baltas, o kitas visai 
juodas, tai kaip kada nuo tokių tėvų bpdavo 
margi jiaukštyčiai, taigi turėjo plunksnas 
abiejų tėvų, taigi ir juodas ir baltas; teipos
gi jeigu vienas balandis poroj buvo raudo
nas, o kitas baltas, tai jų vaikas galėjo turė
ti margas plunksnas, taigi iš dalies baltas ir 
iš dalies raudonas. Teąj vienok’ ne visada 
būva. Paprastai, jeigu vienas iš tėvų juo
das o kitas baltas, tai paukštyčiai būva arba 
balti arba juodi, arba vieni perima tėvo par- 
vą, kiti gi motinos; margi retai pasitaiko, 
bet gal kaip kada ir tas atsitikti.

Iki šiol mes kalbėjome vien apie tai,kaip 
žmogus elgėsi, norėdamas išdirbti geidžiamų 
parvų balandžius. Bet žinoma, augintojui 
ne visada rūpėjo vien parva jo auginamų ba
landžių, bet ir kitokios ypatybės, kaip antai: 
didumas, pavidalas snapo, kojų, galvos ir 
tt.; kitam galėjo patikti labįaus atmaina ga
linti ilgai lakioti, kitam galinti ragožiuotiesi, 
vartytiesi ant oro; kitas vėl norėjo turėti at
mainą kitaip burkuojančių balandžių. Ne 
visiems juk žmonėms patinka tas pats: pa
prastai kas vienam patinka, tas pats kitam 
ne patinka. Kas kam labiaus patiko, tas 
stengėsi tą kokiu nors budu apturėti. Ną 
kiekvienas naminių gyvulių augintojas rūpi
nosi vien apie didesnę naudą iš auginamų 
gyvulių, buvo diktai tokių, kurie rūpinosi ir 
apie išdirbimą ne paprasto jų pavidalo.

(Tolians bus.)



Knygų Katalogas.
Knygos svetimos spaudos.

Anegdotel iszsiterimal ir patarles Isz gyveni
mo senovės Grekonu bei RvmtoouteJ “ lOe

Apie kalbu pradžia ir tikron fodos dėl apsisaugo 
limo nno neprieteliu vedanczin isz tikro tr 
iszganingo tikėjimo kulio in prapulty. Czla 
raszejas nerodo kurine yra seniausios ant 
svieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviazka kalba yra seniausia ir kad tart 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
Issnaikinti; ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo ju apsisaugoti.............................. 10c

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraazp kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. keturi abrozelial parodo žmogaus pil
vą kokios isz girtybes pastoja ligos 
Jr paduoda rodą* kaip nuo to iszalgydvti.SOo.

Abeoela Ir teip mokintuve dėl vaiku, sutai
syta A—e* Ir J. S*. Yra tai geriausia* lemen- 
torius. ne* jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinancziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai..-................  30c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio........... 10c
Aagliszkai-Uetuvtezka* žodynėlis, sutaisytas 

lt n. P. Saurusalczte turi apie 3600 žo
džiu : angliszki žodžiai IszguMinetl lietu- 
viszkai........ ............................................ S®0

Birutes dainos “ “ 10c
Budas gydymo. Daktariszka knyga................ 40c

Prasite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidsjimo miesto Wilniaus,koki jame 
klioaztorial buvo, koki lieluvisskf ku

vos atsitikimu.. ...,10c
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norinezia 

iszmoktte gražiai raszytie . lOo
Pradinis mokslas angliai ko* kalbos................75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su pi tesėto

mis.............. . ............................. ..
Pamatei Tikėjimo. Parasze V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kratinejliual tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto Iss- 
gaaiagiems dūmojimams..,......'......  15c

Pasako* perai Krylovą Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Talpa 
czia 15 pasaka, paraszyta eilėmis... 10c

Pirmutine paszelpa urnai susirgus, talpi gi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivlda parasze N. Naudinga žmorems 
knygele.................................................. 10c

Rackvsdls G romai* rasiymul. Yra labai 
naudinga knygete, kurt mokina kaip reik 
ravsylie gromata* In: pažyitamua. prtete- 
Uus, giminia*, mylimai*!** ir myllmuo- 
aute gries* ap*iwudlma, in ponus, kunl- 
(US, vyskupus ir kita* augsttal stovss- 
czias ypate* PasT*lkintmai(pavlncauvo- 
nes) ant Nauju MStu, dtenoju varduvių, 
gimimo Ir kituose svarbiuos* alsitlki- 
.............................................................SOc

Daina skrynele » Kk>
Dallyde arba patarmes stelloriams, surinkto* 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikslu. 
Antano Dailides, Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stetionszką 
darbą...............    ■ *)c

Ktaologiszkoa smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vyczteus. Moksllszkl lietuviu praeites 
tyrinėjimai, su viena mapa.. ..........  8Jc

Kgle taleriu karaliene ir lazgrtovimas Kau
no pilies 1382 m., du puikus dramai para
škyti Aleksandro Gužuczio . 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sztandientnlo
Lietuviu padėjimo................................. 10c

Gyvenimas K lemenso Marijos Hofbteuero, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimą 
Dr-tes Aipirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomls va 

dinamų*, verste, ant lietuvlszko Kn. 
PetroSaurusaiczio Ka* nori tureli dwa- 
siszku nauju pasiskatimu tegul nusiper
ka szę k ui ngeię ........................... I ... 30c

