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Amerika.
Priversti Amerikos, kubie- 

cziai priėmė jos reikalavimus 
teip, kaip buvo pastatyti, be 
jokių permainų. Reikalavi
mus tuos priėmė vienok vien 
partijų delegatai; kaip ant 
to žiuri visi kubiecziai, tas 
tik vėliaus pasirodys. Jeigu 
amerikonai isz tikro nesikisz 
į Kubos reikalus, jeigu ne 
rems vien reikalų savo kapi
talistų ir ne geriausios vertės 
politikierių, gali užgimti 

, tvarka ir neužsitikėjimas, pa
sėtas terp kubieczių, gal ir 
isznyks; bet jeigu Amerikos 
randas jieszkos vien prieka
bių ant įsikiszimo ir uždėji
mo savo jungo, kuris neleng- 
vesnis už jungą europieczių, 
kubiecziai be pasipriesziuimo 
ne pasiduos. Turės užgimti 
toks jau pasikėlimas priesz 
Ameriką, koks traukėsi per 
eiles metų priesz Iszpanijos 
valdymo būdą.

Amerikonai kaipo kalioni- 
zatoriai ne pasirodo sumanes
niais už europieczius, o do- 
riszkai jie gal stovi dar že- 
miaus, ypacz ne gali užsipel
nyti ant meilės kolionijų gy
ventojų amerikouiszki politi
kieriai. Tas aiszkiai pasiro
dė ant Ha vai salų, kur Ame
rikos prezidento paskirtas gu
bernatorius Dole ne paiso vi
sai ant legislaturos už- 
girtų tiesų, elgiasi su legis- 
latura teipjau kaip ir roasko- 
liszkas caras su savo pavaldi
niais. Gyventojai salų at
siuntė į Washingtoną reika
lavimą praszalinimo nuo urė
do gubernatoriaus Doles. 
Ir augszcziausias audžia užsi
pelnė ant ne malonės vieti
nių gyventojų. Amerikonisz- 
ki politikieriai, papratę už 
ne žmonis laikyti Amerikos 
parvuotus gaivalus ir naujo
se kolionijose su gyventojais 
elgiasi teip jau kaip su ne
grais arba indijonais. Tokiais 
darbais vienok ne galima už
sipelnyti prilankumo ir užsi- 
tikėjimo kolionizuojatnų 
krasztų.

Specijališka komisija už
siima dabar surėdymu sudų 
ant Filipinų. Susirinkimuo
se komisijos dalyvauja ir tū
li Amerikos advokatai. Ka
dangi ant Filipinų angliszkai 
mokanezių beveik nėra, tai 
rando komisoriai pripažino 
iszpaniszką kalbą kaipo sudų 
kalbą. Priesz tai tuojaus pa
kėlė protestą Amerikos advo
katai, kadangi mat jiems 
reiktų mokėti Iszpaniszkai. 
Pasirodo mat, kad daugumas 
amerikonų teipjau neužken- 
czia, svetimų kalbų kaip ir 
caro ųrėdninkai, jeigu dar 
ne labiaus. Nė Maskolijoj 
užimtiems krasztams ne isz 
syk primeta maskoliszką kal
bą. j

Susimuszimai terp filipi 
nieczių ir amerikonų dar vis 
atsitinka, nors, žinoma, susi- 
muszimai tie menki. Dabar 
amerikonai pradėjo tarybas 
su filipinieczių vadovu Gai
lies, , kurį nori prikalbti, 
kad jis pasiduotų. Isz syk 
Cailles užmanymą atmetė, 
bet dabar laikraszcziai garsi
na, buk jis sutinka pasi
traukti isz dabar užimtų 
krasztų ir atiduoti juos ame
rikonams. Pats dar nesutin
ka pasiduoti, bet amerikonai 
tikisi jį prikalbėti. Cailles 
turi 500 su naujausiais gin
klais kareivių.

Nuo Filipinų salų pasitrau
kia dabartinis amerikonisz- 
kos kariaunos virszininkas 
jenerolas McArthur. Jis grįž
ta į savo tėvynę

Chinai.
Svetimos vieszpatystės dar 

vis ne gali nutarti, kokio at
lyginimo pareikalauti nuo 
Chinų. Amerikos reprezen
tantas Rockhill pranesze, jog 
Maskolija, Vokietija, Pran
cūzija ir Japonija ne pritaria 
užmanymui Amerikos, idant 
nuo Chinti* pareikalauti atly
ginimo 450000000 taelių. Mi
nėtos vieszpatystės už pama
tą taryboms priima, idant 
kiekviena vieszpatystė sky
rium paduotų kasztus ir tai 
iki liepos mėnesio. Jeigu 
iki tam laikui ne galima bus 
galutinai susitaikyti ir visų 
kariaunų ne bus galima su
grąžinti namon, tai Chinų 
randas turės užmokėti dar 
kasztus užlaikymo svetimrj 
kariaumi po liepos mėnesiui. 
Tokios iszlygos užmanytos 
todėl, kad pats Chinų randas 
neužvilktti tyczia tarybų ir 
suprastų, kad juo ilgiaus bus 
svetimos kariaunos, juo dau
giaus atseis užmokėti karės 
kasztų.

Chinų randas daleido misi- 
jonieriams grįžti į isznaiky- 
tas misijas. Misijonieriąį lau 
kia vien atsakymo nuo Li 
Hung Czango, ar tose vieto
se, kur buvo misijos, yra jau 
tvarka, ar sugrįžę į senas vie
tas misiįonieriai ne reikalau
ja bijotiesi užpuolimo fana- 
tiszkų chinieczių minių.

Dabar iszeina į aiksztę, jog 
Anglija turėjo plianą pasi
naudoti isz maisztų Chinuose 
ant iszplatinimo savo valdy
bų, bet tas jai ne pasisekė, 
kadangi kiti krasztai per 
greit permatė anglijomi mie- 
rius. Anglija stengėsi su
traukti visas savo pajiegas į 
vaisingiausią Chinų dalį, į 
upės Yangtsekiango klonį ir 
isz jos nepasitraukti, jiasilai- 
kyti visą tą krasztą ant tokių 
jau iszlygų, ant kokių laiko 
dabar Egiptą (krasztas tas 
neva priguli Turkijai, bet jį 
valdo anglijonai, kadangi 
dabar nieks nė nori jų isz 
ežia krapsztyti laukan.) Kad 
Anglija ne galėtų iszpildyti 
savo mierių, atsiuntė į tuos 
krasztus, į portą Shang- 
hai, kariaunos dalis ir kitos 
vieszpatystės. Anglija sten
gėsi priversti Vokietiją stoti 
savo pusėj, bet tas anglijo- 
nams ne pasisekė: vokiecziai 
ne tik ne pareikalavo pasi
traukimo kitUį kariaunų, bet 
dar pats, ant sumažinimo 
Anglijos godumo, atsiuntė 
savo kariauną. Už tai dabar 
ir užsipuola teip smarkiai 
Anglijos laikraszcziai ant 
Vokietijos, todėl tai visaip 
stengiasi ją supjudyti su ki
toms vieszpatystėms, bet ir 
tas ne pasiseka,' net su Pran
cūzija Vokietijai pasisekė už- 
mėgsti anksztesnį draugiszką 
ryszį. -**

Apart karės pietinėj Afri
koj, rodosi. Anglijai atseis 
kariauti ir kitur. Ant 
Somali pussalio priesz An
gliją pasikėlė jų pramintas 
“Pasiutęs Muilą”,’,Jvienas isz 
galingiausių valdonų. Jis 
surinko jau 100000 gerai ap
ginkluotų kareivių ir rengia
si į karę. Jeigu jam keliuose 
musziuose pasisektų sumų- 
szti anglijonus, galėtų ir 
Indijos pasikelti. Gyventojai 
ežia labai nekenezia anglijo- 
nų, jie pasikeltų, jeigu 
turėtų gerą vadovą.

tik

Pietine Afrika.
Anglija ne žino jau 

kur jeazkoti pinįgų ant už
dengimo kaaztų karės su bu- 
būrais ir savo jieezkojime vai 
dininkai už nieką laiko terp- 
tautiszkae tiesas, kurių įvik-

ng

dymas ne mažai civilizuotoms 
tautoms kraujo kasztavo. 
Ne tik angliszki jenerolai ne
silaiko civilizuotų tautų karės 
vedimo budo, ima į nelaisvę 
moteris ir vaikus, taigi ne 
imanezius dalyvumo karėj, 
naikina žmonių turtus, bet 
užgauna ir svetimų pavaldi
nių reikalus ir tokiu budu 
gali priversti kitas tautas 
įsikiszti į tarpią kariaujanezių 
pusių, kas ne gali iszeiti An
glijai ant naudos. Jeigu ką 
Dievas už piktus darbus nori 
nubausti, tam protą atima. 
Tas dabar pasirodo ant An
glijos, kuri laužyme terptau- 
tiszkų tiesų teip toli nužengė, 
kad vieszpatystės, kurių pa
valdinių reikalai likosi už
griebti, turės priesz laužymą 
tiesų atsiliepti.

Angliszka karės komisija 
užmanė ant vedimo karės 
pietinėj Afrikoj uždėti spe- 
cijaliszką mokestį 250 milijo
nų doliarų ant Transvaaliaus 
aukso kastynių, kurių buk 
reikaluose Anglija karę pra
dėjo. Reikalauja teiposgi 
konfiskavimo Transvaaliaus 
geležinkelių, kadangi, girdi, 
jie tarnavo reikalams prie- 
azingos ' Anglijai pusės. 
Tuom tarpu tfkcijonieriais 
aukso kastynių ir geležinke
lių yra ne vien anglijonai, 
bet teiposgi prancūzai ir vo
kiecziai. Tie gi ne reikala
vo, idant Anglija karę pra
dėtų. Nė Transvaalius, nė 
Oranijos republika iki sziol 
oficijaliszkai nepriskirtos prie 
Anglijos valdybų ir karė dar 
ne pabaigta, o svetimam 
kraszte nė karės laike prie- 
szas ne turi tiesos krauti mo- 
kesezių arba konfiskuoti pri- 
vatiszką savastį, ypacz gi ne 
turi tiesos kokiu nors būdų 
skriausti neutraliszkų krasz- 
tų savasties savininkus. Vo- 
kiszki ir prancuziszki net 
rando laikraszcziai smarkiai 
protestuoja priesz tokį augli- 
jonų užsimanymą ir atvirai 
šako, kad ne praleis tokio 
laužymo terptautiszkų tiesų. 
Isz susierzinimo Anglijos su 
kitoms galingesnėms vieszpa- 
tystėms gali džiaugtiesi bū
rai; jeigu Anglijos randas 
ne paisys ant protestų kitų 
vieszpatysczių, tuom privers 
tas vieszpatystės kitaip žiū
rėti ir ant visos karės pieti
nėj Afrikoj.

Ant karės lauko anglijo- 
nams teiposgi nesiseka. Ap
siausti būrų jiems ne pasise
kė, net Kitchenerui reikia at- 
szaukti kaip kada jo paties 
pasigyrimus apie neva dide
lius pergalėjimus būrų. 12 
gi dieną berželio, kaip pra- 
neszė lordas Kitchener, pa
siekė anglijonus aplinkinėse 
Middleburg gana didelis ne 
pasisekimas. Po Steenkols- 
pruit 250 austrai iszkų striel- 
ežių likosi netikėtai apsiaustų 
didesnių būrų pajiegų. Mu- 
szyje 2 oficierai ir 16 karei
vių likosi užmusztų, o 4 ofi 
cierai ir 38 kareiviai paszau- 
ti; tik 2 oficieram ir 50 ka
reivių pasisekė isztrukti, kiti 
gi pateko į būrų nelaisvę, 
bet tuos,- paženklinę, būrai 
paleido; jiems pateko ir 2 
anglijonų kanuolės, daug 
szuvių ir karabinų. Anglisz- 
koše valdybose teiposgi bū
rams pasisekė paimti 50 an
glijonų.

Būrų vadovo Bothos pati 
atkako jau į Holandiją Bū
rai stengiasi užbaigimą karės 
pavesti ant nusprendimo su
tverto Haagoj terptautiszko 
santaikos sūdo, kas anglijo- 
nams labai ne patinka.

Laikraszcziai vėl pranesza

rais ant užbaigimo karės. 
Tarpininkauja buk tarybose 
Holandijos konsuline, kuriam 
angliszkos valdžios daleido 
naudotiesi be jokio užmokės- 
nio isz savo telegrafo ant su- 
sineszimo su gyvenaneziu da
bar Holandijoj Transvaaliaus 
prezidentu Kruegeriu. Ar 
tarybos iszduos kokius vai
sius, ne galima įspėti, kadan
gi ne žinia, kokias iszlygas 
pasiūlys anglijonai. Matyt 
vien, kad anglijonai labai 
geidžia užbaigimo karės ir 
kad būrų padėjimas nėra teip 
be vilties, kad jie ant jeib 
pasiūlytų iszlygų turėtų su
tikti.

Maskolija.
Maskolija sziuom 1 

jieszko geriausių kelių i 
ino maskoliazkos kalbos 
landijos urėduose. Masko- 
liszką kalbą į visus urėdus 
įveda nuo 1903 m.

Parubežinės valdžios daro 
visokius apsunkinimus vo- 
kiecziams. Iždo ministeris 
uždraudė be sĮiecijaliszko da- 
leidimo pardavinėti vokisz- 
kus procentinius bondus ant 
berzių Maskolijoj. Kaip sa
ko, per tokius ir kitokius ap
sunkinimus ministeris tikisi 
priversti Vokietiją parodyti 
didesnį nuolankumą prie už- 
gyrimo naujo prekystos trak
tato, apie kurį pradėjo dabar 
tarybas su Vokietija.

Londono laikraštis “Stan
dard” pranesza, buk terp Ser
bijos ir Maskolijba Įiadkryta 
nauja sutartis, pagal kurią 
Serbija, jeigu dabartinis ka
ralius numirtų be sosto įjie- 
dinio, iszrinktų karaliumi 
Montenegro kunįgaiksztį, vie- 
naitinį tikrą Maskolijos drau
gą, kuris apsigarsintų kara
lium ir Serbija susi junti} su 
Montenegro. Jeigu isz tikro 
tokia sutartis Įiadaryta, tai 
jau be abejonės Maskolija, 
kfid ir su pagelba nuodų, pa- 
sirupįs, kad Serbija ne turė
tų sosto įpėdinio.

tarpu 
įvedi- 

i Fin-

Prancuzija.
Prancūzija iazderėjo 

Morokko (šiaurinėj Afri
koj) sultano daleidimą pa
dirbti geležinkelio liniją isz 
prigulinezio Prancūzijai Gra
no į Tangerą. Tokiu budu 
visa rytinė Morokko dalis at 
siras kai pi po valdžia pran
cūzų. Žinoma, sultonas be 
noro ant to sutiko, bet ne tu
rėdamas niekur užtarėjų, tu
rėjo sutikti ant reikalavimų 
galingo kaimyno. Kode Mo
rokko iszsiuntė pasiuntinius 
į Angliją su praszymu pagel- 
bos, bet turbut nieko ne pel
nys, viskas pasibaigs ant isz- 
kilmingo priėmimo pasiunti
nių ir tuszczių garbinimų sul- 
tano ir be vertės pažadėjimų. 
Įsipainiojusi į karę Afrikoj, 
kol jos ne pabaigs sziokiu ar 
tokiu budu, Anglija ne gali 
pyktiesi su kokia nors galin
gesne vieszpatyste, ypacz gi 
pavojinga, 
Prancuzi
Jonės 
pagelbą 
lengviaurii 
siekti Indijose. Kitos viesz- 
patystės už Morokko ne už
tars, o kaip antai Vokietija, 
labiausiai geidžia platinamo- 
si Prancūzijos kitose svieto 
dalyse, kadangi tąsyk ji ne 
galės mislyti apie atgavimą 
Vokietijos paveržtų dviejų 
provincijų.
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Isz Lietuvos.
Nuo Batakių padanges.
Klausymas, kokię vietę gali ir 

turi ui mti lietuviškose bažny- 
cziose lietuviszkoji ir lenkiszkoji 
kalba, užima daugelį žmonių. 
Neteisingas padalinimas Dievo 
maldos laiko terp lietuvių ir len-' 
kų, kylant tautiszkam susiprati
mui, iszeina aikszten, lietuviai 
azaukia — musų dauginus, tai ir 
laiko bažnyczioje užimsime dau
ginus t*u savo apeigomis; lenkai 
sako — kę nuo seno laiko ežia 
turėjome, to ir dabar ne apleisi
me! Teip kyla vaidai, kartais ne
padorus sumiszimai paeziose baž 
nycziose; jauniejie dvasiszkiejie 
stoja už perveizdėjimę ir p a tai- 
symę senosios bažnytinės tvarkos; 
senesniejie — už užUikymę tradi
cijos, ir teip ginczus iszriezti pa
lieka vyskupijos perdėtiniams. 
Kadsngi tie dalykai nėra svarais 
svarstomi, J. M. Vyskupai, atsi
randa nemažame rūpestyje, kaip 
ežia atrasti idemnę teisybę. Net 
cirkuliare apie tę dalykę J. M. 
Kauno Vyskupas buvo paleidęs— 
nieko nepradėti naujo be žinios 
augėlesniųjų perdėtinių. Daugu
mas tę cirku barę suprato teip, 
kad jis įsako nė kiek nesikiszti ir 
neužsiimti bažnyczios tvarka; ki
ti, kaip tai raszo “Žnyczia” No2, 
82 p., užsiimti, tik nusprendimus 
įduoti perdėtiniams. Pagaliais 
komisijos, tam tikslui surėdomos, 
neįgijo iszlikimybės, kaipo pusė
tinai tiktai užgunėdinanezios rei
kalavimus. Ir teip be galo. Mums 
visados rodės, kad liejie sumiszi 
mai parapijose kyla ne tiek dėlei 
brukimo lietuviškos kalbos, kiek 
dėlei neleidimo jos ten, kur jai 
reikėtų būti. Atsarga bažnyczios 
rodytojų, užbėganti kelię ateinan 
ežiai vilniai, panaikinimas išženk
ite pilių, į kurias vilnys susi- 
dauždamos į visas puses ištykšta 
ir ne maloniai apteszkia, butų ge
ras daigus. Tankiai tai labai len
gva viskę atlikti be jokio truk 
szmo, nežymiai patiems parapi- 
jonams, ypacz ten, kame nėra, 
anot to, “nėsupuvusio lenkelio”, 
o lenkiška kalba. Dievas žino 
dėl ko,užimažirnię vietę.Parapija 
bus grynai lietuviszka, o tenai ir 
suplikacijos ir užsakai ir procesi 
jos be Szveucziausio Sakramento, 
ir adynos ir karunkoe, ir sziaipjau 
trumpoe iutenacijos bus lenkisz- 
kos. Dėlko kartais iszeina gyvi 
juokai, kaip tai szię vasarę buvo 
Eržvilke, Res. p. Eržvilke buvo 
tokia pat tvarku, kaip apraszėme. 
Viskas gerai ėjo, kol buvo giesmi
ninkas Juszkys, kurs, baisiai krai
pydamas žodžius, vis gi sziaip teip 
pagiedodavo lietuviams len- 
kiszkai. Bet v enę sykį į bažny- 
czię jisai neatėjo; kunigas apie 
tai nieko nežinodamas, procesiję 
pradėjo lenkiškai ir... visi žmo 
nės apėjo aplink bsžnyczię tylo 
mis, nes be Juszkio nebuvo kam 
lenkiszkai pagiedoti. Tas atsiliki
mas atvėrė akis kunigams, ir jie 
sutarė daugiaus lenkiszkai nebe 
pradėti'. Na, o kad butų pirma 
kas lenki-zkiemsgiedojima<rs prie- 
saintls pradėjęs? Juk butų aptzau 
kę litvomaniję. Kam ežia ardy 
ti, kad laikams persimainius, pati 
pradeda irti? Batakiuose, Variau 
kyje, Apakave, Skaudvilėje, Ne- 
makšeziuose, Viduklėje, Vaidž- 
giriuose, Eržvilke, Paszaltunyje 
ir kitur, reta kas lenkiszkai mo
kęs pasipainioja, o vienok kiek 
ten nereikalingų svetimų priedų, 
adynos, procesijos irk., kurie dėl 
to visiazkai nustojo savo prasmė.-*: 
ant adynų niekas nebeateina, 
dėlto niekas jų neišmoks ir na- 
mieje nebegieda; aplink hažny 
czę eina tik prasivėdyti irtL Su 
genėjęs, o ne naujasis būdas daro 
dėlto skriaudę senovinėms pui
kiausioms musų apeigoms.

cija ir tik paklausykite, kuk<ę 
pradžioj kovo mėnesio padarė azu- 
nystę. Buvd susiderėjęs su dviem 
žemaieziais, isz anapus Triekulio, 
netoli nuo Pliekių stacijos, neszti 
per rubežių žemaitiškas knįgas. 
Sulygo mokėti szimtę rublių, ne
žinau, ar per metus, ęr kitaip, .tik 
Lapins tuomi nepasikakiuo. Susi- 
bicziuliavo su Pjautos policmei
steriu N kitinskiu. NiUitinekis pri 
žadėjo jam duoti 50 rublių, jei į- 
duo« į rankas kokię eyarbię kon- 
trahandę. Lapins miityt sutiko. 
Supirkęs Prūsuose septinius pun
dus knygų, naktyj laimingai per 
gabeno per rubežių it sudėjo vi
sas prie Palangos žan i aro Skla- 
r i kovo. Ketvirtoje koko, dienoje 
patrono musų brangini 
vos szv. Kazimie: o, 
žmogžudžiai nutarė 
vežti prie tų, kuriems 
vo žadėjęs priduoti. Ir tuojau na
ktyj Lapins į Pleikius 
kartu su juo žandaras 
vienas |>ersirėdęs poli :ijos sargas
— Skudikia, teipgi latvys: žanda
ras, idant anuo: 
nuo rubeiinių kareivi ;, idant kar
tais neimtų kratyti, 
kaipo sargas Lapino, 
nors pol'cijoa nepriį i 
galvažudžiai — viens 
o nekaltus žmonės žuc o. Nikitin- 
skis po tokia sargyln iszleidęs, 
numuszė telegramę į I Jepojų pas 
žandarų kapi'onę Votįsiackį, kad 
tuojau atvažiuotų į Pleikius. Nėra 
kę sakyti, viskas suttiyrta ‘gudriai, 
bet šiurpu darosi širdyje, iszgyr- 
dus tokię nesvietiszkę 
Lapins su Skudikij, 
atvykę, tuojau numovp pas anuos 
žemaiezius (pravardėių negavau 
žinoti). Atidavė viakj., kaip pri- 
gul ir prie jų apsinakvojo. Užkiek 
valandų atgirgždioa 
su žandarais. Daro kritę ir, žino
ma, viskę suranda, nes nebuvo nė 
kada, nė kaip tokię kjruvę knįgų 
paslėpti. Tuojaus suriszo anuos 
vargšus žemaiezius, 
monjdarni, šėmė La >inį ir Sku- 
dikį. Kas darosi su 
kiekvienas gal dasi|irotėti 
musų ponaieziai pėtnyczioj sugrį 
žo į Palangę. Skudikj Dievas jau 
pakarojo: persaalo iri sunkiai ser 
ga. Lapinis gi iszsimiegojęs nu 
keliavo į Prusus, kaip žmonės 
šnabžda, vėl padarytį' tokię pat 
szunystę. Užtad žemkieziai, apsi
saugok i t nuo baisaus ir dar negir
dėto teip begėdiszkp 
Na, ua! tokia graži mi
— sargai tautieczių jamyhė: 
kiais daikta s užsiimti

u si os Lėtu- 
amzausi 

tis knįgas 
Lapine bu-

iszva iiavo.o
Sklarikov ir

apgintų

o Skudikis, 
idant kaip 
autų. Tikri 
Kito bijosi.

medžioklę, 
į Pleikius

Vonsiackis

*o akie ap-

iemaieziais,
—■ o

iszdaviko. 
ūsų policija 

to

ui

Isz Palangos.
Atsirado terp musę baisus 

davikas, raudonsiulių ir policijos 
isztikimas tarnas, ant laimės, ne
koks žemaitis, bet liuteris-laivys. 
Karolius Lapins. Lyg sziol buvo 
garsus rubežninkas. lai yra neszė 
prūsinius pirkinius per rubežių ir ( 
visados laimingai. Bet įprato 

uu maukti degtinę,, susidėjo su poli-
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įaitaieytąo ruakų mo

Maskolių rengiamos 
mokyklos.

Maskoliai norėtų Lietuvoj 
žmonių pinįgus pastlįyti kuo dau
giausiai maskoliszką mokyklų. 
Dirbenuose, tarpininįkui pradėjus 
giedoti apie valdžioj gerumę ir 
rūpestį apie musų iapšvietimę, 
apie jos prižadus sugrobti valstie- 
czius, statant po sodžius naujas 
mokyklas, visi vyrai'atsakė: mo 
kyklę turime miesle|vje; pernai 
ję padidinome; užlaikome du mo
kintoju; vaikų telpa^daug, — tai 
kam mums reik a ntįujų iszkasz 
ežių?

Truszkavoje nėral mokyklos; 
tarpininkai seniai jau valslieczių 
šeimininkus suka, įkalbinėdami 
įtaisyti tę auszros žvaigždę. Bet 
ir tarp truskaviecz ų 
sišvietusių ir iaz vij 
rei kalaujanczių.
naudos L* ruskos kai 
atsisakė nuo 
kyklų.

Ramygaloje tai net juokai- užė
jo. Tarpininkas su mokyklų per- 
veizdėtoju (inspektodium) suszau 
kė seimę. inspektorius minksztu 
svajojaneziu balsu, net užsimer
kęs, ėmė vyrams pamokslus saky
ti apie.reikalingumęimokyklų, y- 
patingai mergaitėms* Vyrai klau
sės teip ramiai,-teip‘ramiai, kad 
neužilgio selska tuszėzia pasiliko; 
atvėręs akis, inspektorius išvido 
tik vienę raudonsiulių czebgtlaižj 
kaimynę - starostę sų keletą jam 
lygių pusgalvių, dievobaimingai 
klauaanczių, bet, žinoma, nieko 
hepertnananezių. —į Vis tai ne 
per didi vaisiai šiųmetinės agitt 
cijos. Ne didesni bus jie ir tolimas, 
žmonėms vis labiausj įdrįstmt ir, 
savo naudę suprantant.

Isz Ukmergės.
Sprauuinkas Stepanowicz Don- 

jow. ne per ilgai ežia vietę tesu- 
szildęs, triukiaai atgal į Roeiję, 
į Kursko guberniję. Pernai jis bu
vo užpuolęs ant kavarskieczių 
žmonių ui tai, kad gieda Szven- 
Las gietmos, butikdami kunigę su 
Szvencziauaiu prie ligonio atva
žiuojant, žadėjo net į kalinį juos 
bukiszti, bet moterų iszjuoktas, 
liovėsi. Tai aiškus pavyzd i h dar 
bavimosi musų czinauninkų ant 
musų naudos, tai yra ant panai- 
kimino prisiriszimo prie musų 
vieros. Tiesa, tasai užsipuolimas 
ant katalikų, ramiai pildanezių 
savo apeigas, ir jam paežiam ne 
iszėjo ant naudos, nes patys ru- 
skiai pripažino jį už mulkį, per
daug iszaiszokusį ;bet vis-gi tai pa
rodo, kaip musų czinauninkai y- 
ra įdrįsę, ir kaip kožnas mulkis 
saviazkai obruseniję varo.

Isz Joniszkio.
Joniszkio parapijoje isz turgų 

nupirko dvarelį, 255 desiatinų, 
lietuviai iš Ukmergės pavieto: 
pp. Vilėnis^kiai: Mykuhs ir Sil
vestras irAlriukas. Žemė — ge 
ras juodžemis. Linksma, kad sa- 
viemsiems teko, o ne kokiems ne
reikalingiems žmonėms.—

Tev. Sarg.

Isz Vilniaus.
Vilniaus mokslinio apskriezio 

virszininkas gavo isz Peterburgo 
prisakymę pristatyti pilnę suraszę 
gimusių,Finlandijoj tarnaujanezių 
Lietuvoj urėduinkų. Mat* mas- 
koliszaas randas nuo 1903 m. į- 
veda ir Finlandijoj maskoliszkę 
kalbę į visus urėdus ir į moky
klas. Daro mat visai teip, kaip 
darė nuo 1864 m. Lenkijoj. 
Žinoma, isz tarnaujanezių dabar 
Maskolijoj finlandieczių siųs tik 
sudemoralizuotas, pritaranezias 
sumaskolinimui Finlandijos ypa- 
tas. Putų kiekvienoj tautoj ne 
trūksta; ne trūksta jų ir terp 
finlandieczių. Tokias putas ir 
nori maskoliszkos valdžios siųs
ti į Finlandiję, idant jos stengtų
si maskolinti savo' vientauezius.

27 d. geguiio pasiuto gyve 
nanczio Konopackio namuose 
paczto urėdninko Kliucziko szu- 
nytis ir sukandžiojo keturis vai
kus. Sukandžiotus tuojaus nu 
gabeno į daktaro Orlowskio spe- 
cijaliszkę pasiutusių saunų sukan
džiotų gydinyczię.

Isz Aszmčnu, Vilniaus 
gub.

Asztnėnai priguli prie sveikiau
sių ir gražiausių miestų Vilniaus 
gubernijoj, bet gyventojai ne 
turtingi, užsiima preky^ti ir smul
kiais amatais. Yra ežia 5 skutų 
iszdirbinyczioa, kurioje d'rba 
apie 200 darbininkų. Uždarbiai 
jų vienok daug mažesni ne tik ui 
uždarbius Vilniaus, bet ir netoli
mos Smorgonėa darbininkų. 
Skurų iszdirbinyczioą žtlms sku
tas perka Smorgonėj, ten par
duoda ir iszdirbtas; todėl 
daug kaštuoja parsigabenimas 
žalių ir pervežimas iazdirbtų 
skurų, o parduot ne gali bran
giau, negu parduoda Smorgonėj 
skurų iazdirbėjai. Tas nepa 
tankumas ir vargas darb ninku 
paeina nuo to, kad A<zmėnoj 
ra geležinkelio.

nė

Isz Gumbines.
Kaip jau buvo “Lietuvoj” 

minėta, Gumbinėj, Prūsų Lietu 
voj, pasibaigė prova trijų unter- 
oficierų, apskųstų ui užmuszimę 
oficiero Krosigko. Sūdąs ap
skųstus iszteisino, bet kareivisz- 
kos valdiios iaz kalėjimo jų ne 
paleidžia. Vienas isz pirma ap
skųstų, unteroficieras Fabian,liko
si su visu paliuosuotas kaipo ne 
kaltas. Dabar Fabian nusiszovė. 
Ar jo patsiudysta turi kokį susi- 
tišimęsu užmuszimu Krosigko, 
dar ne iinia. Augaztesnės ka
reiviškos valdžios nori provę 
iszteiaintų unteroficierų atnaujin 
ti, todėl ne paleidiia, nore tas 
turi būt pagal ėsanczias tieaas. 
Advokatas padavė^ skaudę cieco- 
riui ant lauianczių tiesas katiau-

pa

Isz Tilžės.
Neseniai likosi ežia nudurtas 

su peiliu 85 metų daktaras Hei- 
denreich. Žmogžudys likosi sua
resztuotas; juom pasirodė stalio- 
rius Former isz Insruczio. Visi ti
kėjo, kad Former bus sūdo ant 
pakorimo nuspręstas. Tuom tar
pu daktarai, derinėdami užmuas- 
to kunę, persitikrino, kad Hein- 
denreish staiga pasimirė nuo szir- 
dies ligos. Former, įsiveržęs į 
gyvenimę, su peiliu nudurė jau 
negyvę daktarę, gulintį lovoj. 
Žinoma, sūdąs Formerį galės nu
bausti tik už vagystę, o ne už ūž
to uszimę, kadangi ne gyvam jau 
ne galima gyvasties atimti.

Užderėjimas Lietuvoj.
Uždėrejimas žieminių javų, 

kaip rodėsi iki 22 d. gegužio, 
apskritai imant, Lietuvoj užga
nėdinantis, vien V-lniaus aplin- 
k i nešė, dėl stokos lytaus, javai 
iszrodo ne geriausiai. Ir kituose 
krasztuose stoka lytaus atsiliepė 
ant javų, bet visgi galima laukti 
vidutinio užderėjimo; vidutinio 
užderėjiifi-i galima laukti ir Kau
no gubernijoj. Geriausiai iszro
do teip žieminiai javai kaip ir 
vasarojai Grodno gub. Pievos 
vienok sužėlė ne geriausiai, šie- 
no szį metę bus Lietuvoj mažiau 
negu buvo pernai

Isz Karaliaucziaus, 
Prūsų Lietuvoj.

Czianykszcziame ligonbutyj 
pasimirė stalioriazkas mokintinis 
Wolff Mat jį perdūrė su peiliu 
13 metų miesto mokyklos mokin
tinis Scheffler. Tas ’.ikoei jau sua
resztuotas ir sėdi dabar kalėjime 
Per anksti griebiasi peilių.

u-

Isz Szilokarczemos, 
_ Prūsų Lietuvoj.

Netoli nuo Szilokarczemos, 
kininkas kaimo Gaidelių, Mik-
szas, užvažiavo ant padėto szale 
kelio akmens ir pats iszpuolė isz 
vežimo ir tai galva pateko ant ak
mens. Teip sunkiai apsikul ė, 
kad į porę minutų pasimirė.

Isz Insruczio, 
Prūsų Lietuvoj.

Likosi ežia suaresztuotas pa
garsėjęs Prūsų Lietuvoj plėšikas 
Wiersing, šiauezius isz Gumbi
nės. Wiersing pradėjo plėšimais 
užsiiminėti nuo pereitų metų. 
Dabar sudus jį nusudyjo ant 
mimo tiesų ir ant 15 metų į 
lėjimę.

atė-

ūki-

Isz Melaukių.
Prūsų Lietuvoj.

Netoli nuo ežia, pas vienę 
ninkę tarnaujantis 17 metų vaiki
nas Kierstein isz kaimo Ledinių, 
ne galėdamas ilgiau kęsti perse
kiojimų nuo kitų bernų, nuspren
dė sutrumpinti savo amžį ir savo 
mieiį išpildė: pasikorė jis dtrži- 
nėj.

Nauji iszradimai
*a* 19 armijci korpusas pran- 

cuziszkos kariaunos, stovintis 
sziaurinėj Afrikoj, gavo ant in- 
bandymo naujus pagerintus ma- 
gazminius karabinus. Nauj ts 
karabinas yra ant vieno svaro 
lengvesnis,patronai tinka tie pats 
Lebelmiai. Szuvio smarkumas 
toks jau kę ir senujų.kulkos lekia 
teip ja u toli, kaip ir iaz sunkesnią
ją. Kulbėj yra magazynae su 20 
szuvių ir vienas visada automatika- 
kai įlenda į vamzdį po kiekv e- 
nam szuviui teip, kad kareiva 
reikalauja tik nutaikyti ir pa
traukti. be peratujimo gali pa
leisti 20 szuvių. 1-zraddj >ini to 
karab no yra hikrodiių dirbėjis 
Lamachia. Dabar j>s diro dar 
tūlas pataisymus. Atliktos lun- 
davonės ant szov mo pHaciaus 
Toulone ieziavė kuo geriat s ui 
vaisius.

Redakcijos atsakymai.
P.Vabgkubi. LaikrMMlis oe gali už

siimti apgynimu ypatų, užsiima vien vi
suomenes reikalais. Apginti Ta m Įstos 
privestę ypatę turėjo tiesę draugyste 
savo atsiliepime, bet ji to ne padai*. 
Tamistos gi atsiliepimas ne atsiektu 
mierio. %



Isz Amerikos
Apkaitinti oficierai.

San Francisco, Cal. Suaresz- 
tavo czia vienę iydę, prekėję senų 
drebulių, pas kurį rado daug ka- 
reiviszkų czebatų. Žydas vienok 
tų czebatų ne pavogė, tik pirko. 
Paszaukti į sudę intendenturos 
oficierai tvirtina, jog czebalus 
turėjo parduoti sugrįię nuo Fili
pinų liuosnoriai. Tuom tarpu 
pas prekėjus randa daug visai 
naujų, ne nesziotų czebatų, tų jau 
liuosnoriai parduoti ne galėjo. 
Tūli paszaukti liudininkai tvirti 
na, kad intendenturos uiveizėto- 

> jai nuo seniai veda prekystę 
kare.viszkais drebuliais. Jeigu 
isztikro teip, tai bent Maskolijai 
arba Turkijai nėra kę per daug 
nusiminti, kadangi ne tik jose 
urėdninkai veda visokias ne gra 
lias pfekystas.

Szerifas iszitegluo Indijon u 
kaimą.

St. Paul, Min. Netoli Milte 
' Lachs szerifas Lugget iszdegino 

vienę indijomszkę kaimę ir per 
tai 15 indijonų szeimynų likosi 
be pastogės. Mat laukus,prg*iliu 
ežius iszdegintam kaimui,ulsima- 
nė ulimti koksai Kennedy. Visi 
pasakoja, kad lėmė prigulėjo in 
dijonams. Argi iingeidu, jeigu 
indi jonai ne jieszko teisybės pas 
amerikoniszkas valdžias, kadan
gi pas jas teisybės ne randa. Nu
skriausti baltveidzių, griebiasi al- 
kerszyjimo.

Papjovė piu-zią ir vaiką.
Newark, N. Y- Gyvenantis 

pn. 117 Warren s r. barda^kutys 
Schut, matomai įgavęs proto su- 
maiszymę,su britva papjovė savo 

' pacz'ę ir mažę vaikę. Atlikęs 
su szeimyna ir sau perpjovė kak- 
lę su britva ir.apsivyniojęs su ab- 
rusu, nuėjo į Diblingo saliunę ir 
pareikalavo butelio degtinės. 
E«anti vienok saliune uitėmyjo 
beeisunkiantį krauję, paszaukė 
policiję, kuri ir nugabeno bepro
tį į ligonbutį. kur jam perpjautę 
kaklę susiuvo-

Studentai vietoj sztraikieriu.
Covinoton, Ky. Maszinistų 

unija atsiliepė prie szteto guber
natoriaus su pasiskundimu, kad 

r , profesorius Anderson isz szteto 
techniszkos kolegijos atsiuntė į 
dirbtuves studentus, kurie užėmė 
vietas sziraikuojanezių maszinis
tų. Unija tvirtina, jogCinciuna- 
tyj visokiose dirbtuvėse dirba 10 
minėtos kolegijos studentų ir tai 
be jokio ulmokesnio.

Moteris buvo jos vyras.
Jersey City, N. J. Gyvenanti 

czia 21 metų vokietaitė Schulz 
apsivedė su Juozu Corder, kuris, 
iazviliojęs nuo jaunes paezios 30 
dol.,nežinia kur dingo. Dabar pra
puolusiu pati praneszė policijai, 
jog jos vyras ne bavo vyru bet 
persirėdžiusi moteris. Apie tai 
Schultzytė persitikrino tuojaus po 
szliubui, bet gėda jai buvo kam 
nors pasakyti, kad teip bjauriai 
likosi prigauta.