I’hshIios, Fžomnnnl, Novelioa, 
Mythai. 

kmžlaua galas Ponsko Piloto, kurs buvo au
džia vieszpattez Jėzaus........................

tnima Vili*, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kuria skaitytojas atsidžiaugt negale* .... 

t pleką Dievo, pasaka ....................................
mdersono pasato*. P. Nerio. 10 gražiu pa

satu vienoj* knygutėje........................  15c
ipte Jena Tvardaucta garsu burtinyka 

Ir jodarbus sykiu su apraszymais apie bur
tus. .... , 25c

'■ve.., m>as Stepo Raus uosio, pasakos !5c 
yvenlmns G.lianaites (Gtuoeefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti (ašaka, 
aid* kuria lietuviai jau daug kartu glr- 
d-'jo. . ... 50c

įievaltls, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. " •• • K

luonos ji'-szkotojai, apysaka H. Seukievl 
cziaus.. . ................  35.

>u pakus apra»zvm»i apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime valku  .............  SOc

Idėja ant meszJyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Musu....... 10c------------------- a. . ( lfcj 

-------- --------------- “ 5(te

įBoblnsonas K rusins, morallszka Ir žlnęvdl 
apysaka passwssta jauuumensl.....OSo

Cteou Gadynių isinyke Gyct ButvariaaL Pagal 
Hutchlnson*. smalas bserna*. Ji aprasso 
seniausiu gadynių Įvairia* snivsriinu* gyv*- 
nuslu* am žemes dar prtess žmogaus asu Jos 
atsiradimu. Bziandlen tu sutvėrimu kunus 
žmona* kasdami eilių* stalinius, kanalus ar 
imdami isz ž^mrs anglis, randa giliai palai
dotus Seme)e- Tulu sutvėrimą atrado cite- 
ius, nesugadintus, kanu*, užklotu* alte ke
liolikos sieksniu storio žema*. Tte atrašu 
Bemeje kanai yra sziandten IssaiatyU Ival 
riaose uuzejuose. Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip *eoa yra muau žeme, ktek daug 
ssUllouu metu reikalavo pakol sol mirusio 
tverte* kūno užaugo Jos eile keliolikos sieks
niu storiu. Moksilncsla: ten to semia bran
giausia mokslu susipažinimo, kaip b kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi Iaz žemesniu

tl. kaip šamai Ir Smogu* am musu žemes at
sirado. Knyga tari 373 puslapiu stambaus

tvsrtma. Fraku............... ................ S1OO
Trumpa G*o<r»flJ* Butais* Neri*. Trumpu! b 

suprantamai aprasso wi*a* 5 dali* *wt*to. Bu 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, cywu lu b 
medžiu. TiakaasHuse r>o<raSM ln pradine 
mokslulnę....................................... . Ufte

Vanduo ant Sen.es, po Srme b Tlrssuje žemes 
Rusiszka; parasze Rubuklu'*. Verte Drugys. 
Imeido T M. Dr-te. Szi knygele, labui su
prantamo] kalboj, aprasso visa* tujJsus 
permalu*- ir Tvikntea: kaip II* perslkalosto 
lu garu, kyla in virsiu Ir tenai tveria debe- _  -1 t *-.*.4— -ItsesA leA-isuviaai

I stori ja gražios Magelono* 
Istorija septynių Mokytoju

VVMSaMSUO w —--- , ,---—--- --------- te----
sius iszlynuejimos suraszytes.................. 15c

tarankiai szvento* Inkvizieijoa. vartoti VI ir 
VII szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes Parasze Mac 
Donald Labai akyva knygute......  10c

laiko kyla melai ir viaokioa akriaodo* žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis- Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias isttraukas isz 
szvebtos Biblijos kurias perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt....... . 75c

U n įjotu po valdžia maskoliaus
Juokingas pasakojimas apie lizaltebeisiu* 

ir du gražus straipsniai isz uklnikystu*
Kas teisybe tei ne melas, puikios apysakelus 

įsa lietuviu gyvenimo „ 15c
Kaukazo Belaisvi*. L Tolstojaus apysakėlė. 10c
Kunigas, puiku* apraszvmas isz gyvenimo 

lietuviu...............................................
Id a Kubos Prozaiszki Rasite! Szioje kny

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraszytu 
kn. Burbos, buvusio kleboną lietuvlsz-

5c

Czia uukntę didelius darbu* veikia: snie
gas kartais uždengia eieles kaimus Ir laido
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvulius, pasknl 
tlrpdams nuo šaute* ketesiaai iu vandeni b
b kavoje*! po žeme, kur ve! veikia H paU 
darbą kaip b ant vlrsaaus žemes..........lOo

Žmogus Nepi-usskt*. Verte iss ssvedlssko Ne
ris Gnu apysakėlė: kslp turtingo prakete 
sūnūs spuveae su varginga mergina 1 risi-

ilk

§wi6 Modica i Disosnsaru oall jus iszouduii!
Jie užtikrina iszgydy.ma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
--------------- --------------------------------------------------------- 1---------------------