Kareiviai parduoda revolverius.
Ijeawensworth, Kas. Czia

nykszcziai negrai buvo nutarę at 
kerszyti baltveidliam-* už sudegi- 
nimę negro Ąlexandro. Pradėjo 
ginkluoti esi, nuo kareivių, stovin- 
ezių foitc, įszpirko beveik visus 
jų revolverius. Apie prekystę 
dalinėjo oficierai ir jiems pasise
kė suaresztuoti tris negrus, atėju
sius į fortę pirkt nuo kareivių 
ginklus.

Paskendo laivas.
Newfoundlando pakrantėse pa- 

zkėndo garlaivy* Czar, ant ku
rio buvo 70 žmonių. Isz jų piigė 
rė 4, o szeszi likusi sunkiai sužei
st*, likusius pergabeno ant kran
to. Czia jie iszbuvo dvi dieni be 
maisto. Pro tzalį plaukiantis gar 
laivys paėmė nelaimingus žmonis 
ir atgabeno juos į apgyventus 
krasztus.

New York. Netoli įėjimo į 
portę susimuszė su kitu ir pas
kendo garlaivys “Nortfield”. 
Ap^rt tarnų, buvo ant laivo 100 
pasažierių. Ar kas isz Įmonių 
prigėrė, tikrai ne žinia. Trūksta 
dar 12 Įmonių, su kuriais ne Ii 
nia, kas atsitiko, gal būt, kad jie 
prigėrė.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Lue Anoelos, Cal. Netoli 

Williams, Ariz., ant Santa Fe 
geleimkelio, susimuszėdu trukiai 
Prie to dvi ypatos likosi užmusz- 
tos, o ketupos sunkiai suleistos.

Flont, Mich. Trūkis Mar- 
quete geležinkelio, ties priemies- 
cziu Osk Park užbėgo ant sker
sai seėoių važiuojanezio veži
mo, velimę sudaužė ir jame buvę 
pateko pn trūkio ratais. Likosi 
nžmusztas vienas vyriszkis ir trys

Anarchistu szavlmo konkursas.
Nsw York. Laikraaztia 

*‘World” pranesza, jog Liberty 
Parke, ant Long Island, per eilę 
nedėlios dienę atsibuvo anarchis
tų piknykas. Tarp kitko buvo ir 
szuvimo konkursai. Snaudė į 
padirbtus isz medlio paveikslus 
visokių valdonų, terp tų buvo 
maskoliszkas caras ir Vokietijos 
ciecorius. Konkurse 
600 szovėjų.

Gaisrai.
Manchester, Ten. 

visa rytinė dalis szito
Blėdį ugnies pad-irytę skaito snt 
200000 do!.

Voe-t Radon, Ind. 
czia didelis Voest Rtdon Springs
Hotelis. Kada ufgimė gaisras, 
hotelyj buvo 225 svecziai,bet juos 
pasisekė iszgelbėti; uitai visi 
jų daiktai sudegė.

Carrol, Texa8. Iszdegė vi- 
sa biznesinė dalis szito miestelio. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol. Uisekuruotę viskas 
buvo vos aut 25OJO dol.

New York. Sudegė czia cze- 
kolados dirbtuvės Brolių Runke 
lių. Blėdį ugnies padirytę 
to ant 250000 dol.

dalyvavo

Iszdegė 
miestelio.

' Žydai ir krikazezionys. ‘
New Yorke neseniai sudegė 

balnyczia metodistų Szv. Trai- 
ces parapijos. Žydai davė tuojau* 
savo sinagogę padegėliams ant 
laikymo joje krikszcziomszkos 
dievmaldystoe, kol ne bus pasta
tyta nauja balnyczia. Iki dabar 
lydų Be!h Etem sinagogoj ap- 
kriksztijo 10 vaikų. Tokię tole- 
ranciję kitokių tikėjimų ne teip 
lengva patikti teip krikszczionių, 
o jau terp katalikų nėra 
jieszkoti.
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3828 milijonieriai.
New Yorko milijonierių 

rasztis “Herald" patalpino 
szę Amerikos milijonierių,
raszė tame yra 3828 pravardės. 
Gaila, kad laikrasztis ne pagarsi
no 8uraszo varguolių, kurie minė
tiems milijonieriams tavo darbu 
milijonus sukrovė.

Garlaiviu linija isz C'hlcagos 
in Europa. >

Chicaguj susitverė kompanija, 
kuri parengs garlaivių liniję isz 
Ch eagos į Europę. Kompanija 
turi jau keturis garlaivius, kurių 
padirbimas kasztavo 11000000. 
Dabir dirhdina dar du garlaiviu. 
Szitos linijos garlaiviai plaukinės 
terp Chicago ir Anglijos portų.

Anglių produkcija AmerikeJ.
Pereituose metuose ant v;so 

Amerikos ploto iszkasė 267542- 
444 tonas anglių, arba ant 13802- 
452 tonų daugiau negu 1899 m. 
Vertė isz kastų anglių buvo 
1297920000. Vien Idahoj ir 
Marylande pereituose metuose 
iszkasė mažiau auglių negu 1899 
metuose.

Sniegas.
Denver Col. * Aplinkinėse 

Leadville ir Cripple Creek 
berželio teip prisnigo, kad 
gas uždengė žemę ant pėdos 
rai, oras vienok ne atszalo,
gks smarkiai tirpsta, todėl gy
ventojai laukia tvanų. Aplinki
nėse Pueblo nupuolė teip daug 
ledų, kad jie uždengė žemę ant 8 
colių storai.

Didele požemine ola.
Rid Bud, III. Netoli nuo czia 

užtiko labai dideles požemines o- 
las,ne žmonių bet gamtos padirb
tas. Olos traukiami per 10 mylių 
po žeme, bent teip toli nuėj i jas 
užtikę, o galo dar ne rado. Oloje 
yra ežerai, o juose gyvena žpvys 
be akių.

Pavogė užmanytas tiesas.
Denver, Col. Isz czianyksz- 

ežio senato, nežinia kas, paszlavė 
naujai užmanytas tiesas dalei- 
Ižianczias aresztuoti darbdavius. 
Žmoma, kad tas nenaudingas 
darbdaviams tiesas galėjo pavog
ti tik kapitalistų pasamdyti. 
Darbo organizacija reikalauja su
radimo kaltų ir jų nubaudimo. 1

Dinamitas po tiltu.
Salt Lake, Utah. Po Green 

River geležinkelio tiltu rado pa
mestus 800 svarų dinamito, kuiį, 
žinoma, praszalino. Priesz atbė- 
gimę trūkio prie vietos, kur bu
vo padėtas dinamitas, prijojo du 
ginkluoti raiteliai, bet pamatę, 
kad dinamitas praszalintas, grei
tai nujojo į kalnus.

Audra.
La Crosse, Wis. Szitose ap

linkinėse 12 d. berželio siautė 
smarki audra. Perkūnas užmu 
szė grįžtantį isz miesto farmerį 
Kennedy ir jo sūnų. Mieste La 
Crosse daug triobų likosi perkū
no pagadytų. Laike audros puo 
lė dideli ledai, kurie ne mažai 
blėdies pridirbo laukams.

Expllozlja.
Clobba, Nebr. Netoli

czia, ant Union Pacific geležinke
lio, expliodavo garinis katilas 
ant tavorinio trūkio. Prie to 
trūkio vedėjas ir peczkurys likosi 
aut vietos užmuszti, o vagonų 
stabdėjas mirt nai sužeistas.

Sūkurys.
Minneapolis, Min. 11d. berže

lio,5 valandę ryto, užkilę* neti
kėtai sūkurys iszgriovė didesnę 
dalį miestelio Anderson,Min. Su- 
visu czia sugriovė kelis szimtus 
triobų.

nuo

Isz įdarbo lanko.
1 Jaok-onvillk, Fla. Negrai, 

dirbanti czianykszcziosė lentų 
pjovinycziose, pakėlė sztraikę. 
Randas atsiuntė jurininkus nuo 
kariszkų laivų ant dabojimo pjo 
vinyczių. Kodėl vienok randas 
siunezia savo pagelbę vien kapi
talistams, o į reikalaujanczius pa- 
gelbos darbininkus szaudo kaip į 
laukinius žvėris? Ateis vienok 
laikas, kada ir randui reiks atsa
kyti už jo padarytas skriau
das.

Denver, Col. IVe-tern 
Federation of Miners, ant pasku
tinės konferencijos, atsibuvusios 
Denvere, terp kitko nutarė už
drausti Bananams organizacijos 
pastoti į kariaunę artai kaipo te
gul iariszki kareiv.ai ar į mili- 
ciję arba į liuosuorių regimentus, 
teiposgi samdytiesi už szer fų pa- 
gelbininkus..

Allegheny City, Pa. Strei
kai katihorų James Rees & Sons 
Co. buvo pasibaigę, bet dabar už
gimė isz naujo, kadangi kompa
nija sako, kad kontraktai jos pa
daryti prie senų aanlygų, todėl ji 
ne gal iszpyldyti darbininkų rei
kalavimų. Darbininkai reikalauja 
9 darbo valandų ir ulmokesnio 
po 3dol. ant dienos.

5 Newport News, Va. Su- 
periteudentas czianykszczių Stip- 
building & Dry Dnck Co. apreisz- 
kė, kad jeigu sztraikuojanti ma
szinistai ue »ugrįž prie darbo, 
szitos kompanijos dirbtuvės bus 
uždarytos ir 7000 darbininkų ne 
teks darbo.

Ne w ark, N. J. Savininkas 
didiiauaių mėsos krautuvių, ka 
dangi vasaros laike ne daug yra 
darbo, paliuoeavo nuo darbo dar
bininkus, bet priiadėjo jiems mo 
kėti uždarbį, kokį gauda
vo dirbdami. Mums rodosi, kad 
•zitas darbdavys isz to turės gėrę 
pelnę, kadangi pas jį pasiliks visi 
geriausi darbininkai.

1 Vietoj sztraikuojanczių ma- 
sr.inistų Cbicagoj ir Detroite į 
dirbtuves atkako universitetų 
studentai. Besimokinantiems, 
rodosi, ne pritiktų stoti kapitali
stų pusėj kavoje ui darbininkų 
tiesas.

5 Sharon, Pa. Sztraikai 
czianykszcziosė plieno dirbtuvėse 
pasibaigė. Darbininkams įpriia- 
dėla pakelti užmokesnį ant 12%. 
Sztraikas tuaazinistų vienok ežia 
dar ne pati baigė.

•į Kansas City, Mo. Pakėlė 
tztraikę czianykszcziai organizuo
ti duonkepinyczių darbininkai. 
Duonkepinyczių savininkai sten
giasi sutraukti isz visų krasztų 
teabsus, kad jie užstotų aztrai- 
kuojanezių vietę.

5 San Francisoo, Cal. 1800 
prigulinezių prie unijos mėsinin
kų paaėlė sztraikę.

San Francisoo, Cal. Pasi
baigė ežia tztraikas mėsininkų 
pagelbininkų. Darbdaviai pri- 
patino uniję ir darbininkai sugrį
žo prie darbo.

5 Vaukisha, Wis. Fermeriai 
Wuukesha Malleable Iron Work» 
pakėlė straikę. Jie reikalauja pa
kėlimo ui darbę užmoketmio.

Connelsville, Pa. Pereitę 
sanvaitę azitose aplinkinėse degė 
17704 kokso pecziai, stovėjo gi 
1653 pecziai. Dirbo prie visų pe- 
czių 5 dienas.

Elwood City, Pa. Czia- 
uykbzczioa dirbtuvės skundžiasi 
ant stokos darbininkų: reikia 
czia mažiausiai 300 darbinin
kų.

5 Buffalo, N. Y. 170 ma
szinistų Snow Steam Pump 
Works sugrįžo prie darbo.

Rochevfer, N. Y. Sztrai- 
kuoja czia darbininkai triobų sta
tymo ir ulyczinių karų tarnai. _ _

Carnegie, Pa. Susitvėrė 
kompanija, kun szitsme mieste 
pastatys dideles dūdų dirbtu
ves.

Antras Seimas “8ubI- 
vienyjimo Lietuvių 

Laisvamanių.”
Kaip buvo pagarsinta lai k rasz 

ežiuose, 2 d. berželio 1901 m. 
Scrantone, Raubo svetainėje, 
nuo 2 iki 6 adynai po pietų, tapo 
laikytas antras Seimas S. L. L. 
D-ras Szliupas atidarė susirinki- 
mę, ir ilgokoje prakalboje nurodė 
svarbumę laibvamanybės judėji
mo tarpe lietuvių. Jeigu azię- 
dien visoje Europoje smarki eina 
kova tarp klierikalizino ir laisva- 
manybės-Prancuzijoje, Austrijo 
je, Italijoje, Iszpanijoje, Portu
galijoje ir net Maskolijoje,-tai 
lietuviai neatsitikę yra užpakaly
je, ir pirmęsyk istorijoje savo 
tautos ėmė Savo spėkas rinkti į 
kruvę aut at^tovėjimo pražūtin
gos įtekmės bažnytinės ant gyve
nimo politikiszkai-^ocialiuko ir. 
apszvietos. Pavieni sęnariai tau
tos yra ir seniaus kariavę: Tyzen- 
haus, Lelewel ir keletas kitų, 
bet į kruvę sziędien dedasi mokin
ti ir nemokinti, ir tokiu budu 
matome gaivų subruzdimę tautos, 
kurs subruzdimas eina didyn, ir 
viltis yra, kad ateis valanda, ka
da lietuviai a'si kratys nuo protę 
ju raisziojanczios katalikystės ar 
kitų religijų, karių parama lieka 
si prietarai, nelinia, stoka kriti
kos.

Po ta m ant prezidento tai die
nai tapo iszrinktas kun. V. 
Dembskis, viens isz karszcziausių 
kareivių prie-z religiszkę apsvai- 
gimę musų tautieczjų. Kun. 
Dėmėkis apgailestavo, • kad nė 
vienas isz sąnarių komiteto nesi
teikė pribūti, nois tsi buvo jų pa
reiga, ir net reikalingų 'knįgų, 
nė specijalbzkų rokundų ne pri
siuntė.

Toliaus pasirodė, kad seime 
dalyvavo Scrautuno kuopa ir isz 
Brooklyno piibuvęs delegatas K. 
Balcziunas, kuriam Pittsburgisz- 
ki Kuopa teipgi pavedusi yra savo 
mandatę. Buvo daug sveesių 
laisvamanių iaz aplinkės Scranto- 
no, kaip Pittston, Plymouth ir t. 
t. ir nutarta tapo sveczius prileis
ti su sęnariais prie apsvarstymo 
dalykų. •

Komitetas iszrinktas
(Szliupas, Zorckis ir Živatkaus- 
kas) peržiūrėjimui pris:ųstų 
kvrespodencijų. Priimtos t* po 
azitos.

1) Nuo p. Szpoksusko, vardan 
6-tos kuopos isz Eliza bet h- N. J. 
b urs tarp kitko raszo: “Lai gyvuo 
ja laisva lietuviszka demokrati
ja! Szalyn su despotizmu! Musų 
įneszimas toks: a) padaryti 
8. L L su pageiba ir posmertine; 
6) padaryti S-ma L. L. visiems 
prieinamu, idant galėtume sueiti 
į kruvę su atsiskyrusiais nuo ku- 
ningiszko Susivienyj:mo per sėtinę 
“Wilkes Barres”.

2) Nuo kuopos AVaterburyje, 
Cou. kurios g romutę czia talpi
name visę dėlei svarbumo padary
tų įneszimų: “Musų kuopa L. L *, 
vietoj delegato, nutaria, dėl sto
kos piningų ant apmokėjimo ke
lionės, paduoti seimui per laisz
kę savo užmanymus sekan- 
czius.

а) Punktas 1-ai atskirai ats- 
paudintų reikalavimų L. L. akam- 
bant s te;p: “Balnyczia ir kili 
kuningiszki turtai turi mokėti 
pagalvės mokestis*'. Sziame 
punkte musų kuopa randa žodį 
“pagalves" reikalinga permainy
ti ant “progresyviazkas", todėl 
jog “pagalves" mokestis nuo tur
tų labai ne aiszku, kę tas reiszkia.

б) Prie punkto 2 skambanezio: 
“Kuningai turi būti as>tyti nuo 
kongreso, legislaturos, laivynės 
ir milicijos, nuo kalėjimų, prie
glaudos namų ir visokių įrėdnių 
remiamų pinįgais visuomenės". 
Musų kuopa dar priduria, juog 
kuningai ne gali būti renkami 
kaipo pasiuntiniai į kougresę ir į 
kitas panaszias vietas, kol jie pil 
do priderystee kunįgų, todėl kad 
kunįgai, bausdami ne atleidimu 
griekų ir gardindami posmertiniu 
gy veny m u/ pasidaro Įmonėmis 
turineziais valdlię ant savo para- 
pijonų; o kiekvienas turintis vai 
dlię ne gali būti teisingai iszrink
tas nuo savo padonų. Kunįgai 
turi daug įnagių prispirti balsuo
ti už juos.

c) Punktas 10 skambantis: 
“Kunįgai, kilus karei, turi eiti 
kaipo kareiviai, lyg ai kaip ir ki
ti ukėsai dėl apgynimo szahe.%ko
lei karės egzistavo*", turi būti 
visai panaikintas. Tę ulmany- 
mę mųsų kuopa remia ant tokio 
protavimo: jeigu rusiszkas caras 
padeda užmanymus apie paneiki 
nimę karės, tai matyt, jog tas 
netolimoje ateitėje gali įsikūnyti, 
ir todėl tas gali būti sziędieni-

niu reikalavimu Laisvaman ų. 
Ne verta lopyti teip aupuvus*ę 
dalį dabartinio surėdymo kaip 
karės reikalai, vereziau spėkas, 
kurios eitų ant to, suvartoti ant 
budavojimu naujo-panaikinimo 
karės ir įkunyjimo tarptautiszko 
sodo.

d) Musų kuopa randa neatbū
tinai rdikalingu iszimti charterį.

e) Mu^ų kuopa randa reikalin
gu apdirbti ir atspaudinti konsti 
tuc ję.

f) Ne priimti į S.L.L. tų,kurie 
prisiraszo dėl biznio ar kitų prie- 
iasezių, bet ne isz persitikrini 
mo; toki eęnariai daugiaus 
kenkia S. L. L- negu gero padaro. 
Teisybė, jie ulmoka mėnesinę 
mokestį, bet įnesza ir doriszkę 
nupuolimę terp sęnarių, o ir pa- 
szaliecziai, iszgirdę, jog toks ir 
toks dori-zkai nupuolėlia yra lais
vamaniu, įgyja-klaidingę numa 
nymę apie laisvamanybę ir tokių 
budu Llkerta kelię platinimui 
latsvamanystėa. Kuningai, kol 
jie pildo kuningiszkas priderys- 
tes, ne eali būti laiksvdman*ais.

g) Skaitlius sęnarių ir ka»os 
stovis turi būti pagarsinti kas 3 
mėnesiai, o prie**z nurimus ir 
pravardes tų, kurie nesibijo pa
garsinimo. Žinoti pravardes sę- 
nnrių prieaz rinkimus reikalinga 
dėl teringesnio ir geresnio isz- 
rinkimo valdlios, nes ne linaut? 
kuopos negali pasakyti savo delo 
gatams, kuriuos rinkti į Centrą Ii- 
tzkę komitelę; o siuneziant dele 
gat'szkę laiszkę visai ne gulima 
dalyvauti rinkimuose. U i tenka 
iinoti pravardes nebijanezių, 
besislapstanti ne gali būti vir 
alininkais, o virszininkų pravar
dės turi būti pagarsintos.

h) Surinktus pinįgus siųsti 
į centraliszkę komitetę kas 3 m. 
dėl sumalinimo kasztų siunti
mo.

i) Sanariai, kurie neulsimokė- 
jo per 3 mėnesius, knįgų neap
turi.

k) Kasztus iszsiuntinėjimo 
knįgų L. L Susi v. turi apmokė
ti centraliszka kasi.

l) Kas link paėmimo D-ro 
Szliupo rankraszczio “Pajiega ir 
Medega”ir atspaudinimo jo kasz 
tais L L. Sus. tai mus kuopa įne
sza, kad kiekvienas eęnarys orga- 
nizacijos'ant įsileidimo knįgos 
ulmokėtų po 1,50 cent. ir jai ui 
tuos pinįgus galima, tai atapau- 
dinli knįgę.

m) M'įsų kuopa, manydama 
juog be organo negalima apsieiti, 
o musų organas susilpnėjo dėl 
stokos piningų, paduoda ulmany- 
mę suszelpti jį, paskirimt isa cm- 
traliszkos • kasos kelintę nuo 
szimtį.

n) Kas link rasztų, iszduoda 
mų kasztais L. L S., tai geistina 
turėti Etikę,Tcoriję Evoliucijos ir 
kitus svarbesnės įtalpos rasztus, 
nors ir maliau, bet geriau apdirb
tus ir svarbesnius. Parapi
ni m ui raeztu reikia ištrinkti Li- 
teratiezkę komitetę.

p) Suteikti antrapus “Kremą- 
toiijų”kuopoms dėl palengvinimo 
susineszimo su jomis’*.
Preziden—Jonas Maximaviczius, 
Protokolų rasz.—J. Poskeviczius, 
Kasierius—Simanas Radžiūnas, 
Finansų raeztin.—V.Mi-zcika.

3) Nuo A. Szato isz Minertvil 
lės, kurs reikalavo, idant įsteig
ti paszalpas atsitikime nelaimės 
ar numirimo, nes, sako, daugelis 
ifzruintingų Įmonių sz'ędien sė
di kaliniuose Maskolijoj, var
gę vargsta, tacziaus mulkiai sa
ko. kad jie to verti esę".

4) Nuo V. Gustaiczio isz Bro- 
oklyno N.Y. kurs atsisako loliaus 
bebūti iszdininku Susivienyji- 
mo, lida prisiųsti ėsanezius pas 
jį piningus ant rankų naujai išt
rinkto kasieriaus, ir velyja, kad 
aluot knygelių, Susivienyjimas 
iszle stų laikrarztį, kurs kovotų 
ui valnyhę.

5) Nuo M. Ambrozevicziaus 
isz Nevvark'o, N. J. kurio gro- 
matę kaipo pildanezio vietę rasz 
tininko, teip-gi talpiname visę:

(Pabaifra bus sekakciitme numery]).

lis ir užmanė rinkti aukas t nt 
naudos lietuviukų kankint irių 
iaztremtų isa tėvynės į Maskoli 
gilumę. Užtai visi iazgamos 
lenkberniai neužkenezia p- Pet »• 
lio. Gazdina jį net Dievo ir le
do bausmėms, žada sumusžti, 
Isztikro lenkberniai nieko di i 
ginu ne moka, kaip vien mu^z 
tiesi. Lietuviszkų laikraszczių 
ir knįgų jie ne skaito, gėdisi jie- 
tuv>«zkos kalbos. Yra ir toki, 
kurie net darbo jieszkodami n^si 
sako lietuviais ė»ę. Netekę ^ie- 
nok darbo, jau lietuviszkai n 
džia pat lietuvius duonos kas 
lio, užtai uždirbdami, praleid 
pinįgus su bajorėliais. Žinomi 
czia ne visi besmegeniai. Yri ir 
czia gana lietuvių, kuriems rtipi 
tautiuzki re kalai, kurie nesisft'B 
aukų ant tokių rei kalų. Žino
ma, gal tokių atsirastų dar dau
giau, tik vargas, kad pas mus 
nėra gerų vadovų. Reikalų yra 
gana, tik sunku kę nors nuveikti. 
Priderėtų su 1 vert pagalbinę drau
gystę, kokia butų labai reika
linga. Prie darbo gali sužeisti, 
tęsyk isz draugystės gautų jia-jel- 
pę. Krūvoj galima būt nuveikti 
ir kitus reikalus daug lengvuos 
negu pavieniai. Nėra vielok 
kam kalbinti, auzkinti žmc 
paežių reikalus ir naudę.

Svecziai

os 
ir

u*

ii a
ir
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Ibz Fichburg, Mas.
Nuo 1 d. gegužio uždarė czia 

sal uaus, tai tūli lietuviai, nega
linti be svaiginanezių gėrymų ap
sieiti, ne rimsta. Trys lietuvisz- 
kos szeimynos isz czia iszsikraus 
tė kitur, kur galiūnų ne stokuoja. 
Geresniejie musų broliai nesi- 
skundlia, iszkeliavus isz czia gir
tuokliams, bus ramiaus ir uldirb- 
ti pinįgai atliks kiazeniuje, nes ne 
bus kur juos iszleisti. Gaila 
vien, kad czia ne daug yra lietu- 
viszkų laikraszczių skaitytojų. 
Prie skaitymo laikas pereitų grei
tai, ne butų nuobodu, o ir protas 
sziek tiek prasiblaivintų.

Nuo 1d. gegulio ulgimė sztrai
kai Johnson Co. karabinų ir re
volverių dirbtuvėse. Darbinin
kai reikalauja 9 darbo valandų 
prie to paties ulmokesnio, kokį 
gaudavo dirbdami po 10 vai. 
Sherman Mfg. Co. be jokio sztrai- 
ko sutrumpino darbo .laikę ant 
pusės valandos ir pakėlė ulmo- 
kesnį ant 10 c. per 3 mėnesius. 
Paskui darbo laikas bus po 9 vai. 
ant dienos. Maszinistai visi su- 
sztraikavo. Jie reikalauja 9 dar
bo vai. laiko ir tokio ulmokesnio, 
kokį gaudavo dirbdami 10 vai. 
Audeklų dirbtuvėse darbininkai 
sztraikuoja. Jie reikalauja 9 dar
bo valandų ant dienos. C. J.

Isz Runiford Fall, Me.
- Darbai sziuom kartu eina ežia 
gerai ir uždarbiai ne blogiausi. 
I/etuvių skaitlius ežia didinasi, 
atkanka jie isz kitur darbo jieez- 
kodami. Vargas vien, kad na
mų nėra, kiek reikia. Kur tik 
pažuri, matai be'idarbuojanczius 
prie statymo namų, taigi neužil- 
gio pristatys jų daugiau* ir ne 
bua sunku gauti kambarius. 
Darbai ežia teipoagi prasideda, 
nes neulilgio pradės dirbti nau
jai ežia statomoj dirbtuvėj.

Daugumas musų brolių miega, 
ne supranta savo tautiszkų reika
lų, o kaip antai v si bajorėliai ir 
lenkberniai nedlkenczia tautisz- 
kų darbų. Czia neseniai pribu
vo* geras tautietis Mi kolas Petra-

Mėgždžiotojai.
Amerikoj žinomas yra Iras 

Szbupas kaipo geriausias terp lie
tuvių kalbėtojas ir agitatorius. 
Garbės tos Drui Szliupui gana 
pavydėjo musų kunįgai, bet i 
galo ir jie nutarė pabandyti 
paties, kę daro Draa Saliu: 
Ant kalbėtojaus ir agitator aus 
jie sau iezeirinko kun. Miliikę. 
Kunįgų agitatorius atsilankH ir 
Chicagoj. K a1 bos jo aiszkiai 
rodė, kad gero noro neužtenka, 
bet žūt to reikia ir atsakan »ių 
pejiegų. Chiaagoj kunįgų agita
torius kalbėjo gana ilgai, bet- 
įima sakyti, nieko neiszaiszkino. 
Bandė labiaus suerzinti cziany aša
rai us lietuvius, supjudinti 
terp savęs teipjau, kaip supjudė 
Pensylvanijus lietuvius, bet CH;ca 
goj, turbut, salės gaspadorius ne 
davė.

Savo kalboj pirmiausiai p įgy- 
rė kun. Kravczuno užlaikomę, ve- 
damę lenkisskų miny&zkų listu- 
viszkę mokyklę, nupeikė net tuos 
lietuviszkus kunįgus, kurie Iry- 
so priesz lenkinimę lietuviizkų 
vaikų atsiliepti. Czia mat aisz
ku, jog kuu. agitatorius prisilai
ko principo: ranka raukę mazgo
ja; ne tiek rupintiesi apie te 
bę, kiek apie reikalus kui įgų 
luomos. Kad Chicagos liet 
mokykis ne verta pagyrimo, 
visi žino, bet kad ji kunįgo val
doma ir dvasiszkų ypatų veliama 
—tai reikia ję pagirti.

Toliaus liepė žmonėms ne »kai
tyti Laikraszczių, bet ne paiakė 
kokių. Žmonelės, jeigu kų lįgo 
mokinimo klausytų, turėtų y i 
ti laukan lygiai “Katalikę", I taip 
ir “D.rvę”, nieko negalėtų skai
tyti. Kokia iaz to butų na 
turbut nė pats mokintojas 
žino.

Kalbėjo ir apie kitokius daly- 
ku<, bet kad tiraiszė žirniui su 
kopūstais be jokios tvarkos J tai 
beveik negalima viso įturio agi. 
tatoriaus kalbos privesti. |<itp 
kartę, jeigu agitatorius į Chiiągę 
atanka, reiks pasirūpint i fIbiio- 
Rri-fę, o lęšy k ir isz-irinkę t*jnta- 
torių kunįgai galėtų savo isEi nik
io kalbėtojius kalbę |Hjr.-»kni 
isz jos pamaiyių. kokį ag tifonų 
iszsirinko. Neužtenka mėgidziu 
ti, liet reikia dar mokėri tę at 
likti. Buvę* at<t kai >ij.

Isz VVoodmore, M|ch. ,
Szitame miestelyj broliai betu- 

luviai pradeda suprasti s-tvo 
kalus ir keliasi isz miego, kę 
rodo tas faktas, kad 1d berneliu 
susitvėrė czia bruliszkos pagalbos 
draugystė, pa vardu Szventc Vi- 
cento. Draugystė ta yra tauti4zka, 
i I? prigulėti kiekviena^ 
tuvis, ne paisant ant jo tikėjimo 
ir pažvelgų. Virsziuinkat I: kosi 
iszrinkti: prezidentu — A. Mci- 
likavicze; vioe prezidentu — Pe
tras Kvieikus; finansų sekreto
rius— Jonas Kasavicze; pyoto- 
kolų »ekr. — Kazimieras Paulau 
ckas; kasierius — Vincas Gedi 
minas; kasos prižiūrėtojai: Kazys 
Sinkevicze ir Pranas Jankauskas.

Ant pirme susirinkimo prisi- 
raszė 12 sąnarių. Turime viltį, 
kad skaitlius sana/ių greitai pa- 
sididįs ir musų draugystė trirtai 
laikysis. Susirinkimai atsibūva 
ant Grigor avė.(po kokiu nume
riu? Rd.) pirmę subatę kiekvieno 
mėnesio. Ant susirinkimų už^vie- 
cziame brolius lygiai vietinius 
kaip ir isz visų aplinkinių mieste 
lių. j Prez. Meilikavicse.
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Augimas žmonių.
Neseniai vienas prancūzas, tu

rintis daug pinįgų, užraszė 100- 
000 frankų ant dovanos apsive- 
dant tvirtų ir augalotų jaunave- 
diių porai. Mat tuom minėtas 
prancūzas tikisi pagerinti prancu 
zų veislę, kurie, apskritai imant, 
yra silpnesni fiziszkai ir maiesni 
ui amerikonus, szvedus, anglijo 
nūs. Ar isz tikro tas iszduos to
kius vaisius, kokių isz savo dova
nos laukia ansai prancuziszkas 
didžturtis, nežinia. Svarbiausiu 
ežia yra klausymas, ar isz tikru 
vaikai augalotų tėvų būva teip 
jau augaloti? Jeigu teip, tai ir 
anam prancūzui gali pasisekti 
priveisti daugisus augalotų pran 
euzų. Du szimtmecziai atgal. 
Prūsų karalius Frederike Didysis 
stengėsi priveisti Prūsuose auga 
lotų gyventojų. Jis jieszkodavo 
visur, net svetimuose krasztuoee 
augalotų vyrų ir juos parsitrauk 
davo į Prusus, apženydavo su au
galotoms merginoms ir apaodyda 
vo ant dovanotų jiems ūkių ap
linkinėse Potsdamo. - Sziędien 
vienok aplinkinėse Potsdamo vo 
kiecziai ne uugalotesni ui gyve- 
nanezius kitur. Angį i jonas Gal- 
ton per eiles metų linko žinias 
ant persitikrinimo, ant kiek ūgis 
tėvų atsiliepia ant jų pagimdytų 
vaikų. Jis susekė, kad paprastai 
moteris yra ant 8% mažesnė ui 
vyrę; vaikų ūgis atsako sudėtam 
į kruvę ugiui tėvų padalytum 
ant 2. mergaitės gi ant 8% būva 
mažesnės. Taukiaus vienok ūgis 
vaikų ne atsako., tai normai, bet 
■t-u&o vidutiniam ugiui aplinki
nių gyventojų. Taigi iszpuola 
isz tikro, kad vaikai perima ūgį 
ne tik nuo savo tėvų, bet i2 nuo 
lolymesnių boczių, taigi kad pa
prastai laikomi vidutinio ūgio vi 
sų gyventojų. Anormslit-z 
kai didelis ūgis yri iszėmmiu, o 
iszėmimų į trum;>ę laikę ne galima 
priveisti, ant to reikia szim'me 
ežių. Teip ilgų bandymų ir tiri 
nėjimę iki sziol uieks ne darė, to
dėl negalima nieko plikyti, ar 
per parinkimę augalotų tėvų ga
lima priveisti augalotesnius žmo
nis. Teoretirzkai iszpultų jog 
galima, bet kol teorija neit-zban 
d y ta ant praktikus, tol ne galima 
n*eko pasakyti. Daug yra prie- 
las-'z ų galinezių nulaikyti augi 
mę vaikų.

Apalt ug*o-tėvų, ant ūgio jų 
vaikų ne malę turi įtekmę socija 
liszkos sanlygos ir užsiėmimas. 
Maskoliszkas tirinėtojas Eris 
mann isztyrė, jog fabrikų darbi
ninkai, ypacz gi verpiuyczių darbi
ninkai, imant vidutiniszkai, yra 
maiesni ir lengvesni ui amatinin
kus ir dienos darbiuinkus. Taigi 
fabrikų darbininkai, dirbanti ne- 
aveikiausiose sanlygose, yra ma
iesni ir silpnesni; tas, supranta
ma, atsiliepia ir ant jų vaikų. 
Tas pats iszpuolė ir isz tirinėjimų 
Szveicarijos mokslincziaus Ro 
seni halo. Jis isztyrė, jog ypacz 
gyvenimo sanlygos ant vaikų terp 
14 ir 17 metų turi didelę įtekmę. 
Saituose metuose ypacz vyriszkos 
lyties vaikai pradeda smarkiau 
augti. Jeigu tokį Vaikę pastaty
ti prie sunkaus darbo ir prastai j) 
maityti, tai augimas apsistoja. 
Apskritai ūgis vaikų didesnį turi 
susiriszimę su užsiėmimu tėvų. 
Gyvenant neatsakaneziose fizisz- 
kam iszsivystymui sanlygose, ūgis 
ir kūno tvirtumas per gentkar 
ežių eilės gali dar labians nu
pulti.

Kad maistas ir socijaliszkos 
sa n l ygos ant Įmonių ūgio turi 
didesnę įtekmę negu tėvų ūgis, 
matyt jau iss to, kad paprastai 
augsztesnių, turtingesnių luomų 
Įmonės yra tvirtesnio sudėjimo ir 
didesni. Mokslincziai, dailinin
kai, rasztininkai, oficierai, urėd- 
ninkai, mokintojai, advokatai, 
daktarai, kunįgai susideda iaz tu- 
rinezių daugiausiai augalotų ypa
tų; prekėjai, architektai ir szin- 
koriai jau truputį maiesni; tre- 
czię vienę užima dirbėjai valgio 
produktų: maluninincai, duonke-. 
piai, mėsininkai, alaus leidėjai; 
ant ketvirtos vietos stovi žemdar- 
biai ir sodauninkai, o isz dalies 
Ivejai ir kalnakasiai Ant pas
kutinio laipsnio, pagal kūno tvir- 
tumę ir ūgį, stovi amatininkai ir 
fabrikų darbininkai. Isz amati
ninkų silpniausi yra kriaueziai. 
Taigi visi tirinėjimai patvirtina 
nuomonę, kad gyvenimo sanlygos 
didesnę turį įtekmę ant ūgio gy
ventojų negu ūgis jų tėvų, ka
dangi ne ateakaueziose sanlygose 
augimas apsistoja, ypacz jeigu 
augimo perioduose vaikams rei
kia sunkiai dirbti. Tokių augi
mo perijodų žmogaus gyvenime 
būva keturi; augimas su vi«u 
pasiliauja pas vyritzkius 27 me
tuose, pas moteris 20 metuose.

M< rgaitėe, užgimusios, būva tru
put) didesnės ir sunkesnės ui 
vaikus vyriszkos lyties, bet vai
kiukai auga greieziaus ir pralen
kia mergaites; teip būva iki 10 
arba 11 metų; paskui mergaitės 
augime vėl pralenkia vaikiukus, 
bet nuo 15 metų jie vėl paveju 
ir pralenkia mergaites ir ant ga
lo, pasibaigus augimo perijodui, 
vyriszkiai, imant apskritai? visgi 
truputį (ant 8%) didesni ui 
merginas.

Seniaus tikėjo, kad miestų gy
ventojai yra maiesni ui kaimie- 
czius. Matavimai vienok tos 
nuomonės ne patvirtina: pasiro
do, kad imant vidutiniszkai, gy
venanti miestuose advokatai, 
mokslincaiai, urėdninkai, oficie
rai, net prekėjai yra didesnio** 
ūgio ui kaimieczius; jeigu gi 
miestuose daugiau yra maio ūgio 
Įmonių, lai tas ne tiek paeina nuo 
paties miesto, kiek nuo to, kad 
miestuose gyvena daugiausiai 
amatininkų ir fabrikų darbinin
kų, o lie visi, gyvendami ir dirb
dami nesveiki tusiose sanlygose, 
ne gali uiaugti, kaip reikia. Ar 
klimatas turi įtekmę ant ūgio 
Įmonių, ant to klausymo negali
ma dar atsakyti, tas dar ne isztir- 
ta, kaip reikia: yra didelio ūgio 
Įmonės ■ lygiai szaltuone kaip ir 
skiltuose krasztuose. Tauti-zka 
kilmė, rodos*, turi didesnę įtek
mę ant ūgio gyventojų negu kli
matas. Pagal didumę: anglijo- 
nai užima pirmutinę vietę: jie vi
dutiniszkai turi 175,7 centimetrų 
augszczio; antrę vietę ulima gy
ventojai Suvienytų Valstijų 
Sziaurinės Amerikos, augsz'isjų 
171,9, trecz'ę vietę ulima szve- 
dai ir noivegai, po tų eina latviai 
ir lietuviai, kurie, drauge su suo
miais, priguli prie augalocziausių 
Mas ko Ii jos gaivalų. Prancūzų 
vidutinis augsztis 168,3 centime
tro. vokieczių 168 centim., i tai i 
jonų tik 162. Prie malu priguli 
japoniecziai, bet, i-zėmus kelias 
Afrikos negrų gimines, mažiausi 
yra gyvenanti sziauriuėj Norve
gijoj ir Finlatidijoj lapouai, vidu
tinis jų ūgis yra tik 150 centi
metrų arba pusantro metro.