Jus nieko nerizikuoja!
jeigu esat iszegzaminuoti

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

Ju eiectro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima iii egzatninavitna ir rodą. Jeigu 
jutu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate užgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemiraeziu ir aplinki

niu miestu pribūva aut koino trūkio 
(treino) idant butu išgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Geolioglszkas Lietuvos isztyrinejimas. 
naudinga moksliazka knygele.................. 10c

istorija Europos su mapoms 50e
Istorija gražioaKatrukos ** “ 10c
Istorija isz laiko Prancūzo srainos atsitiku

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

ga. Parasze Zanavykas. .- • 40c
Iszganlmas vargdienio. Knigi .e pamoki

nanti kaip pagerint sawo gyvenimu 25c 
latekme Socijalistiszku eanlygu ant visu kultū

ros szsku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi........15c

Ka darytie. kad botume sveiki ir ilgai gy- 
*e n tu meni.. .......................................... Kk:

Kankles, lietoanszkos dainos su‘natomis, 
sutaisytos ant 4 balsu dėl wvru salia 1. 80c

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 
riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, II dalis... . ............................. 30o

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszaugtnti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.-.....................................  Ke

Kaip igytie pinigus ir turtą ,, 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai .... 10c
Kristijonas Duonelaitis „ ,, . 10c

10c 
10cKrumplio Jono* puik*

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietu vos žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zahn'a 
verte kn. A. Milukas... ......................

Kristijono Done laiezio Rasztai............ . .......
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu irKazaliu Vii-

• Szviesule",' Drąsybe ir Iszmintis žmo
gaus", “Apiburte avis” “Tėvo pasku
tiniai žodžiai“, “Naujalenkis isz prie
vartos". "Sesuo”, ' l t tėvynės meile", 
' Burtininkas isz Cucugvano Austrijos".
• Sodžiaus elgeta ’, ''Velnio iszpažintis".
■ Smertisant nosies”............................. ?...80o

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra 
ne tik graži pasaka bet ir geras pamoki
nimas pr,e ukininkyste*...................... 10c

(lietuviszkos Pasakos. Medega lietuviszkai my- 
tologijai. Surinki* DroJ. B*saoawicziaus 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku m v tolo 
giszku pasakų, kaipo tat: Dievas ir velnias: 
Perkunasir velnias. Žmogus ir velnias: Apie 
raganas ir raganius: Apie Deives. Laima ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; Apie Szal- 
na iržzalti: Apie vejos. Apie milžinus; Apie 
žalczius ir smakus; kote witktekius arba 
vDknloku*. Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir sziędien daugybe lietuviu tiki buk tei vis 
buvus teisybe...... . ............................*1.50:

Maskoliai >612 metuose srba Jurgis Milos- 
la Vikis...........................  ;......... 40c

Medele pasakojimas. Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czla ap
raszo atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztu* svieto. Yra 
tai aky va* ir pamokinanti* apsakvma* su 
trimis abrozelial* . . . 10c

Marku* ir AureBonas, apisaka isz pirmu am
žių krikszczionyste*...............................30c

Mythai. Pasako* ir Legendos Žemaicziu, su
rinkto* Ed. Veokenstedt p, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Y'ra tai akyviausio* ir 

a juokingiausios senoviszko* pasakos apie 
visokiu* stebuklus ir prajovus aule dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius. Vilkalokuž ir lt., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szia- 
dien dar nekurie tiki. Kas viena isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visa* skai
tyti. Preke.......................................... 5dc

Nedorybe Rymo Ciecoriass, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir garo* rodo* musu mo
terėlėms „ 5c

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra ry'.metinr*. .vakarines, prie 
spaviednes. komunijos misziu. miszparu Ir 
daugybe kilu; misūu maldos su abroseliais; 
miszparai giedami lietuaiszki ir lotlniszkl; 
daug Jotyniaaku giesmių giedamu prie 1 šrate 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra • litenljoa: psalmes Sz. Marijos 
P. b Karaliau* Dowido; aktai, ražaneriai. 
stacijos, karunka. keliolika stareutu gtesm.u 
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wi*u ItetuSrissku maldaknygių, daili, bal
te, slidi popiete: stambus, aiszkus d rūkas 
Mier*3<<x4H oollai. Saitu knvgeilu apdarai 
ir preke* yra sekanerios:

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidoa jokio* negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi
eto i o o p a , Harmocytome- 
tero, 8 p h i g m og r » p h o, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iucziupinejimo, iszbraszkinimo ir iu- 
klausymo idant ant syk atrasti lig*. 
Mokslas žymėtiną! nužengė pirm yri 
diognoaoce Ilgu. Specijalistai gali at- 
raatie liga szlaputne (mižaluose) per tiri- 
nejim* au microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iulavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai auiszauk iu 
“State Medical Dispensarv’’, ant piet
vakarinio k*m|K> State in Van Buren ui.

Inejįma* per 66 Van Buren ui. 
Putemyk adresą.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszaydytas! 

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nervisaka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
S imame, vidutiniame ir Bename amžyje 

ilsios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo |M*rtiižagimo senesniuose meluose 
ir pasekmes užvilktu ir Deatsakaucziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu kratinėje, paniūramo, nemi
gos, fisissko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam panasziusymptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
jier kita daktarą ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pngal senas

V A DTrAfDT U(pMididimMgy,‘Y AKlbUlhUl
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in savo pa^ekniese. 
tirinejimu*. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant v|- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
saito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jum* iszaisckisnauįa 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jieiszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose i szs i skirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, .puikybei ir vy- 
riszkumui.