NyksUnti žwerya.
Visokį gjri sutvėrimai ant že

mės vieni dauginasi labiau, kiti 
mažinu, dar kiti ne lik nesidau- 
gina, bet nyksta. Tę patį mstomė 
ir terp tautų. Vokiecziai antai 
dauginasi gana smarkiai, daugi
nimąsi prancūzų pasiliovė, o kaip 
kokiuose Prancuzi os depart unen- 
tuose skaitlius gyventojų pradėjo 
mažintieei. Maži naši Europoj ir 
skaitlius magyarų, taigi valdan- 
czioe Vengriję tautos. Labiau
siai gi nyksta susidūrę su euro- 
piecziais czia būviai Australijos 
salų ir juodi cziabuviai Au
stralijos sausžemio. Nyksta ne 
tik cziagimiai žmonės Australijos, 
het ir vietinės gyvūnų [veislės. 
Kol ne turėjo jie konkurencijos, 
veisėsi gerai, bet atgabenus eu- 
ropiszkus gyvūnus, tie užima vis 
didesnius plotus, iszstumia vieti
nius ir tie isz palengvo nyksta. 
Yra vienok ant svieto dar smar
kiau nykstanti žvėrys negu austra- 
liszki ir tai ne vien ■Australijoj, 
bet ir kitose žemės dalyse. Prie 
tokių žvėrių, kurių dienos gyve- 
nimoaut žemės baigiasi, reikia 
pirmiausiai priakaityti baltuosius 
nosaragius (Rhinocerus simus). 
Beniaus daug jų buvo pietinėj AL 
rikoj, dabar mažai jų ųfailiko 
vien angliszkose valdybose Nata-

l
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liuj ir Žulių žemėj, teiposgi U- 
bombo kalnuose. Ant užlaikymo 
szitų gyvūnų Anglijos randas už
draudė medžioti, uždėjo bausmes 
nuo 50—100 svarų sterlingų už 
užmuszimę nors vieno žvėries, 
net gubernatorius ne turi tiesos 
duoti daleidimę užmuszti žvėrį; 
bet ir tokioms tiesoms ne galima 
apsaugoti nuo isznykimo szitų 
žvėrių: i r apsaugoti tiesoms, nyk
sta jie smarkiai, nesiveisia, mat 
ant to ne tinka sanlygos. Perei
tuose metuose dar gubernatorius 
kolionijos Natai, paupiuose upės 
Unigolozi, patiko 5 žvėris, prisi
artino prie jų ant 20 žingsnių. 
Žvėrys ne matė žmonių, bet pas
kui pajutę, pasitraukė isz tos vie
tos. Tji paczię dienę patiko dar 
vienę patinę ir pataitę su mažu. 
Tai gal ir visi dar gyvenanti ant 
žemės baltiejie vienragiai nosa- 
ragiai; Ubombo kalnuose gyvo 
nieks ne matė, patinka ežia vien 
jų mėszlę.

Kitas žvėris, kurio dienos gyvo 
nimo ant žemės ne ilgos, yra gy
venanti Lietuvoj taurai arba žu- 
brai. Gyvena jie B dt'»okszczio 
giriose, Grodno gub., priguli 
prie didžiausių žvėrų Europoj, bet 
skaitlius jų ne didelis, ne siekia 
jau 500 galvų. Medžioti ant jų 
gali tik ciecorus. Jie teiposgi ap
saugoti tiesoms, bet ir tiesos ne 
saugoja nuo isznykimo. Bandė tū
li ponai juos prisavinti ir auginti 
kaipo naminius, bet nežinia ar ne 
mokėjo auginti, ar dėl kitokių 
priežasczių. bandymai ne iszdavė 
vaisių. Yra dar kelios deszimtys 
galvų szitų žvėrų ir ant Kaukazo, 
bet ir ten skaitlius jų nosidijina, 
bet eina mažyn.

Prie uykstanczių žvėrų priguli 
Afrikos žirafos, kurių jau ne daug 
liko, medžiotojai daugiau jų isz- 
medžioja negu priauga jaunų. Ap 
saugojanczios tiesos galėtų szitų 
žvėrų užsilikimę ant žemės sziek 
tiek pailginti.

Dar smarkiau nykti pradėjo A- 
merikos bizonai, kurie yra teipjau 
didžiausiais Amerikos žvėrims 
kaip Lietuvos' taurai Europoj. 
Taurai ir bizonai priguli prie tos 
paczios .giminės. 50 metų atgal 
ant plotų Suvienytų Valst jų gy
veno dar milijonai galvų, ant pre- 

i rijų galima buvo patikti pulkus 
ne tik po kelis szimtus, bet po 
kelis tukstanczius galvų. 12 me
tų atgal Hornuday apskaitė, kad 
isz milijonų galvų szitų žvėrų li
ko jau tik 1100, isz kurių 256 
pr įsavinti, o 835 laukiniai Natio 
naliazkame parke Yellowstone, 
Kanadoj ir dar keliose vietose. 
Sziuose metuose Sullivan vėl su
skaitė szituos žvėris ir ne paisant 
ant visų stengimusi Amerikos 
rando užlaikyti szituos žvėris nuo 
isznykimo, rado jų tik 1024, o ta 
me skaitliuje buvo 684 prisavin- 
ti, liuosti gyvenanczių laukinių 
tik34O.Taigi per 12metų skaitlius 
laukinių sumažėjo iki treczdalio 
to, kas buvo 12 metų atgal. Pasi
rodė, kad bizonai, auginami žmo 
gaus, arba jo prižiuromi, daugina- 

.si gana greitai, o laukiniai smar
kiai nyksta, o kas svarbiausia, kad 
ne nyksta nuo kulkos medėjų, 
bet nuo ne atsakanczių gyveni
mui gamtiszkų sanlygų. Isz au
gintojų daugiausiai bizonų turi 
Allard, Montanoj, nes 259, Texa- 
se yra 110, Anglijoj 26. Nors- 
skaitlius pri-lavintų bizonų ir pa
sidaugino, bet ir‘jų prisiveisimo 
negalima laukti, kadangi, iszėmus 
vien Allardo bandos, pas kitus au
gintojus nuolatai mažinusi skai
tlius pataiczių, o nuo jų, kaip vi
si supranta, paeina ir dauginimusi: 
normaliszkas procentas pataiczių 
yra vieni'pas Allardę ir tūlose 
gyvenancziose liuosybėj bandose; 
ne žiūrint vienok ant normaliszko 
skaitliaus pataiczių, skai
tlius laukinių h>z<>nų ne 
sidaugina, bet eina mažyn. 
Taigi, rodosi, kad szitie žvėrys ne 
ilgai jau gyvęs ant žemės, jie tu
rės neužilgio suvisu isznykti teip
jau, kaipisznyko daugpriesz juos 
gvvenusių sutvėrimų.

437681. Chinuose, apskrityj) 
Lam Ko nuo 14 d. vasario iki 26 
kovo nuo maro pasimirė su vir- 
szum 10000 žmonių.

j

d Paryžiuj vienas daktaras pa
rengė specijaliszkę gydinyczię 
turintiems palinkimę prie vogimų. 
Į porę dienų į gydinyczię atėjo 
puikiai pasirėdžiusi moteriszkė su 
jauna duktere, pasisakė ėsanti pa
ti žinomo Paryžiuj aristokrato ir 
papraszė daktaro iszgydyti tu
ri nczię palinkimę prie vogimo 
dukterį. Daktaras patalpino mer
ginę geriausiame kambaryj. Ant 
rytojaus daktirę paszaukė pas li
gonį. Sugrįžęs namon,ne rado jau 
ne tik ligonės, bet ir savo kamba
ryj 23000 frankų pinįgų,su ku
riais ligonė iszdumė, nežinia kur. 
Žinoma, kad ji ne buvo ano ari
stokrato duktė, už kę pasidavė, 
bet paprasta Paryžiaus vagilka. 
Tokių, turbut, nė joks daktaras ne 
iszgydis, kadangi jos nė ne nori 
būt iszgydyloms.

[Į Nuo 1882—1899m. iszkelia- 
vo isz Lenkijos, Lietuvos ir Euro
pinėm Mamkolijos, į Siberiję 1117- 
715 iszeivių. Į Uauriazkę krasztę 
atkako 33380 žmonių, 205645 į 
apskriczius prie Uraliaus kalnų. 
Isz tų 68% ne gali Siberijoj rasti 
nė vielos ant apsigyvenimo, nė 
darbo. Žemės tinkamos žemdar- 
bystei randas iszdalino 5744000 
desiatinų. Yra dar žemės tinkamos 
žemdarbystei rando rankose 600- 
000 desiatinų. Nėra todėl, ypacz 
lietuviams, ko jieszkoti Siberijoj, 
kadangi laimės ten ne ras. Mas
koliai norėtų, kad kuodaugiausiai 
lietuvių iszsikraustytų į Siberiję. 
kadangi iszskirstyti ant didelių 
plotų, jie turėtų pavirsti į masko 
liūs, o per iszėjimę apsisilpnytų 
tėvynės lietuviai, vietoj iszėjusių, 
randas sugabentų maskolius į 
Lietuvę.

|| Mieste Tropau į vienę vagonę 
geležinkelio trūkio įsėdo daug 
ezekų ir du vokiecziai. Kadangi 
czekai su vokiecziais nuo seniai 
nesikenczia, tai ir vagone užgimė 
greitai nesutikimai. Czekai ant 
galo pagriebė vokietį Luzarę ir 
iszmetė isz vagono bėganczio tru 
kio ii tai teip nelaimingai, kad 
žmogus pateko po ratais, kurie jį 
sudraskė. Iszmesto brolis pats 
iszszoko isz vagono ir tik tuom 
aps saugojo nuo tokio jau likimo; 
jis vienok teiposgi gana skau
džiai apsikulė, bet tie apsikuli- 
mai ne pavojingi.

B Apsigyvenęs Uondone vienas 
amerikoniszkas milijonierius pa
garsino rer laikrasztį ‘•Times”, 
jog iszmokės 5000 (25000dol.) 
svarų sterlingų tam, kuris įves jo 
dukterį į Anglijos aristokratijos 
draugystes. Mat Europoj ant pri 
sigriebimo į aristokratijos drau
gystes ne užtenka turėti daug pi- 
nįgų, o amerikoniszki milijonie
riai tiki, kad už pinįgus galima 
viskę pirkti ir parduoti, nėt savo 
dvasię ir dorę. Tokiu budu ame
rikoniszki milijonierai yra tikrais 
svieto, ne tik Amerikos demorali- 
zatoriais.

►

J La Motte kastynesė, Pietinėj 
Prancūzijoj, užgimė darbininkų 
matsztai. Prancuziszki darbinin
kai reikalavo praszalinimo nuo 
darbo italijonų darbininkų, bet 
kastynių savininkai ant to ne su
tiko. Darbininkai stengėsi italijo- 
nus iszvyti. Isz to pakilo musz- 
tynės, kuriose daug žmonių li
kosi sužeistų. Policija neįstengė 
maisztų suvaldyti, ji pasikvietė į' 
pagelbę kariaunę.

| Anglijos randas iszountė ka
riauną ant Naujos Gvineos, Au
stralijoj, ant nubaudimo žmogė- 
džių cziabuvių, kurie iszskerdė 
angliszkę misiję ir suvalgė du 
misijonieriu ir 14 cziabuvių isz- 
mokintų ant mokintojų misijos 
mokyklų. Kareiviai iszdegino ežia 
būvių kaimus ir valtis.

| Nenorėdami apsileisti masko
liams, kurie dirba dabar ilgiausię 
ant svieto Siberijos geležinkelio 
liniję, anglijonai rengiasi padirb
ti dar ilgesnę, kuri turės 10000 
kyliometrų ilgio arba 6520 an- 
gliszkų mylių. Nauja linija pra
sidės Aleksandrijoj, Egipte, ir 
bėgs per Arabiję, Persiję, Indi- 
jas, pasibaigs Chinų porte Shang- 
hai.

|| Berlyne, vienoje auksinių ir 
deimantinių daiktų pardaviny- 
czioj sugriebė vienę amerikonę, 
Ende, ant vagystes irsuaresztavo. 
Amerikonas nesidavė ir gynėsi su 
peiliu, vienę policistę sunkiai su
žeidė. Eude visokiose Berlyno 
pardavinycziose pavogė deimantų 
už 00000 markių.

’ | Pereitę sanvaitę Vokietijoj 
siautė smarkios audros su vė
troms ir ledais. Perkūnas užmu- 
azė net kelias deszimtis žmonių, 
vėtra gi sugriovė ir pagadino 
daug triobų, ypacz giriose pada
rytos blėdys labai didelės, skaito 
jas milijonais markių. Ledai tei
posgi ne mažai blėdies pridirbo 
laukams.

|| Amerikonas Whitney isz New 
Yorko už arklį Wolodijowskį, 
kuria ant paskutinių lenktynių 
Londone laimėjo didžiausię dova- 
nę, siūlo 75000 dol. ir apart to 
dar 126000 metinės samdos ir 
20000 dol., taigi pu-ę laimėtos 
dovanos. Už arklį dar, turbut, 
nieks iki sziol tokių didelių pinį- 
gų ne užmokėjo.

U Isz paskutinio gyventojų su- 
skaitytno, Anglijoj ir Walijoj 
pasirodė: 15721728 vyriszkiai 
ir 16804347 moterys. Taigi su 
virazum 1 milijonui moterų trūks
ta vyro. Tas milijonas turi isz- 
aižadėti vilczių kada nors apsives
ti. Miestuose gyvena 77%, o 
kaimuose tik 33%. Lietuvoj gi 
yra atbulai: trissyk daugiau žmo- 
niij gyvena Kaimuose.

|| Maskoliszkas randas isziavė 
priaakymę ne leisti vukiszkų ge
ležinkelių konduktorių, važiuė- 
janezių su miegojimo vagonais 
tiesiog į Peterburgę. Nuo kon
duktorių ant rubežiaus reikalau
ja užrubežinių pasportų. Vo
kiecziai ketina ne siųsti į Masko- 
liję miegojimo vagonų.

r Balandžio mėnesyj, angliš
kose valdybose ant Naujos Gwi- 
neos, Australijoj, du anglistai 
misijonieriai, Chalmers ir Tomp- 
kins ir 14 jų tumų ir sargų likosi 
cziabuvių papuasų užmusztų; jų 
kunus cziabuviai su didelėms isz- 
kilmėms suvalgė.

| Angliszkas randas nusprendė 
nutiesti ant jūrių dugno ilgiausię 
telegrafo liniję. Linija ta bus 
nuo Kanados į Austraiiję, turės 
ilgio 5834 mylias. Stacijos bus 
tik angliszkose valdybose. Kloji 
mas dratų prasidės nuo pradžios 
ateinanezių metų.

| Paryžiaus priemieetyj Les 
Molineaux patronų dirbtuvėsė at
sitiko baisi expliozija, kurios 15 
žmonių likosi užmusztų, o 20 
sunkiai sužeistų.

I Pietinėj Austrijoj, Tiroliuj, 
netikėtai užgimę tvanai, su visais 
žmonėms ir trioboms, nuplovė 
kaimę Nauders.

| 11 d. berželio, po labai 
karsztai dienai, Anglijoj užkilo 
sniego dargana. Grangean kai- 
vos sniego uždengtos. Vėl ar mat 
šįmet užstoja tikra vasara.

H Ant prigulinezių Iszpanijai 
Kanariszkų salų gyventojai ken- 
czia badę: nuo ctokos lytaus lau
kai iazdegė ir nėra kę rinkli.

U Berlyne pasimirė geriausias 
ant svieto chirurgas, daktaras 
Langenbeck.

U Peterburge, aut teip vadina
mo Galerno Ostrovo u£»fdegė~ 
maskoliazko rando laivų dirbtu
vės. Sudegė kariezkas laivas 
“Vitiaz” ir keli kiti ir visos dirb
tuvių trioboe. Prie to pražuvo 
12 žmonių. Blėdį ugn ea pada
rytą skaito ant 12 milijonų rub.

| Vokietijoj susitvėrė draugys 
tė, kuri apverozia ,25 milijonus 
markių ant parengimo vokiszkų 
kolionijų Brazilijoj. Panaszi 
draugystė susitvėrė Rymo; jos 
mieris rengti italijonų kalionijas 
Brazilijoj.

Isz visur.
|| Mieste Capė. Town, pietinėj 

Afrikoj, apsirgo azijatiszku maru 
610 žmonių; pasimirė gi 275. 
Per sanvaitę nuo 11d. gegužio 
naujai apsirgo 38, numirė 25. 
Kaip garsina miesto valdžios, ap- 
sirgimai maru terp parvuotų eina 
jau mažyn.

Indijoee užtai maras ne tik ne
siliauja, bet skaitlius apsirgimų 
dauginasi. Bombay apskrityj, 
per vienę tik sanvaitę nuo 12-19 
d. balandžio maru apsirgo 1947 
žmonės, pasimirė gi 1632. Mies
te Bombay apsirgimų buvo 715, 
mirezių gi 492. Patna distrikte 
iki 27 d. balandžio maru apsirgo

|| Tūli Europos krasztai, kaip 
antai Szveicarija, Prancūzija, net 
Anglija, parsigabeno isz Ameri
kos geležinkeliams lokomotyvas. 
Isz pirkiniu vienok Europoj neuž
ganėdinti ir ant toliaus atsisako 
gabenti lokomotyvas isz Ameri
kos. Amerikoniszkos reikalauja 
daug daugiaus anglių, todėl už
laikymas jų reikalauja didesnių 
kasztų, o kelionė Europoj kasz- 
tuoja visur daug pigiau negu A- 
merikoj.

| Pagal rando pagarsintas ži
nias, Austrijoj ir Vengrijoj szį 
metę surinks: kvieczių ant 2 
milijonų tonų mažiau, miežių 
ant 300000 tonų mažiau, avižų 
ant 700000 tonų mažiau; vien 
rugių ant 600000 tonų daugiau 
negu pereituose metuose.

|| Indijose, Bombay apakrityj, 
kur dėl stokoti lytaus javai ant 
laukų iazrodė labai prastai ir gy
ventojai laukė vėl bado metų, 
dabar pradėjo lyti. Yra dar viltie, 
kad lytus sziek tiek pataisys pa
sėtus javus ir nors bado ne bus.

------------------ -
0 Vokiszki laikraszcziai prane- 

sza, jog maskoliszkos valdžios 
Varszavoj vėl suareeztavo daug 
lenkų ir tai užimanezių augsztes- 
nes vietas; terp suaresztuotų yra 
rasztininkas Nevriadomski.

i Mieste Tehoantepec, Mexi- 
ke, siautė didelis gaisras. Ugnyje 
pražuvo 70 žmonių. Ugnis užgi
mė ant kavos pliantaoijų ir isznai- 
kino daugybę kavos, bananų ir 
apelsinų medžių.

H Baltisckame Porte, Maskoli- 
joj, darbininkai laivų dirbtuvių 
pakėlė šatrai ku» ir pradėjo dau
žyti dirbtuvių langus. Ant jų 
suvaldymo reikėjo szaukti ka- 
riaunę.

Vietines Žinios.
— Chicagoe kriminaliszkas sū

dąs nusprendė ant pakorimo už 
užmuszimę savo paczioe lenkę 
(kiti sako buk jis lietuvysj Du- 
hnekį. Tuom tarpu laikraszcziai 
dabar paduoda,kad neva uimusz- 
ta jo pati atkako ant laivo Wal- 
dersee į New Yorkę, tik ežia jos 
vaikas apsirgo, todėl ję nuga be 
no į ligoti bu t į. Dol i imki turėjo 
būt pakartu 14 d. berželio. Jei
gu t ai teisybė, tai kę galima mis- 
lyti apie sudus, kurie su lengva 
szirdžia skubinasi žmogų siųsi i 
ant kartuvių, nors jis yra ne 
kaltu.

— Pereitos nedėlios dienę liko 
si paszventintas kampinis akmuo 
lenkiszko Marijos isz Nazireto 
ligoubuczio. L gonbutis tas bus 
ant kertės Leavitt ui., terp Hud- 
don ir Thomas avė. Pastatymas 
kasztuoe 250000 dol.

— Sausyje szių metų, isz gy ve 
nimo pn. 529 W. 62 ui. iezėjo 
moteriszkė Juze Bennett ir nuo 
to laiko nieks jos ne matė. Mi
nėta moteriszkė yra palaikėje 8 
milijonų doli «rų, kuriuos jai pali
ko George Strong. Ji iszėjo at
lankyti savo draugę ir prapuolė. 
Mena, kad ję turėjo kas žinantis 
apie jos palaikus paimti, norėda
mas pinįgus iazvilioti.

—- Ant priemiesezio Engle- 
wood, ant tyczia parengtos tribu- 
nos,prisirinko daug žmonių prisi
žiūrėti noimaliszkos mokyklos 
mokintinių parengtiems pasi
linksminimams. Tribūna ne isz 
laikė sunkenybės ir su visais ant 
jos buvusiais žmonėms nugriuvo. 
Prie to 15 žmonių likosi sunkiai 
apkultų, o vienas 85 metų sene 
lis, vokietys Ziegler, teip sunkiai 
apkultas, kad ant jo iszgijimo nė 
ra nė jokios vilties.

— Pu. 151 Grand avė., nuo 
treczių namų lubų per langę isz 
puolė girtas darbininkas Ch-irles 
Evans ir prisimuszė. Nugabeno 
jį į ligonbutį, kur daktarai atgai l W— 
V i no, o kad nė jokių sužeidimų 
ne turėjo, paleido jį namon. . ... 
žodis sako, kad girtuokliai ir ne
turinti dar proto vaikai yra 
\o globoj, kuris juos saugoja 
nelaimių.

Temykite PhUadelpbUoe lietu
viai!

Sz. AntMo Dr-te ant savo 10—metiniu 
sukaktuviu numailno mokesti įstojimo 
naujiems sauriama. Per sekanczlu S 
menesiu: Borteli, Liepos ir Rugpjūti 
priims nauju sąnariu ui 81.00 
įstojimo, o psskui vėl bu po 84.00. 8u- 
lygsxiol Dr-te turi sąnariu 150 ir 82000.00 
pinigą kasoje. Susirinkimai yra laiko
mi kas 3 nedeldlenis Caledonia saleje. 
(•—21) Dr-te8s. Antano

Temyktte! .
Krebs, Ind. Terr. Draugyste 8x. Juo- 

xapo, kuri ošia laike streiko pereita mo
ta buvo Įnirus, niadien vėl susidrutino 
ir iss naujo priima sąnarius savo drau
gystei Todėl apreisakeme visiems Jos 
sąnariams, gyvenantiems kituose mie
stuose, ka<l Jie bsu vėl paskaityti ui pil
nu sąnarius, Jeigu prisius savo meneai- 
nes mokestis nu 23 berielio 1901 m. Nau
jiems sąnariams Įstojimas tik 81.00. 8u 
visais reikalais ir prisiunlimu pinigu i 
draugyste adresuokite:

Frank Kokesaka, 
Box 255, Krebs, Ind. Terr.

PtnuM UetaviiuJuM PikninkM.
Chicago. Dr-te 8x. Antano turės savo 

pirma pikninka nedelioj, 30 birielio, 9 
vai. ryto. Iženga vyrarfs 25c., moterims 
Ir merginoms dykai.

Imk Metropolitan Elevatorl iki 48tai 
avė., iss ten LaGrange Kara ir issllpk 
ant DesPlainee avė., nuo kur in niaurius 
tik vienas bloku iki Bergmann’s G rovė 
Parkui. Ant I.aGrange karu ir ant par
ko bus intiesti audeklai su parašau: 
LletuvLszluM Piknlnkao. Visu lie. 
tuvius ir lietuvaites ir visas lietuvls«kas 
draugystes sairdingai kviecaia atsilanky
ti. Komitetas.

Dideliu Pikntnkas.
Philadelphia, Pa. Sui vieny jutos caia- 

nykneaios 6 lietuvinkoe draugystes: Sx. 
Antano, bx. Juoaapo, Kareiviu Algir
do, Petro Armino, Lietuvos Dukteriu, 
8s. Petro ir Povilo, Lietuva ir Laisves 
Klubas turės savo 4ta metini dideli pik- 
uinka subatoj, 29 berielio. Pine Grove 
Parke, Giaucester, N. J. Prasidės 10 vai. 
ryto. Laivai isa Philadelphijosnuo South 
Ferry str. plauks kas 15 minutu ir vėl 
kehaujancaius ant pikninko. lienga ant 
pikninko tik 25c. Dariu graiu. caystu 
ir sveiku oras, grajys gera muaika, taigi 
tik gėrėtis ir bovintieei. Visu lietuvius 
ir lietuvaites kviecziame kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti ir puigereti. Jeigu 
vim minėtoje dienoje lytu, tai piknin- 
ku taps atidėtu ant 13d. Liepos.

Komitetu.
Pikuinkaa! PikninkM!

Union City, Conn. Dr-te Sx. Jurgio 
turės uvo pikninka caetverge, 4 Liepų 
(Forth of July), Leoden Parke. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų. Įženga vyrams 
25c., moterims ir merginoms dykai. 
Parku yra didelis ir graius ir geriause 
muaika Jau pasamdyta. Todėl visu lie
tuviu ir lietuvaites kviecziame kuo- 
skaitlingiauiai sutrinkti.

V. Borotinskss, sekr.

Dideli* PikninkM.
West Pullman, III. Czianykucaiai 

lietuviai turės dideli pikninka nedelioj, 
23 Berielio, darte Povilo Karecko, 758 
123th st., kerte Union avė. Prasidės 12 
vai. vidurdienio. įienga visiems dykai. 
Dariu didelis, didele nauja ezokiams 
platforma, gera muzika ir aabovu i n va
lės. Visus lietuviu ir lietuvaites uir- 
dingai kviecaia atsilankyti.

West Pu 11 m a ne Lietuviai.

IŠ KUR ATSIRADO 

muso naminiu gyvuliai ir auginami augmenys?

Pajieszkojimai.
Paj tesakau uvo vyro, Antano Mikul

skio, Vilniaus gub., Traku pav., Jezno 
vol., kaimo Zutenkoe. Asą Jo pati, da
bar tik atvažiavus Amerikon su 11 metu 
mergaite,neturiu kur pasidėti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žiniaant adreso:

M ra. Jule Mikulskiene,
419 E. Market st., Screnton, Pa.

Pajieukau savo tetos, Alenos Gudavi- 
ciienes, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jurbarko pa ra p., kaimo Žmtaiesiu. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Pagal PunJc^vgčių.

tų panašumas daug didesnis negu terp kuitų~ 
ir pudelių.

Tą patį galima pasakyti ir apie visokius 
augmenis. Laukinė slyva ir auginamos so
duose tveria atskirus gatunkus vienos aug
menų veislės. Tuom tarpu soduose sodau- 
ninkai augina daugybę visokių slyvų duo
dančių didesnį arba mažesnį vaisių, saldesnį 
arba aitresnį. Visos tos slyvos yra tik at
mainoms vieno gatunko.

Tokiu budu, dalindami žvėris ir augme
nis įgrnpas pagal jų giminystą, randamo 
pirmiausiai atmainas; kelios atmainos tveria 
vieną gatunką, o isz kelių gatunkų pasidaro 
veislė. Arčiausioj giminystoj stovi žvėrya 
visokių atmainų vieno gatunko, tolesne gi
minyste yra terp žvėrių visokių gatunkų, o 
dar tolesnė terp visokių veislių vienos gimi
nės. Tas pats yra ir terp augmenų.

Labai senose gadynėse, daug amžių at
gal, kada žmonės šiądien augščiausiai kultū
riškai pasikėlę stovėjo ant tokio laipsnio, ant 
kokio šiądien stovi nuožmi žmonių veislė® 
gaivalai, ne turėjo jie nė jokių naminių gy
vulių, ne augino nė jokių augmenų, taigi 
stovėjo net žemiau už ne žmonis, terp kurių 
antai skruzdėlės turi savo parengtus grybų 
auginimo darželius, bitys turi valgio aruo
dus; žmonės maitinosi tuom, ką rado: lauki
nių medžių vaisiais, ■ sumedžiotais žvėrimis, 
sužvejotoms žuvimis, šaknelėms, ne turėjo • 
nė savo namų, gyveno žemėj iškastose olose, 
būdose iš medžių šakų; ne turėjo nė tokių 
savo namų sergėtojų, kaip šunes, kadangi 
ne turėjo nė namų, ne turėjo nė tokių padė- 
tojų kaip arkliai, nė maitinančių šios dienos 
žmonis karvių ir kitokių.

Argi todėl nė vienam iš skaitytojų ne 
užėjo ant mislies: kad visi šiądien žmogaus 
auginami gyvūnai ir augmenys gali paeiti 
nuo laukinių, liuosai šiądien gyvenančių ir 
augančių giriose ir laukuose? Ar auginami 
gyvuliai ir sėjami javai nėra vaikais, ne pa
eina nuo panašių veislių gyvuojančių ir au
gančių be žmogaus darbo laukinių gatunkų 
ir veislių? Nuomonė tokia bus su visu teisin
ga: visi šiądien kur nors auginami naminiai 
gyvuliai ir augmenys . yra vaikais tų pačių 
veislių laukinių, juos žmogus prisavino ir 
traukia sau naudą už darbą, kokį turėjo prie 
prisavinimo.

Kasgi ne matė ir ne girdėjo apie speci* 
jališkus suvaldytojus žvėrių, kurie ir dabar 
užsiima suvaldymu ir mokinimu laukinių 
žvėrių ir paukščių ir išmokina juos žmogui 
tarnauti? Liūtai ir tigrai priguli prie baisiau
sių šios dienos draskančių žvėrių. Vienok 
yra gana drąsuolių užsiimančių prisavinimu 
ir mokinimu šitų žvėrių ir tas pasiseka. Va-^ 
nagas, erelis arba sakalas priguli prie dras
kančių laukinių paukščių, 
žmogus moka ne tik 
prisavinti, bet priver
čia sau tarnauti medžio
nėse ant visokių paukš
čių. Sloniai arba šiau
riniai elniai teiposgi 
laukiniai žvėrys, o vie
nok antai Indijose slo
niai yra naminiais žvė
rims, padeda žmogui jo 
darbuose, nešioja sun
kenybes ir atlieka kito
kius darbus; šiauriniai 
elniai atlieka tokius jau 
darbus ir maitina šei
mynas Japonų ir samo- 
jiedų šiauriniuose kraš
tuose. Taigi šitie žvė
rys likosi žmogaus pri
savinti; juos augina da
bar kaipo naminius. 
Užtenka vienok slonių 
arba šiaurinį elnią pa
likti ant liuosybės, *be 
prižiuros, o jie greitai pavirsta vėl į lauki
nius ir laikosi bandų laukinių sandraugų, 
greitai užmiršta viską, ko žmogus juos išmo
kino. Taigi nėra nieko stebėtino tame, kad 
musų tolimos senovės pratėviai prisavino 
šiokius tokius naudingus jiems laukinius žvė
ris, taigi pavertė juos į naminius.

Teip jau, atsakančiose sanlygose, musų 
pratėviai griebėsi ir auginimo naudingų, ei
nančių ant maisto, ugančių laukuose, augme
nų. Aplinkui, giriose ir laukuose, buvo ga
na medžių, kurių vaisiais maitinosi pirmuti
niai žmonės, ne truko ir žolių, kurių šaknims 
maitinosi žmonės. Laukinės atmainos, ne 
išskiriant ir garsių rojaus obuolių, ne galėjo 
būt teip geros ir gardžios, kaip dabar augi
namos, bet žmonės tų laikų ne buvo teip iš
lepinti kaip dabar, jiems patiko ir toki vai
siai, kokių dabartiniai žmonės nė į burną ne 
galėtų įdėti. Argi todėl kokiam, musų nuož
miam protėviui ne galėjo užeiti ant mislies 
pasodyti ar pasėti šalę savo butelio kokius 
nors iš einančių jam ant maisto augmenis, 
kaip antai kelis krumus laukinių obelių, 
kriaušių, slyvų? Žinoma, pirma žmogui rei
kėjo pasistatyti sau locną butelį ir jame ant 
visados apsigyventi, be tokio butelio, besi
valkiojančiam iš vietos į vietą, ne buvo reika
lo auginti augmenis, kadangi besivalkiojanti 
ne apsibuvo ilgai ant vienos vietos. Apsi
gyvenusiam ant vietos ne sunku buvo užte- 
įnyti, kad iš pasodytos į žemę morkos su lai
ku išdygsta tokia jau morka ir ji išduoda 
sėklas, kurios išbarstytos į iškastą žemę, iš
duoda daug morkų. Nors tų gadynių žmo
nės ir ne buvo teip sumanus ir mokyti kaip 
dabartiniai, bet ir tie žmonės mislyjo ir pro
tavo, todėl galėjo jau suprasti, kad turėti 
prie savo gyvenimo augmenis duodančius 
maistą yra daug geriau ir parankiau, negu 
jeigu reikia jų jieškoti ant didelių laukų 
plotų. Štai, paveikslan ir dabar Lietuvos 
ūkininkai ne supranta naudos iš auginimo 
rūgštynių savo daržuose, bet jeigu prireikia, 
renka jas ant pievų; dvaruose gi rūgštynes 
jau augina daržuose, o užrubežiuose ir ūki
ninkų daržuose galima jas rasti tyčia augi
namas, todėl ne reikia žmonėms braidyti po 
pievas ir skinti rūgštynes, kadangi jų gali 
prisiskinti iš savo daržo.

Pažiūrėkime, kaip yra 
pae šios dienos nuožmias tautas, o tas mums 
geriausiai išaiškįs tę, kas buvo ir pas musų 
nuožmius protėvius.

Yra terp šios dienos nuožmių tautų ant 
tiek jau kultūriškai pasikėlę, kad užsiima 
jau lygili žemdarbyste kaip ir galvijų augi
nimu; yra'vienok ir toki, kurie minta vien 
iš medžionės ir žvejonės, kurie ne turi nė na
minių gyvulių, ne augina nė jokių augmenų, 
ne turi nė savo nainų, bet kilnojasi iš vietos 
į vietą, kur rauda sau maistą, taigi gyvena 
teip kaip ir laukiniai žvėrys. Peržiūrėsime 
gyvenimą apsisėdužių jau ant vietos. Šitie 
gyvena kaimuose, triobose statytose iš me
džių šakų, olose, iškastose žemėj, nameliuose 
nulipintuose iš molio, nupintuose iš karklų 
ir aplipintuose moliu. Turi jie jau laukus, 
ant kurių sėja šiokius tokius javus, turi ir 
naminius galvijus. į Galvijų vienok turi ne 
daug atmainų ir tos pačios ne geriausios, 
ant užsėto, prastai iapdirbto lauko ne daug 
yra javų ir jų atmainų ir pačios atmainos, 
pagal savo vertę, ne gal būt prilygintos prie 
atmainų auginamų civilizuotų tautų. Jie ne 
turi nė mažiausio supratimo apie pagerintas 
atmainas didelių ir mažų naminių galvijų ir 
apie atmainas rugių, kviečių, avižų, vaisinių 
medžių, daržovių, kokias augina ūkininkai 
Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos.

Yra terp nuožmių, gyvenančių ant pla
taus žemės paviršiaus, stovinti daug žemiaus, 
ne turinti nė jokio supratimo apie žemės ap
dirbimą ir auginimą naminių galvijų; šitie 
valkiojasi iš vienos vietos į kitą, po girias ir 
laukus, užsiima medžione, pajūriuose renka 
vilnių išmestas žuvis ir jūrių sliekus, minta 
tuom, ką sugriebia galinčio numalšinti alkį. 
Šitie, jeigu turi kokius naminius gyvulius, 
tai vien šunį, bet ir šunes jų ne panašus į 
musų namų sergėtojus: nuožmių tautų šu
nes yra labiau panašus į laukinius su
tvėrimus, daugumas jų nė loti ne moka. Ne
rasdami tinkančių! ant maisto žvėrių, arba 
negalėdami jų sumedžioti, nuožmiejie griebia 
ką tik panašaus į Vaisių, tinkamo ant maisto 
sugriebia: šakneles visokių augmenų, jų vai
sių, nors civilizuotas žmogus ne norėtų to
kių vaisių nė į nasrus paimti. Laukines 
morkas, pasternokus, erškėčių bumburus, 
rūgščius vaisius laukinių obuolių, sprangių 
kriaušių arba girinių slyvų vaisių valgo jie 
su tokiu jau pasigėrėjimu, kaip mes savo už
augintus puikiausius sodų vaisius.

Buvo laikai, kada visi apgyvenanti žemę 
žmonės stovėjo ant tokio jau laipsnio kaip 
paskutiniai čia paminėti nuožmiejie. Teip 
jau gyveno protėviai,pakilusių ant augščiau- 
šio kultūriško laii>enio tautų, kaip antai: 
prancūzų, anglijonų, vokiečių arba ir laikan
čių savę už Dievo išrinktus žydų. Buvo 
laikai, kada ant žemės ne buvo nė jokios ci
vilizacijos, vienaitiniai mieriai žmogaus rė
mėsi ant nutildymo alkio,' taigi toki jau ko
kius turi kiekvienas gyvas sutvėrimas. Rei
kalas, alkis ir troškulys, šaltis ir karštis ver
tė juos kilnotiesi iš vietos į vietą, iš bado 
griebti tokį maistą, ant kokio mes ne norėtu
me nė žiūrėti. Neturėjo jie nė naminių gal
vijų, nė auginamų augmenų. Ką davė jiems 
pati gamta, tuom jie ir paaiganėdino; jeigu 
kada gamta atsakė savo malonės, reikėjo 
mirti nuo bado. 0amta gi galėjo duoti vien 
laukinius žvėris ir tokius jau augmenis. 
Žmogui reikėjo pasirinkti labiausiai atsakan
čius reikalams. Reikalas pamokino proto 
nuožmius, alkis privedė prie supratimo nau
dos iš prisavinimo: tūlų laukiniu žvėrių, au
ginimo jų namieje^ prie apdirbimo žemės ir 
sėjimo ant jos tinkančių ant maisto laukinių 
augmenų. Apie gerinimą veislių ir atmainų 
iŠ pradžių, žinoma, žmogui ne galėjo užeiti 
nė ant mislies, nežinojo nė pamatų, kaip tą 
daryti; naudojosi jis vien iš to, ką gamta 
davė, jos dovanas rinko vien atsakančioj vie
toj, kad ne reiktų jieškoti ant plataus svieto 
reikalingų ant maisto daiktų.

IV. Kas buvo protėviais musų naminių galvijų?
Vilkas, šakalais gyvenantis Šiltesniuose 

kraštuose ir visiems iiažįstami naminiai šu
nes ant pirmo jitžvilgio išrodo panašiais. 
To&ėl juos mokslinčiai priskaito prie vienos

o vienok juos

Prisavintu sakalu.