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
Szi ta liga yra vadinama karaliumi venericzkujigu, dėlto jog yra baisiausia 

. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo.. Kada Sy
stem* yra užouodiota, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio,-tekaudejima gerkles, atsiradima gūželių, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi ui to
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pas i rodą vyk su specijajistais tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atraa.jog j tisu baimes yra to pamato, tai jums ta pra
neša ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba įeitu nuodingu daik
tu. Gydymu yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi 
gydytu. •

isz-

Knygos sawos spaudos.

ir neatsakanezias melodaa. Gydymai v.;,j. •- l wi. i • l 
•State M. ilical Dispenaary" yra nauji ir i eiSOariSZKaS UZlIKHnimaS DUS
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su eiectro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Baili* spe
cijalistai turi szimtus geros valios |>ade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi i užgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlspumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas tūriai-

duotas kiekvienoj ligoj, priim
toj ant gydymo.

C8T" Freken yra pigiauNkis.

Tolymi ir Fermeriai,
aerganti szita liga, kuri ipecijalistams

DispensajiYj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga Ir jeigu jie atras 

aikelti vidumnktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tau yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentek n u o 1 atai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik a(aiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo pliauu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj",
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedantiHS jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju- 
*u globa. Man yra linksma prirodytie 
tus tiem, kurie reikalauja pageltos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals.be ap 
kalimo.i.............................................BOt

tai istoriszkas iszsznipiuenmas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunigaikss- 
cziu ir Karalių........................................... 10c

Krituoliai *zviešo* bei abrozai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tancziu tulu* tikejimiszkus dogmatus.... 50c

Kabala* talpinanti* savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelios istoriszkot dainos. Gražios ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitie, jos lietu viszkusku 
nigaikszezius. Kražių skerdyae ir U..10c

Keistutis, tragedijas aktuosedel teatru.......... 20c
Kelete* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingumą .................    10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

raiczio. Aiszkiai apraszo pjovvn- Kražiuose, 
kaip te* viskas atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeistu, klek už- 
musztu. kiek nusudvtu ir tt.................15c

Kuningas. puikus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. , - ... 50c

Lengva* būdas paežiam per sasre* pramec- 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
anie keturi szimtei dainų “ 82.00

I^ietuviszkas Albumas. Laida L Istoriszkos ir 
szeip jau Lietuvos vieton Parengtas ir l*z- 
letstes kn. Miluko su pagelb* prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum- 
Kls apraszymal* žymiausiu Lietuvos vietų, 

dirbimu ir naminiu darbe, kaip tai: Al
torius Ansrros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvenczteusioe Vilniuje Griu
vėsiai M indaugio rūmo Naamiestejyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Linkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medinl- 
ku pilies; Gelgaudlszkis; Griuvėsiai Gade- 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczla 
Kaune: Kėdainiai. Mlr, Vysokle Litevakle; 
Kretinga: Kražiai; Rakiszkio bažnyczia, 
Kapas 8 įmano Daukanto. Biru to* koplyczia. 
Palanga. Buomas tie* klaipeda. Minijossle-
ke lietuvio.Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymss paveikslu dviejose kalbo 
se—Uetuviszkoj ir angliszkoj Preke... SOc

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima. Ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knlgele verte yra per
skaitymo kiekvienam lietuviai 10c

Litvini i Polacy. Lenkiszkoje kalboje, 1 s įrodo 
ka gero ar blogo leakai lietuviams padare ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
uzglinti*.................................. . ..............

Laisvos Valandos. El'es. Paraižė Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Czia yra surin
kta 83 mažesne* eiles garbaus musn poe
to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose jo eilese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimą

ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozelial*. Nsudingteuse knygele ant 
»wleto dasižinojiinui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; ka* jr:* 
debesiai ir ant ko jie laikosi...... ..........  UOo

Ajitmetika. Kniga isssimokinimuirokundu.
Preke.............................. iiSc

HYGIENA. Daktariszka knyga arba moksiss 
apie užlaikymę sveikatos, isz kurios gali be 
nagelbos daktaro uzalgydytl nuo daugybe* 
ligų. Szlte knygsle privalo rastis kiekvie
nuose namuose, neckas ję su atyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo teksteneziu vi
sokia liga, pataikys užlaikytioztelybejesave 
sveikata, pailginu aawo amži ir mokės užau
ginti sveikai* ir tvirtai* savo vaikelis*.
Preke...................................................... lifto

^.pie turtu iszdirbima. Parasze Bebram; verte
S. M. Veikalas gvildeaantis politiszkaja eko
nomija. Kokiais keliai* iasidirba turtai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ............................. SSsi

Geografija arba žemes apruzyma*. Pagal Gel-
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
siu lietuviszku knyga. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu Žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu*, 
augsztl. vulkanu* mstenazlus isz save* ugnį: 
isz kokiu žeme Siuogsnlu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukse, dras
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, aieru, upiu, 
ju vardai, plotu, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, preaki, saldus, ar kartu*, ko
ki juose gyvūnai gvveu* ir U. Žeme apra- 
szyta dalimis. Užskaitytos viso* viesipatys- 
tes, karalystes, ksinigaiksztystes. respubli
kos ir tt. 'Klek kdrioje žemeje yra gyvento
ja: koki ja tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai. pramone*, iszdlrbtal ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventojo, fabrike, pra
monių; kur koki orai: szaieziai ar karsi 
c’lal. lietus ar giedro*, kur koke Ugi* dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i 's kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8»o .oilu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popisro* 
spaudinis, su 71 pa veik sieliais: mapa. gyvu
liu ir tt.................................................IlTOO

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nukaros iy szono. Preke. *•-! SO 

Istorija Suvienytu Walstiju Bzlaurlne* Ameri
ka*. Apraszo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, tokio* karas buvo, už ka 
karevo ir kokiuos - metuoes; kiek prezidentu 
buvo, koki ir ktek kuri* gero padare aslai 
žemei. O ant pat galo talpinau Konstitacija 
Suvienytu Wa)*tijU. kuri yra reikalingiausia 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenanesiaan. idant 
suprastu koke* jis czia tiesas tari, ka* jnm 
jra vate daryti, kas ne vate. Turi jmsla^tu

Dnituose, graliuose apdaruos*............. 91-3S
įlenksi ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal lenkiszkus istoriku* Žemkalnis. Isz- 
felste “Tėvynė* Mylėtoju Draugystes'*.— Yra 
tai apraszvmas Lietuvos su Lenkija susivte- 
njrjlmoir jo pasekme*. Czia aiszkiai yra ap-

No S. Mažas Akso Altorius. prastais,dro
tais apdarais, auksintais krasztala, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
blsteiemls. su kabute...................... 7Sc.

No. 3. Mažas Aukso Altorius, tnoroko 
•kuro* mlnksztal* apdarais, apvalai* 
kampais, auksinu krasztei, parastais 
ir kertetks..............................

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos. t

State of Illinois ) _
County of Cook f

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public’’, 
cziooai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas ‘‘State Medicnl Uispensa- 
rjr”, ant pietvakarinio kampo State ir 
\an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas palių- 
dyjimaa yra tikras, ir kad originalas to 
paiiudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary’’ ant peržiūrėjimo 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz 
nę, ežia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad HovvardCzarra
(Seal) .

George Sterlin, Notary Publie.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykii^7

pu-

TEME: Specijaliszka alyda atkreipta
me ant ligoniu toli gj venancziiP ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti Cziooai. ,

RODĄ DYKAI!!

15c
Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau

nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jo* gali nuburti apie savo laimę 
ar nelaimę, ar myli ji žinoma mergele, 
ar ję vaikinas myli ir tt... ........... ...85c

Lietnviszkas Sziupiays, II Laida. Konradas 
Valtenrudas ........................................ 10c

Lietuviszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czio. Kliaaiszkai teuti»zkas perejoddaa 
Parengė Jr Jonas............................... 40c

Uetnviszki rasztai ir rusztininkaL raszlia- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas iv darbai Czla soraazyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k* . 
nors gero paraižė Itetuvlszkoje kalboje. I 
kaipo tai: Dr. Basanavieztus, Ivinskio, 
S. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio 
kn. Burbos ir kitu............... ................ 40c

sietuvos kunigalkszcziais: Keistncziu. Vy- 
antu ir kitais. įsa szio* knygele* skaityto

ja* aiszkiai supras. ar lenku prietolyste yra 
mum* naudinga ar btedinga.................loc

Lietuviu pratevlai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdais persu. Parasze La. 
tavos Mylėtojas. Knyga turi zz3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezlas vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevial Aprasso 
lietuviu padėjus* dar 80U metu priesz Kris
taus glmimp................................ ...ftOc

Kslp Maskobja persekioja Lietuva. Pagal L’op.
preseion russeen Lithuaaie supiesze knn. V. 
Dembskls....................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli* Piesziny* Dro 
L. Wehlam. Isz sngliszko Iszgulde kun. V. 

Dembsns....................... .  .<7......... IBc

No, 4. Mažas Aukso Altorius, franeurlsz 
koa gluodnlos skuretes apdarais apv* 
lute kampais, auksinta k vtelka,kryžius ir 
krasztai........................   *1.00

Lietuvos Kankles, turinczion 72 naujas dai
na*......................................................  15c

Lietuvos Istorija, paraszyta Šimėno Dank*ri
to. Dvi didele* knygo., kožna po *1 30 . 
arba abi už............................................53 00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurios galima tzzmokti 
f erai virti valgius Ir ataakaaczlai vesti 
ukne..............................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateiti*. Isto- 
riszkai socijoltogiszka* piesziny* ..... . 25c

Lietuviai po ma*koliu jungu. Parasze Dr. 
Piesziny* apie priespauda* Ir persekioji
mu* lietuviu isz szalies msskoliszkos 
valdžios.

Maskolijo* politika su Europa, Ir katalikinzka 
bažnyczia I.zrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuviu* ir Ju 
bažnyczia* . ,' . . . 10B

Musu mužikėlis iszdoote* ant naudo* Lietuvos 
Vkinykams. Czia randa*! trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilime*. Po tam ro-

Kraštu 8kerdyne.Apra*zo ana balsu atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czlos miestelyje Krežiu, musze.szauduir pjo-

• ve nekaltu* žmoni*, lazgnove altorius U už-

Dr. Leonard Landės,
Lictuwi«zlca» Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas (ryriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
Wiedniuj«, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Gradoale 
Hospital Coliege ir 1.1.