Jurgis Stasiunaitis,
3345 8. Morgan St., 

Chicago, III.
savo ssvogerio Juozapo

Jis pato ar kas kitas teiksis

Jonas Gruszas.
Chicago, III.

Pajiesakau 
p . Motiejūno. r___

U fle | duoti tinta ant adreso:

30 Ruble si.,
Pajieszkau uvo draugu, Laurino Ban- 

dauskioir Jono Gamuliaukio, abu Kau
no gub. Jie patys ar ku kitu teiksis 
duoti žinia ant adreso.

Thom Braus, 
Boa 32, Frank. Allegheny Co., Pa.

Die- 
nuo

Heikalingas geras Zeceris 
spaustuves "Lietuvos” prie knygų 
bo. Mokestis 35c. nuo 1000 M. Pica ar 
Breviero.

prie 
dar-

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Šimėno Daukanto ant 

savo paskutinio susirinkimo laikyto 2 
berielio, numažino ant tūlo laiko Įstoji
mo mokesti. Nuo Mio laiko priims drau
gystes gerus tautieesius, neaeneinius 35 
metu ui SI.00 Įstojimo mokesties. Se
kanti susirinkime turės* 7 d. liepos, K. 
Llaudanaklo saleje, 3301 8. Morgan str. 
Todėl vyrai pasiskubinkite pakol Įstoji, 
mu pigus.

A. BiJauakM, sekr. 
3327 Auburn are.

Caicaoo—. Dr-te 8s. Marijos P. Ra- 
iancaevoe laikys savo mėnesinį susirin
kime nedelioj, 23 Berielio, tuojaus po 
sumai,Apveiados Dievo parapijos saleje, 
kerte 18ta ir Union ulycsiu. ant kurio 
visas draugias ir norinezias prisiraszytl 
aiirdingai uikviaczia.

Dr-te 8x. M. P. Rai.
Chicago. Dr-te Sz. Jurgio R. ir M. 

turės savo bailu, nedalioj, 1 Rugsėjo. 
Freiheit Turner salėja, 3417 8. Halsted 
St. Todėl meldžia visu kitu draugys- 
ežiu toje dienoje nedaryti bailu, idant 
vieni kitiems nekenktumem.

Komitetas.
Chicago. L. 8. D. P. Kuopa laikys 

savo susirinkimą Subatoj, 22 Berželio, 8 
vai. vakare, saleje K. Llaudanaklo, ker
te Morgan ir 33czia ui., ant kurio visi 
eanariai ir norinti prtoiraasyti yra kvie- 
esiami pribūti.

Aukofl ant kanklntinla.
Lietuviai tsz Glasgow, Scotijos prisiun

tė per Joną Lebedi.

Atšilt zaukiUMMl 
wažinejant po Vakarus Ir po

J. Lebedis 2s
P. Dalboku Is
T. Dalboku Is
J. Dalboku Is
J. Dalboku Is
J. Bandžius 1S
M. Tamalaviczia Is
L. Salai nėr ls
J. Meaataviczia ls
M. Lebediene' Is. 6p.
V. Kranausku ls
A. Dulbokiene __ fip

Sykiu 13 schillingu, arba . ..83.17
"Vienybes" redakcija prisiuntė. ...70.78

Buvo 75.47
* Sykiu 149.42

8. Kodis, sekr.
Balius. Bailus.

Hammond. Ind. Dr-te 8s. Stanislovo 
turės savo balių Subatoj, 22 Berželio, A. 
Chroetowskio salėjo, kerte Morgan ir 144 
ulycsiu. Prasidės 7:30 vai. vakare. įžen
gs vyrams 25c moterims ir merginoms 
dykai. Visus lietuvius ir lietuvaites 
kvieosia atoilaakyti. Komitetas

• - >

Mm
Nauįą Angliją toko sueiti daugelį Lietu- 
wių, protaujancsl^. kurie nori įgyti di
desnį Įžwelgimą į klausimus phiiosophi- 
j0« ir mokslą (dusią, Diawą, gamtos 
įstatymus, ewoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aisskiai yra issguldyti L 
Buchnerio wsikale “Pajiega ir Medega” 
(JCraft und 8toff). ir kadangi saiądien 
toks weikalas iss tiesą yra reikalingas 
wisiems lsiswamaniams, idant turttą 
ątramą priesz kunigijos melu apie re
ligiją, ass pasissnektjąs sn kiliais tsu- 
tiecziais rįitoui apgarsinti prenumeratą 
ant wirss mlnStos knygos. Prenumera
ta lietuwiaskm knygos, ku dabar nori 
prigelMti aną atopaudinti.kasstuu 81.50; 
po atopaudinimo kasstuoa 82.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turtti Uetu- 
wistkoje kalboje, kwiecziu prisląsti 
prenumeratą, ir kaip taps atopaudinta, 
uisimokejuiejte gau atlyginimą kny
goms tiek egsempliorią,. ui kiek bu 
Iss anksto uimokeją Ir Ją wardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kantai spaudos yra dideli, todėl pra- 
ssau Tautieczią urnai su prenumerata 
issleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Ssliupas, M. D.
421 Penu Are., Scranton, Pa.

1 Šakalas.
giminės žvėrių. Suprantama, kad vilkai vi
sokių kraštų, nors ir skiriasi Šiek tiek viens 
nuo kito, bet jie panašesni į viens kitą negu 
| šunį arba šakalą, giminyste terp vilkų vi
sokių gatunkų yra didesnė negu terp vilko, 
šunų ir šakalų.* Visi vilkai priguli prie vie
no gatunko, nors terp jų yra visokios atmai
nos; tas yra ir terp visokių atmainų šunų; 
nors visi matome, kaip labai skiriasi viens 
nuo kito savo ugi u, papročiais ir pavidalu, 
priguli prie vieno gatunko. bunų giminėj 
randame mat tris žvėrių veisles: vilką, šaka
lą ir naminį šun|. Naminių šunų vienok yra 
daug gatunkų: vidų. newfoundlandų, pude
lių, kurtų, aviniukų ir daug kitų. Visi tie 
šunias yra tai tik atskiri gatunkai vienos 
veislės. Žvėrys vienos veislės yra kur kas 
panešesni į viens kitą, nors atskiri gatun
kai ir ganą skiriasi viens nuo kito, ne
gu žvėrys atskirų veislių tos pačios giminės; 
terp atskirų atmainų vieno gatunko panašu
mas dar didesnis negu terp atskirų gatunkų. 
Teip, paveikslan, terp atskirų atmainų kur*

giminės žvėrių.

(Toliaus bus.)



Pigini ant pardavimo gera mesiniezia 
'buczerne) vietoje lietuviu apgyventoje, 
arti dvieju Bažnycsiu, biznis gerai isz- 
dirbtas. Atsiszaukite pas.

T. Szeklicki, 572 Noble SL,
(12—7) t Chicago, III.
Pigiai ant pardavimo geras saliunas 

arti lietu viszkos bažnyežios. Lietuvy* 
czia gali padaryti gera bizni. Atsiszan 
kyte pas: Jos Dama,

3338 Auburn avė., Chicago, III.

- Pigios Farmos Wisconslne!
Jeigu kuris isz lietuviu norėtu pirkti 

farmajegul atsiszaukia pas mane nes 
asz esiu farmu agentu.

Jos. Urba,
3316 Auburn avė., Chicago, III.

(5-»i)

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

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

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

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be '*Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesne j a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekiančias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

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

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y.

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

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

Stanislovas Rinkevriczius, 73 Grand si.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

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

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st., 

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

VVESTVILLE, ILL. d
V. S. Kreivėnas, 

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

BALTIMORE, M D.
L. Gavrlis, 2018 N. VVashington st. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai 
VVincas Kudarauckas, 
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis, ,
K. Rutkauskas, 
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Liktuvos” Iszlkistvvr.

siun- 
Par- 

Ame-

Temykite.
“Lietuvos" redakcija geriausei 

ežia pinigus į irisas swieto dalis, 
duoda szifkortes ant wisu linijų į 
rika ir isz Amerikos į wisasswieto dali*. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardawimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti wisokiu 
lietutriszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawlnczewoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. OI<474*
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiazki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu...............................................5Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, J u sudėjimą, at
mainas. gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai ............... ............... .......... 35c.

Ar vyskupas Valandzius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai.................................  15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prov* su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiszkausdruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
no, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicago* Sz. Jurgio lie- 
tuviszkos bažnyczios. Popieros apdi
lai*....................................... t... $2.00.

Audimo kietai* apdarai*, auksi
niais titulais...................................$2.50.

Sruertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmigi*. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy- 
riszka ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži? pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa Jos pavidale 
dasižinos. Mat vien* dievobaiminga* kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkisi 
aprasze Jos pavidale. Knygute kasztuoja 
tik..........................................................lOc.

Istorija spe Gražia Katruka ir Jo* 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te. ........................................ ;.............. lOe.

Pm i kalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nersndame žemes kraszto, 
kokiu budu damai užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk Ja, o ta viską 
dasižinosi......... . .......... . ................. 25 C.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj.

Knygų Katalogas.
Knygos »awos spauuos.

ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozehal*. Naudingiau** knygele ant 
svieto daslžlnojimul isz ko darosi žal 
bei, griausmai, lietu* Ir sniegas; kaajrr* 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. 3Oc

jArltmetlka. Knlga inaimoklnimui rokundu.
Preke...................................  85c

HYGIENA. Daktarlszka knyga arba moksle* 
apte užlaikyto* aveikato*. Isz kurios gali be 
pagelbo* daktaro Isulgydyti nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rastis klekvie-

lok iu ilgu, patalkys užlaikyti ozielybeje ia wo 
■sveikata, pailginti iawo amžl ir mokei užau
ginti nvetkais ir twlrtaii iawo .valkelius. 
Preke.;................................................ ,...35o

^.pie turtu lizdirblma. Parane 8cbram; vevie 
S. M. Veikalas gvildenanti* poiitiizkąj* eko
nomija. Kokiai* keliai* isiidlrba turtai, 
kaip jie >u*lkrauna ir kaip atalliepla ant 
draugijos gyvenimo. ........................3Sc

Geografija arba berne* apraszymas. Pagal G*i- 
kie, Nalkoviki ir kitus, sutaisė Szernai. Yr* 
tai naudingiausia in visu sulygniol Užėju
siu lietuviuku knygų. Ainklal Ir supran
tamai apraszo visa musu žeme. Jos pavidale, 
diduma ir platuma, joi kalnui, ju vardui, 
auguti, vulkanus metanolius iizaavei ugnį; 
In kokiu žeme iluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso, drui-r 
kos Ir kitu gerybių; klek mariu, ežeru, upiu, 
Ju vardai, ploti*, gyli*; koki kuriuose van
denys: surui. prėski, laidus, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gyveua irtt. Žeme apra- 
■zyte dalimis, iazekaltytoe viso* vieszpatys- 
tei, karalyitei. kunigalkntystei, reipubli- 
koi ir tt Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paproozial. už
siėmimai, pramone*, indirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, iu klek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orži: nalczlal ar kanz- 
«.'iai. lieto* ar giedros: kur koki Ilgis J leno* 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i ‘s kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka Ir tL Knyga didele 8x4 jiliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudmta, iu 71 pavelkileliaii: mapu. gyvu
liu ir tt..........................................8800

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis Ii ta romi* atspausti para
ižai ant nugaros ir szono. Preke.. 8u SO 

Istorija Suvienytu VValstitu Sziaurines Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika. koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.'.' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, Kokio* kare* buvo, už ka 
k are v o Ir kokiuos - metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki Ir kiek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikosžemeje gyvenanczlam.idant 
suprastu kokes ji* czia tiesas turi, kas jam 
v ra waie daryti, kas ne wale. Turi puslapiu

Drutuose, gražiuose apdaruose.......... . 8135
levukai Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430tn. Parašte 

pagal lenkiukus istorikus Žemkalnis. įsi
teisia “Tėvynės Mylėtoju Draugystes’’.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenki)* suslvie- 
nyjimoir jo pasekmes. Czia attik lai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.letuvos kunlgaikszcziais: Kelstucziu. Vy- 
autu ir kitais. Isz szioz knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prieteiyste yra 
mums naudinga ar bledinga............ 15c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
Iki jie pateko po valdzi' persu. Parvarė Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turizmą puslapiu* 
Ir 4 dideles mspas. parodanezias vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjus* dar 800 metu prieit Kris
taus gimim*.............  5Oc

Kslp Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
preseion russeen Lithuanle supiesze kun. V. 
Dembskls...................  lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pteszlny* Dro 
L. Weblam Iszangllzzkoiszgulde kun. V. 
Dembaku..-.........................................15c

Kražių Skrrdyne. Apraszo ana balau ataltlklma 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė n-kallus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
pecz,- įjo bainyczia. Aiszkiauslal apraszo 
ta wisa atsitikima...................... 15c

Lietuviszka* Lementonu* su "oterisi* kate
kizmai* ir mlstranturu.. . ..................15c

Mokslas apie Žem| ir kitu* svietu*, ju būvy ir 
pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, isz ko ji su
sideda. *nt ko laikosi ir kaip sukasi; k*s 
yra saule, žvaigades.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian o*, kome
tos ir kitos retai matomo* žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu, turinti 225 pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurio* 
tikrai žmogus gali apsiszvlesti... 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose.......... 81-00
Vlindaugi* Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Leakiszkai pa
rasta Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Liras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85c

N’sujausl* Lietuviszkai Sapninykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu .bro
leliu.—I u apnszymu planetų ir paslspczlu 
kokias senove* žmones vartojo iaspejimui 
ateite*.—Geriausei iszguldo visokiu*
sapnus................................   ..5Oc
Apdarytas......................  >...O5c

OUtyp*. apysaka isz laiko terpsavtszkos kare* 
Indijanu Amerikos... .........................85c

Puiki istorija ape Kantria Alsna.kurl per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrel isskentejo..8Oc

Pamokslai Iszminties ir Teisybes iszguldineU 
Galvocziu wisu amžių. Czia yra patilpf 128 
gražiu,juokingu ir iszmintingu pavakaicziu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka szif knln- 
gele. o gardžiai pasijuok*, žmones* turės kf 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
keaduoti iszmlnting* atsakymu.....5Oc

Rankvedi* Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
razzytie gromatas In:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, mylimaisias ir myllmuo- 
s.us prieis apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztal stovsc- 
czias ypata* Pasveikinimaiipavinczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose..................................................5Oc

Robinsonas Kruzlus, morallszka Ir žingedi 
apysaka pasivesta jannumenel.....85c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsjnf; sutaisė Szernai. JI apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žeme* dar prieš* žmogaus ant jos 
atsiradime. Sziandien tu autvenmu kunus 
žmones kasdami gilius nulinius, kansms ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
Žemeje kūnai yra sziandien užstatyti irai 
riuo<e n. oze juose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
miUjouu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinoziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip it kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi laz žemesniu 
in sugsztesne* veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens-

drūto, ant grai.oa popieros ir apie 1M pa
veikslu i-vairin senu gadynių isinykuslu su
tvėrimo. Preke..................................81-00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai.ir
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvn tu ir 
medžiu. Tinkami*use geografija in pradine 
mokslaing.................................. ......... , . 85c

Vanduo ant žemes, po žeme ir virsiuje žemes
Rusiszks; psrasze Rubakin'*. Verte Drugys. 
Isvieido T M.>Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo: Kalboj, apraszo visas vauJens 

'pensai*-n-.r veikmes: kaip jis persikeicrla 
in rara, kyla in virszu ir tefiai tveria debe
sius. įlebės al. p«,langese atvesą. kelezissi 
lt. vandens isszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemea. isz kurios buvo pakilį. 
Czia nukritę didelius darbus veikta: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir la>d<- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules kelelis si in vand-ni Ir
ir kavojisi po žeme knr vėl veikia tįp»U 
darbą kaip ir ant vlrszaus žeme*..........lOc

Žmogus Nepi unkis. Verte in izvediizko Ne
ria o.-az. apysakėlė: kaip tortingo prekejo 
sūnūs anclvede iu varginga mergina ir lai 
minglau gyveno už kitus. «u turtingoms ap 
sivedusiuj. Szlta aoy-akele užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkoi dor; bet.............  4O<

Pavados, Romanai, Novelioa, 
Mythai.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo sė
džia Vieszpaties Jėzau*..,.17............. te

Anima Vili*, naujauua ir gražiausia pasaka, 
kurta akaitytojas alaldžtaugt negales ,...7*o

Apteka Dievo, pasaka...........................  50c
Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

seku vienoje knygelėje.......................... 15c
Apie Joną Tvardaucza garsu burtinyka 

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

Jiew»,tti. »ny,*ka sz<u« gadynes. , ra tai 
gražiausia pasaka, kurio* lietuviai dar 
negirdėjo. “ “ 'b

Duobos jieszkotojai, apysaka H. Senktevi- 
cziaus............   35.

D* pulkus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginime vaiku ..........................50

Yvvenimas Stepo Raudnoaio, pasako* 15<
gyvenimas Genavaitea (Genowefo*>. Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
a i«i— kuria lietuviai jau daug kartu *lr- 
•’ ‘o ..... 50

{deja ant meezlyno Apysaka musu dienu. 
Aukauja broliam* lietuviams Mvs*.

Istorija gražio* M agelonos .,
Istorija septynių Mokytoju • “

Ui*įjotu .« valdai* maskoliaus 
Tuokiusas pasakojimas apl-- itealtabulzius 

I* 4'1 vražua straipeniai itz uklmkyates 
Ka* teisybe tai nemela*. puikios apv*ar*le» 

isz lietuviu gyvenimo __
Kaukazo Bele i*via.’ L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, pulkus aprsszymas isz gyvenimo 

lietuviu....................................................60c
Kn A. Bubo* Prozaiszkl Razztal. Szlojeknyy 

■oje telpa lt gražiu pasako, p>raižytu 
kn. Burbo*, buvusio klebone lietu visi
ko* parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szitokios: “Tlrmlszklu Andrius”, 
••8zwlesule"; • Drąsybe ir tzzmintis žmo
gaus", “Apibarta avis” “Tėvo pasku
tiniai žodžiai“, “Naujatenkls isz prie
vartos“. “Sesuo”, “Už tėvynės meite”, 
“Burtininkas Isz Cuongvano Austrijos", 
“Sodžiaus elgeta”, ”Welnlo iszpažintia”, 
"Smertisant nosies"..........  80c

Keksztu Simas ukisz' 
ne tik graži paseki 
nlmas prie ūkiniai

taiugijai. Sarink'a Dro J. Itesanaviozlau. 
C-ta telpa 14 seniausiu lietu visiku mitoki

15c

ragana* Ir raganiui; A pi- Deive*. Laima 1 
Laamea; Apie Dali; Apl-Glltlae; ApteBrat 
na ir .raiti; Apie wejui. Apie milžinui: Apl 
žalczimir imakui; Apie wi)kteklai an 
•riikak.kua Yra tai jaokinglauiioi paai 
ko* girdėto*ano leniauilu laiku 1* kur-* da 
ir *ztedten daugybe lietuuriu ilki buk tai w! 
buw«i teiaybe..........................................81.5te

^•dorybe Rymo Clsooriaa*. Istorija lis laiko 
poBSmonmo Nerono . 40c

Negirdėtai daiktai ir g«ro* rodo* mulu no- _ 
terelem* w fc

M m keliai *512 metuose arba Jurgi* Milo*- 
laurskt*.......................  *0c

Medeto pasakojimai. Sil knygele yra aiudinga 
kiekwlenam ant perskaitymo, nei eiia ap- 
raiao atsitikimui meno M*d*jo su wisokl*li 
žwerlml« po luretlmui krantui svieto. Yra 
tai akyvai ir pamokinanti* spiakymai iu 
trimis abroieliau . . . M*

Markui Ir Aurelionaa, apliaka In pirmo am
žių krikiaozionystei.......................... ...80o

Mythai. Paiakoi ir Legendos žemaioziu. su
rinkto* E4. Veckenitedt'o, verte J. Saliu- 
pa* M. D. D. I. Yra tai akyviausloi Ir 
juokingiausios lenovinkoi pasakos apie 
visokius stebuklui ir prajovus apie dar
bui geru ir piktu dievu, apie Laumei, 
Laimes, Raganiui, Vilkalokus irtt., in 
kuriuo* senovei lietuviai tikėjo ir szia- 
dten dar nekurie tiki. Kas vieną Isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visai įkai
tyti. Preke.............................   Mo

Purk ulinei miizi'o*. (J n rnklizko). Palaka 
I-a atsitikimo mb-yizku kllnntoriuj- ....I 

Sjudinkimr wyr*l ženip. Labgi grsži pasaka L 
'*wogtl arkliai ir Meudell. Didgalwis Dwi 

gražios pa-akeles 1
•luoksno, abrozeUai. Szeszlos naujos,labai 

gražios pasakos , , , , . 8>
’ajnut* Lizdeikos duktė arba Lietuwa XIV

• zimtmetyle. labai groži pa-aka............... T.
'smukliai Gražiu Žmouiu jmr*-zyii kn.