UaZtikrina InZsnrdynzn
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėlimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriazkaa ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų Gigų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

isigydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių. ausų, nustojimą pajiegų ir U. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ilgu gydau |>aaekmin- 
gal, ir siepemaa ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th SL,Cor.L**xiiigton Av.

Offlso vaiandoe: |
Nedaliomis: ano * iki K>H «tel.rytp;n*ol iki 4 vai.

Užpraazydami gydyklų priaiuakile 91.00 
tW.Ieigu sergi, tai paraazyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir ap rasi y k aavo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dyai

F.PBradchulis
Attomty ud Connselor at Ui.

Chiniber of Commerce Bldj. Room 709.
8. E Oorner LaSąlle A Washington sta. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienl otelis lietu vys advokatas, baigęs 
mokslą 1urisprudeoci|odosion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliazkas teip ir 
kriminaliszka* visuose suduote.
Reti. 188 W 18tti Cor. Union St,

Telephone Canal 788.

—Tikrai Lietuwliukas—

SaličiijaS.

LIETUVY! U DAKTARAS

MARJA DOWIATT. »
Kauno gub. Šmuliu pavieto.

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

Dr-as A. M. BACEV1CZE,
8839 Commerciil irę. So. Chicago, III.

Gydo visokia* Ilga* be skyriaus ir visk* užlai
ko tvirtoje pa.laptyju. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariszkos p*relbos, tegul

IV* prigimtoje kalboje gali susznekaU ir gaatl

Liežuviai, norintieji* gauti pagelb* per gro-

AR ESI KURCZIA8??
W|.| kartini.I ir sunku* girdėjimas dsbar yra

Tik kurcziai* gim* be iraMbut ingvdyti, Uži- 
■aiimlvo* veikiai ra**zLiM*xi. Aptaškyk sa
vo liga. Iszegzaminawimas Ir rodą dykai. Gali 
R lys name isrst ydyti su wi*al mažais kassteis.

Dtllon’s Aaril

A. Zehs ir K. Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

ar užlaiko si
Pirmos Kliasos Saliuna, 

Grosernia ir Buczernk.
Visada szvieže mėsa, ssvieži tr czystai 

užlaikomi visi kiti groaeriszki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu, galiūne se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandin 
(Free Lunch) kai dien dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSOUS.

JONAS MOŽE1KA,

Telefonai: ('anai 78.
Teiefonuot galima iaz kiekvienos 

apttekos.

Knr 
atsf wCdi n ti karščiuose
Ant Potopsko upes krust.to, 

-Tenai rasi ir be raszto,
Grąžę vietą ,orą sveiką, 
Žalėm gojai gera laika. 
Ten lietuviukas galiūnas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymti puikiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu.
Ošia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

AntHuan NarljauMKAM, 
West Port, Meryland.

— P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nuuja dideli sztora, 
K in kuri supirko dau- 

gyto laikrodžiu, laik- 
rodei i u, žiedu.špilkų, 

^Hirmoniku, skripku ir 
■fldaugy be visokiu kitu 
^Vtavoru. Csia teipgi 
Ug dirba ant orderio 

szliubiniusžiedus isz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo iss- 
siunczia savo tavoms expresu in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo kataįiogadyka. Adresas:

P. K. HftUCTlAS, 
791 MilMraukeeAv., Chicago,III.

Lietuviszka Dirbtuve
,f Aukoti-, KaVu. Baldakimc, ir kitų visų bažnytinių 9 

I>aredų; teipogi dėl draugyseziųt Karunu, Kukardu, it 
j į Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti

savo tautietę ir kad tas darbas butų priderančiai i!
. atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVICZAITe,
115 W. Division St. CHICAGO. ILL. ■

| D™ Stanislaw Heimar, 1
j DENTISTpS.

809 S. Ashlud Are. teirarum Plstto aptiekoe. )]

Kerte 18-tes nl. Visokios operacijos ant dantų gt- 
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.

Plombos cementines, (Kircelani 
nes arba sidabrines.  ............50cį

Plombos auksines nuo. .............91.00,

Reguliuojame daticzius 
kreivai augancziiiK. J

Gryno aukso karūnėlės nuo... .95.00 
Virszut. ir apatine eile dant...915.00 
Garnituras dantų.......... . ............ 98.00

OFISAS ATIDARYTAS: 1 ^uo 9 val »kl 8l'entoms
į dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

transtara per Halsted ui.

A. L. GRAICZUNAS, -
\ ........ LIETUYVISZKAS DAKTARAS.........

227i W. Division st. -------- CHICAGO, ILL.
f nuo 8 iki 10 ryto

Priima L;goniu«-į nuv 12 iki 1 |>o piet
[ nuo 7 iki 9 wak«ie.

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užaikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Ataiszaukentiems per laiszkus duodu rodę.

Nedega musu taattszkai vaisliavkyslel. Szkije 
knigoje apraszo visas liga*, jju vardus ko
kiais jas vadina Kaumeezial ir SuvalUe- 
ezlai. kokeis valetais prasti žmones ja* 
gydo. ... . . - . . 40c

Mvdega Slmsno Daukanto bijograBjai (gyve
nimui, Yra tai naujause knlgele ir labai 
akyva, kurioje aprasrytas gymen'mas Šimė
no Daukšu to nuo pat kūdikystes iki jo stner- 
ties: kaip augo, kur mokinosi k* velke ir 
tt. Prie to ir jo*fotogrWlji. patalpinta 80c 

Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

Inženga. iszleistg Tėvynės Mylėtoju Dr tęs. 
Yra tai puikiame tragedija grajyjama teat
ruose, pirma syk isz versta ant lieta atša
kos kalbos Vinco Kap-o........................85c.

Olga Llnbatoyyeziute. vaizdelis isz gyvenimo 
nihiliste. Yra tat gražus ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Roaijoje, kaip 
mergina Olga Liubatovyozlute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę. daug sykiu apgavo 
raskus czinovnlkus ir gaudoma gudriai už
truko isz ju ranku...................  1 Ot

ru vasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikias daineles Ir Libreto 4 
aktuose 15e

Padėjimas Lietuviu tautos Husą vieszpatys 
te j įsocijallszkos pieszynisl...............  35c

Peterius ir daines.......................................... 10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

ks dalau

te visa atsitikima................      ISc
Uetuviszkss Mmentonus in ootcrlsls. kate

kizmais ir mistrauturu............................Irto
Mokslą* apt* Žemę ir kitu* svietu*, ju būvy ir 

pabaiga. Apra»zo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigžde*.menuli*; kaip toli yra 
in kita* žvaigždes; ka* yra pliau o*, korne
to* Ir kilo* retai matomo* ivaigsJes. Su 30 
astronomiszkp abrozelin. turinti 225 pusią 
pins. Yra tai vienatiaeknyga, iss kurios 
tikrai žmogus gali spslszvkhti....TI5e

D'utvo**, gražiuos* apdaruos*..,-... *1.00 
Mindaugi* Lietuvos Karalių*. Istoriszka* pa

veikslas penkiuos* aktuose. Lenkiszkal pa
rasto Julius Slovackl, lietuviszkai verte 
Vincą* Kapse* (Dra* Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*.. IdSc

Olltypa. apysaka iss laiko terpeavtezko* karas 
Indijonu Amerikos..... ......................MSo

Puiki istorija ape Kantria Alane,kari per 23 me- 
r<u vaikszcziodama po sviete, daugybe 
Jedu ir vargu kantrel laakentejo..QOc

Naujausi* Ltetuvlszkas Sapnlnyka*. surinktas 
D suredlt. iss daugel svMlmteutiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkal 
Egiptlszka sapnlnyka,—sužJO aiszkiu abro- 
*ebu,— su apraszymu planetų Jr paslapcsiu 
kokia* senove* žmones variojo inspejimul 
ateit** —Geriau**! Iszguldo vtooktu*
sapnu*,.. ..................................  ..BOc

O5cApdarytas.
Pavergei* ir kaip grvena Kynal (Chinaii 

dvi laba: akyvo* passkaitee . ..•.....10c
Paskutines mlszlos. (isz lenkiszko'i. Pasaka 

les atsitikimo miuyszku slioaztorinp....l0r 
Pajudinkime vyrai žemę. Labai graži pasaka 20. 
Pavogti arkliai ir Meudells Didgsdvis Dvi 

gražios pa«akele« • 10c
Plunksnos abrozelial. Szeszlos naujos,labai 

gražios pasako* . , > , . 80c
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimtraetyje. labai graži pasaka.........75.
Pamokslai dražie Žmonių.. par*ssytl kn.

Totoriau* (T*terpei. Yra gražio* ir la
bai pamokluasczio* pasako* „ f(k

Pervazos** arba baisumas Dievo realybes. Pa 
rasze Szventmlkls Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lie.uvoe lietuviszku parapi 
iu.,7...    ..lOi

Paveikslai Paresse Žemaite. Gražt pasaka 
*p>e vaikina ir jaunę mergina ir ju ausi- 
paeztevimę................    .^ifc

Pamokslai Iszmintie* ir Teisybe* iszgnldinell 
Galvocziu visu amžių. Csta yra paUlpf 128 
gražiu Juokingu ir IszminUngu pasaksloziu 
Kas nori turėti g'ežiu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitimu tegul nusiperka szięknia-
pa&sakoli ir ant kiek*ieno atthUMtMi tno‘ 
ke* duoti izzmlntlngį ataakymę...........AOv

Jifo A Maža* Aukso Altorių* balto* celiu
lioido* apdarai, l.zkilusioa kwietkoa. su’ 
kauline kabute, auksinti krasztai.. .SI.SO

■Ji"o 7. Mažas Aukso Altorius balto* celiu
lioido* apdarai, kwietko* aut vieno šuo- • 
noiszkiotoa sidabru ir perlu au d»tem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz 
tai......................................  |aoo
Knyaeliu INo O kaip ir 7 kwiet- 

koa newienokio«. bew>ik kiekwie- 
non knyirelea kwiotku l«aiizar|gini- 
tzzaa win Kitokia

ŪKININKAS, Lietuvos ukioįku lai 
kražztis, iszeina vien} karta kas mė
nesį, kasžtuoja Pruauoe ir Auatrljoj 
2j markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

V AJRPAS.li te ratu rot, politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrautis, k a ši
tuo] a Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon irkUurprisiuncsiani 
4 aukai nūs (Markes).

Pinkus ir lalsskus į Ūkininko ir Var
po rednkcijf sluncriant reik toks 
adresas padėti:

Fri. Martha Saunu-t, 
lUkaitcn, per Neuklrcii,

Ost l*r. Germany.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysla vieta dėl ulei- 
wfu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

ir Notary Public.
room eift-eio

87-88 B. Vishingtoi st, Chicago, UI.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civihszkoms ir knminalisz- 
komi provoms. Geriausei isz varom e pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.'

Jonas Modelka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji raali iki 9 vaL

Ar Tawo peczlas 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk wisua reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Mtnre i Store Co.,
324V 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peosiu dykai. Teipgl 
turime didelę daugybe visokiu peczių 
už pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

rATTIZ A T 14 puikiu dovanu! Tokia p 
I J Y KAI Ateikit pasiurat, paziuruji

* a.*.*** d,bar m*, puleldžiams tur i kasi tuoj, 
laikrodėli: '

Jonas Petroszius, 
168 Y. 18tbt. Kerte Union. Chicago. 

Telefonam Canal 788.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

Botu ant kiekvienam prieinamu iaslygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mark,
SIS First St.. Elizabeth, N. J

A-M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, Pijanti, 8iuwamu Ma- 
azlnu, Cigaru ir PapleroMi.

sirodp* paimlu iustrvmeniu negera, ar per 
braugum, asz ji atsiimsiu atgal ir už te laiku

to •ss 
g

ai

i?;.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakai ti- 
mals ir pavlncr-evonem. Už 91.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip;

W. Kudarauckas, 
Box 234, Lairence, lįsi

ežiai Isz fabriko ir todsl galiu pigiau Juos par
duoti <alp tie kurie Isz vbotesaf* Ima Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė
dinti.

A- M. Matii8awiczla,
208 W. Centre St. .

Mahanoy City, Pa.

Temykite lUMtimoren lietuviai!

JONAS BURINSKAS, 
Brootlyn, ld., Bilthnores priemestyje.

J. BAROKAS,
1002 S. lad. St. PhilidelpMi, Pa.

ebora*. Užlaiko gružes popintas gromatu ra- 
szymul, tuzinas po 15 e. Drukuote tik lėto* Irti

sŲiuszko ju skriauda*. Teipgl turi ant parda
vimo lletnvlszks Biblija už ŽIM.

Užlaikau czysta,gražu saliuna tr dide
le aale mitingams ir baliams, pfle tekan- 
cz‘o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karez- 
czlugeriause vieta ataivedinti.

HILLE'N FOTOGRAFAS,
3A52 8. Halsted St.

S2.00

Sudrutiniinas plauku.
TUrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, tolygi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų ikaukejima į kė
lės minutes. Mes saWb Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkute* 91.00. Siuncziam Paeitu ir į 
svety m a* ssalia. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kaitote. 
Norėdami pasiklaust rodos perlaiszkua, 
adresuokite: Tbe J.M. BRUNDZA OO., 

Box 2361. Nev York. U S. A.

Dr. O. C. Heine
DENTF8TA8-

Kerte 81 et ir HaLsted ulieziu, 
viražui Aptiekoe. Chicago.

sali lygiau f>ri* H0 vertes įviso uizsotisun Visiems puikiu laikrod.liu m, lrž.'>ms mes duo
sime bem j* 80 dienu puikius prerantus: I. vrauna nsiuv rtrru rrrK.n su didele galvute Ir ginta
riniu cibuku, vertes*! 50; t grynu nsniv rrru cvusaKvczta. vertes 75e.; l nikeliu* BniEžvžsns 
pKžvvz. 25c: I dailu auksinuota Dičkėms lž«ctvo«i.i su Gameo kabule. *1.50; t puikia aaksluno 
ta ssai'Tž. *1 00; I p ra puikiu Atrusniv dalinamai- * dlntu. (1.00; 1 puikia ,ra.Ka lazaodinta 
brangakmemala. 40e; t pora paaukauotu kotioalku au parmuterio vir-aai.. 40e: 1 pora rankovėms 
guzlku. su p-rnuterlnia njurazla. 25c; t kateteriamsguziku. parmmerio apaczloa. 50i; ir l puikia 
tnkrutin- sagute au dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siunčiame C O 1J už 
•4 45M apmokėdami telpa! Ir mpreao kasztas; viuatini ga it* tszegzamiauoti ant e«nreuo ir jei 
nepatiktu -ugražiuki'e mum* algai musu kasz'als. Kur nesiranda Kžpraao offi a« (i *8 turi būt 
prlslunsti drauge su orderiu. Jeigu kas priziun* pinigu, drauge au orderiu, gah* dar -ztra dova
na pulku L.žKnnt rviu: daiktus mes pasteneriame tada per paeita, užregt-te*va savo kasztais 
6lal.rndeliu* gausi VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYUI.^’į^ 
laikrodėli ar mote n-ak a Jeigu motarbzk*. tad vyriazko Dlok-tte tenciunlio n»e» pasiuntime mo 
rariazka 50 eollu auksinuota Lorguette tenoiuaelt Rastvk .randlen pakte Isžpard-,urna* nelsui-

■ baiges. Adresuok: AT L AB JEWELRY COMPANY. lt Metropolitan Block, OHIOAGO ILL

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu it szimtus kitokių^daiktu galite iszsirinkti ir i>rsi 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka kataįioga, kuri pri- 

siuneziame kdžnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

. Aure. t4* Kelpttch, Norelko & Co,
74 Ceitre SL, Chicago. II

krasztals.be
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