Totoriaus (Tatare.). Yra gražio* ir la
bai pamokinančiu.- pasako. „ G

'armazonasarba bailumai liiewo niityb>-i. P:
rasze Szweolmikli Apsakymai in tikru * > 
tikimu in Li-iuwos lleiuwlszku parap 
iu.....................................   lt-

'•veikliai. Paraižė Žemaite. Graži pasal a
apie vaikina ir jauu| mergina ir Ju .ual- 
paczlavlm*.................................................... I?

MALDAKNYGES.
Mažai Aukio Altoriui.katellktezka maldų kny

gute. Maldo* yra rytmetine*. wakarinea, prie 
•pawledne*. komuoijo* miniu, mlnparu ir 
daugybe kitu; miniu maldo* «u abroieliali; 
mltzparai giedami lietuwlizki ir lotlniizkl: 
daug lotyuliiku gieimiu giedamu prie imte 
tymo SS. Sakramento, prooe.iju. pakraplnl- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos: psalmei S*. Marijos 
P. ir Karaliau* Dowido; aktai, ratenetiai. 
stacijos, karunka. keliolika iinrentu giesmių 
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
ii* wi.u ltet*winku msldaknygiu. daili, bal
ta, alldi poplera: itambui. aliiku* drukai 
Mlera ZUx*H coliai. Šiltu knygeliu apdarai 
Ir preke* yra *ekanorlo*._____

Nfo 1. Maža* Aukio Altoriua, prntali drū
tai! apdarai!, aukalntel* krantete,be ap 
kalimo.....................   oOc.

No 8. Mažas Akso Altorius. prs»tals,dru- 
teis apdarais, auksintais kraszials, ap
kaustytoms briaunom* pastdsbruotoml* 
bletelemi*. su kabute ,, . ........... TSc.

No. 3, Mate* Ankio Altorių*, moroko 
• kuro* minlnitaii apdarais, ap«al*ii 
kampai!, aukilntl krantai, paranaii 
ir k*i*tka........... .................. ........81.US

No. 4. Mažaa Aukso Altorius, franeurisz- 
kos gluodnlos skureles apdarais apaa 
leis kampais, auksinta kwietka.kryžius Ir 
kra*ztai........................................   81. SO

No S. Mažai Aukite Altoriui, apdėta bal
tei! lionlaui kauleliai!. IU 8 medellke- 
liaii, akumo nugara, epksuitytoi kriau
nom ildabruotomli bletelemii. iu kabe, 
aukilntl krantai .................. 81.f

No- fl Mažai Aukio Altoriui, baltei ozlln- 
lloldoi apdarai, inkiluiioi kwi.tkoi.iu 
kaulini kabute, aukilntl krantai._61-SO

--------
No V- Maža* Aukso Altorius balto*celių 

Iloidoi apdarai, kvlatko* ant meno sao- 
nolizklotoi sidabru Ir perlu. *u dviem 
kaulinėmis kabutemia, aukilntl kran
tai.......................  88.00

noe knyKelea kwietku iazznaz-gini- 
naaa wio kiloki* ,

□ . BARONAS,
1002 S. 2nd. St. PhllidelpUt, Pi.

Talio warzonoi ir mokina ant Ja grajyti.

rborui. Užlaiko gružei popierai gromatu ra
ižymui, tuzinai po 15 o Brukuota tlkietui ir U. 
Teipogi duoda gera rodą nuikriauitlemi Ir 
atjieaako Ju ikriaudaa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

$2.00

D*™« stalo Modioai DlsDonsaru gan lūs is/guduii!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko Ine kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jūs nieko neriziknojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis- 

pensary”, ant pietvakariuio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant vieos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą.' Jeigu 
jusu liga yra iazgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia Jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą Jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant bužu išgydytais į*r pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes Jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: MJ - 
c r o s c o p a . H a r m o c y t o m e • 
tero, Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
isxczi»pinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijnlistal gali at
rasite liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia pnesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be Jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dis|iensarv”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
df“ Inejitnas perrtd Van Buren ui.

Patemyk adresa.

F.PBr adchulis
Attoruej and Coanselor at Ui.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner LaSalle A IVashiagton st*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvry* advokatas, baigęs 
mokslu juri*prudenci|oecsion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civriliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduoto.
Kex. 1(W W1 Mth Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

—Tikrai Lietuvriazka*—

SalidųaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta wieta dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, weseiliu ir kitokiu zabo- 
wu

Jonas Petroszius,
1681.18tbt. Kerte Union. Chicaio.

Telefoną*: Canal 788.

NAMAI IR LOTAI.»
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mauk,
212 First St.. Elizabetb, N. J

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito m ar įremi s, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
rasai tie, su puikiom kvietkom, apakaiti- 
majs ir pavinezevonem. Ui 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuokit teip: «

W. Kudarauckas,
Box 234, Lavnnce, Iiss.

Temykite Baltimorea lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyn, Id., Baltlmores priemestyje.
Uilaikau czysla,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan
čio vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dtkai. Czia laike karsz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

THEO PROULX
ADVOKATAS IR KONSOLIS.

JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 815-616

87-39 E. Washingtoo st, Chicago, III.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civihazkoms ir kriminaftsz- 
koms provoms. Geriausei issvarome pro- 
vaa už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas.

A M. Matnsawiczia, 
• AGENTAS 

Wargonu, Pįjanu, Siusramu Ma- 
Minu, Cigaru ir Papieroau.

pirksiu wlska pigias kaip visoj Amerikoj galės 
tesąs* gasU. Bas asz visokias daiktas tau sta- 
onal Isz fabriko ir todėl gailu pigiai Juos par
duoti salp tie karu Įsi vbotesate ima. MaMMa 
U^jameglnU, o aSUkriaa kad basių aigaae

A. M. MatU8awiczia,
206 W. Centre St

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszoydytas! 

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
Jauname, vidutiniame ir Mname amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežaaczia: au
stoj Imo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo,- nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam pauasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislit ir manavimus. Liga, |eigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsaknnczias metodas. Gydymai 
“State Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
Užgydyti Jus su, electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
cialistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy-' 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapuinas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne svki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. ’Tas yra labai 
[>avojinges dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys Jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

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

Dr. Leonard Landės, 
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York. 
Garsingas gydytojas sryriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardttiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Uospilal Oollege ir 1.1.

LTaZtikrinn IlZgytijnii 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

I.itrnn LgtieZku Italių 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi 11- 

,gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupųt nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Lsz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaplybe-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexlngton Av.

Omso valandos:] J^šj^t'iki'sJKk^ 
Nedellomiiraio 8 Iki 10K wal.ryto;auo2 iki 4 vai. 
po plot.

Rodi per Gromitii I>y ei. 
Užpraazydami gydyklas prisiūkite 11.00 

tW~Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysl *

Dr-as A. M. BACEVICZE,
---- Gtvim* ro XB.-----

8839 Commerci&l avė. So. Chica^o, UI.
1 Gydo visokiai ligai be įkyriau Ir Vilka •iriai- 
ko tvirtoje paslapty)* V t tai lietnvial. kurie 
Ūktai reikalauja daktariuko* paselbos, tegul 
kreiptai! pas saro tanios daktaru, iu kūmom 
tavo prigimtoje kalboje gali luiiaeketi ir gauti 
vii* rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti pagelba per gro- 
matai. isz kitu miestu, tegul pilnalapraiio savo 
gali, o tada gaui pagelba.

Ar Tawo

Jeiga teip,

Outtet Furniture 4 
324V8. 

o jie sutaisys 
turime didelę daugybe 
už pigiausią prekę, pigiau

AR ESI KURCZIAS7? 
kurdui .1 ir lunkui girdajima* da

Tik karoliai! gimė ne gali būt liigydyti. Uti- 
■ai šaltoj tbisiai raaiiunaui. A pranyk ia-
patyi name liul ydyti iu visai matais kaistais. 
Dr. Dtlton’s Aurai InstltutJI6l- )̂1*iT’

A. Zekis ir K. Kabelis, 
1193 So. Oakley avė. Chicago.

tįF UŽLAIKO JB

Pirmos Kliasos Saliuna, 
Grosernia ir Buczerne.

Visad* szvieže mėsa, szvieži ir czystal 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandis 
(Free Lunch) kas dlen dykai.

O, kas czia?
Puikiausios Ir gražiausios popieros gru
mstu raižymui su paveikslsis Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasztininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
koms: tusinaa 25c.

raišti “Ltetara” ar“VteByba” ir uSalmoke* 
M metine prenumerata sulaikys lt miaala

K. GEDEM1N A8, 
Box 75, Woodmere, Mieli.

Duodu gera ukdarby.

V AR1C0CELE^p^^«*
Nusilptiinanti rezultatai teitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant įnsigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakvtie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina-mina, kanki
na nervu systema ir pasibžigia-ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu! esate auka 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą.; Jie jums isząiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau siųirasit, tada 
nentuisiebesit jog jie iszgydeį virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarse ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose; iszsiskirato 
ir Jos atgauna savo normališska tvirtu
ma ir iiavidala. Visi ženklai Jigos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtuipui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
ty Freken yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri sptcijalistams 

Dispensahyj yra paprasta, turi raszyt 
aprateydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu. w *

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos, i

Telefonai*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

— Kur 
atsiw£(liutikaršciuose
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be rasite, Į 
Grąžę vietą ,orą sveiką. 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuviszkassaliunaį 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu puikiau* u 
Ir su užkandžiu geriaus u.
Czia vėl ant upes laiveli* i, 
Plaukioj mergos ir berti eiiai. 
Tai žuvauja, tai vežiauj l 
Bovintiesi nesilaufa.

Antanas Nar|jaui*Kaii, 
West Poct. Mery land.

#
K. BRŪCHAS.

kele savo krautuve in 
nutija dileli sztora, 
in kuri supirko dau
gybė laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu.špilkų, 
armonikų. |kripku ir 
daugybe visokiu kitu 
tavoru. ji zia teipgi 
dirba ant orderio 
szliubiniųs žiedus isz 
geriausioaukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siunezia savo tavorus expreau in visus 
Amerikos miestus. Su kieki-ienu orde
riu duoda savo katalioga dylla. Adresas:

P. K. BRUCHAB, 
7D1 Milwaukee Av., Ciiicago, III.

Tiarai vrienatinž gydykla anį užželdini- 
mo plauku ant praplikiuiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minulas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantavvojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkute* 91.(to. Biuncsiami Pacstu ir į 
svretymas szalis. Budas kaipija* vartoti 
yra parodytas kelkite kalbose.
NorMami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUMDZA OO., 

Box 2361. New York, t -8.A.

Dr. O. C. Reine, 
DENTI8TA8.

Kerte 81 et ir Halsted ulieziu, 
wiraxui Aptiekos. Chicago.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir atimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietu visiką katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

8ucc. to Kelpecb, Norrlko & Co. , 
74 Cutre SL, Chicago, II

KRAUJO UŽNUODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausi* 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egcr-ema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadima gūželi u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
Jeigu Jie po egzaminavimui atras jogjusu baimes yra be pamato, tai Jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likao iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi? 

• cal Dispensaryj”,
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

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

uria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susi[tažine. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois 1
County of Cook j 8 ;

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

Lietuviszka Dirbtuve
' Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kiti} visų bažnytinių t, 

paredų; teipogi dėl draugyeczių: Karunu, Kukardu, I ( 
; Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu euszelpti & 

I, savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai (I) 
! atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAITe.
Į 115 W. Division St. CHICAGO. ILL. j

u x rkrt.1 Ateikit pažiūra*, paziurajimi nieko nekasztuoia"
Lhib*r me« imlei.iiiaror turgia genaun laikrodėli: tikbz zMtaiKiiazz. 14K. 

iu dvigubai' paiukiuolali lukiiiaii. auiuke ubukiau Ir nuitatomai. vyriukai ar moteriuke*, 
•u tikua AazaiKiuaz Himnu, |ilau akmenų; R R gvarantuotae, Likelluotali viduriai!, 
iuduodime raižyta evzaiucui atrr SO arrc: pagal iuvvizda ir geruma toki laikrodėli vludo* 
gali lyglati prie 8*0 virtu augio uiikbodbuo. Viiiemi puikiu laikrodėliu mylėtojam! tnei dao- 
•ime begi je «0 dienu puikiai preientui: 1. vizitu z aaaiu ręTU rTraz iu dlde'le galiuke Ir ginta
riniu clbuku. vertei 8160. 1 grynu aanin putu cioasuTcna. vertei TSe.; t nikeline iirtictazi 
pUcTR.Zbc: 1 dailu aukiiuuota Diukumi lSuciuobli iu Cameo kabute. 81 M; I puikia aukiinuo 
u laorr*. 81 00; i pora puikiu Auuaaiu deimantai' t dlntu, 8100: 1 puikia inm Uzaodiata 
brangakmemaii. *0c; 1 pora paaukuotu kol tonikų iu parmuterio vir-xai'. SOc: 1 pora rankoves* 
gazlku.au permuterlniaapaozla. tie: t kalnieriami guziieu. parmuterio apaczlo*. M,: iri puikia 
in krutinę tegula tu dailiu akmeniu ISc. Laikrodėli Ir 14 dovanu liunc/iame C. O 15. u* 
84 UH apmokėdami teipgi ir expreeo kaeitui: riuotini galite naegiamiuuoll latetpraeolr jei 
nepaliktu užrakinkite mumi atgal muu kaitini Kur aeilraad* Expmo offi-u »l 88 turi būt 
pritiuniti drauge u orderiu. Jeigu ku priiiuni pinigui drauge tu orderiu, gaui dar eztra dova
na pulką LtzzTiai pcili: daiktui mei pailuncviame tada per pee z ta. eSregi.trive .aro kaaztaia. 
• laltrndeliui gauti VIENA LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI.’biTy&S 
laikrodėli ar moteriška Jeigu moteri.zka. tad vyriaaao Diokem lenciūgėlio mm pati u mime mo- 
teruzka tO coliu aukilnuote Ixirguette lenciugeli Raižyk iMndien. pakol litpardatima* neiiui- 
batgei Adreuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY, 16 MetropolitanBlock. CHICAGO, ILL

D™ Stanislaw Heimar 
j DENTISTfIS. 
j 809 S. Ashland Avė. 
į) kerte 18-tos nl.

Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
Įmgal naujausia metodą/
Reguliuojame danezius 

kreivai augancsiUN.
Plombos cementines, porcelsni Gryno aukso karūnėlės nuo... .85,00 

nes arba sidabrines..................50c Virszut. ir apatine eile dant...915.00
Plombos auksines nuo................91.00 Garnituras dantų..................... 98.00

<ipi<£au iTintnvTtu. S Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms rt OFISAS ATIDARO TAS: į dienoffl nuoį ryUJ -ki 3 pjetu j
Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Kars. Nuo Tovvn of Lake— Aahland kara ir J

Priima L sroniue

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

' nuo 8 iki 10 ryto
nik. 12 iki ] po pi*t 

t nuo 7 iki 9 WHk"ie.
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpauczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodirfodę.

dical Dispensary" ant peržiurejimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gydnoles dykai
TEME: Specijaliteka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu. kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

gazlku.au


1 A. OLSZEW8KI, 
1924 33rd St., Chicago, m.
! Bub-Station No. 60.

JĮ,UUlWl!U,OWWriVn^
The Litbuanian Weekly 

“LIE10VA” 
įPubllaMd ■* OTIca«©,lll

* Unff and translating in Li- 
į thuanian, Poiish and -
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Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidento pati, kurię iš
gydyti isz pradžių daktarai 
ne turėjo didelės vilties, pa
sveiko. Prezidentas apleido 
dabar VVashingtoną ir iszke- 
liavo | savo gimtinį miestų 
Cautonų atsilsėti, iszsiliuo- 
suoti ypacz nuo jieszkanczių 
urėdų padėtojų per rinki
mus. Ne tiek darbas gal 
prezidentų alsina, kiek toki 
urėdų medžiotojai, nuo ku
rių ne galima atsikratyti, o 
ežia vietų nėra tiek, kiek yra 
tokių užsitarnavusių per rin
kimus. Ne įstabu todėl, jei
gu prezidentas nors ant trum
po laiko nori iszsiliuosuoti 
nuo jieszkanczių urėdų padė- 
toju ir ramiai laikų»praleisti.

Amerikoniszkos kariaunos 
virszininkas ant Kubos, jene- 
rolas VVood, apsirgo ir kaip 
žmonės kalba, su visu pasi
traukti turės nuo tos nelai
mingos salos.'

Portoriconys reikalauja, i- 
dant muitai nuo salos Porto 
Rico tavorų, gabenamų į Su
vienytas Valstijas, butų nu
imti, kadangi jeigu ta sala 
pastojo Suv. Valstijų valdy
to, tai VVashingtono valdžios 
ne turi tiesos krauti muitų 
ant atgabenamų įsz savo val
dybų tavorų. Muitai, isz 
tikro bus, rodosi, nuimti, ka
dangi pats jų uždėtojai gerai 
supranta, jog su jais per 
skaudžiai skriaudžia savo 
naujus pavaldinius, o skriau
doms galima juos priversti 
pasikelti. Suvaldymas pa
sikėlimo, kaip pasirodė ant 
Filipinų, kasztuoja ne mažai 
ir tautų pasikėlimus suvaldy
ti ne teip lengva.

Maisztai ant Filipinų salų 
baigiasi. Ar Amerikos gin
klų gerumas, ar sumanumas 
jos kariaunos virszininkų 
pergalėjo filipinieczius? Kad 
amerikoniszki kareiviai ge
resnius turėjo ginklus ir ži
noma ir jų oficierai, kaipo 
^pecijaliszkai moki nęsi,geres
nį turėjo supratimų už dau
gelį filipinieczių, bet užtai, 
jeigu teip ilgai prieszintiesi 
galėjo, matyt kad pasikelė- 
liai teiposgi turi tūlas pagy
rimo vertas ypatybes, kokių 
gal jų pergalėtojams truko. 
Nors filipinieczių buvo ma
žiau negu amerikoniszkų ka
reivių, nors karabinus turėjo 
tik ketvirta dalis ir tai seno- 
viszkna.bet per du metu prie
šinosi beveik visai Amerikos 
galybei. Pabaigoj pereitos 
sanvaitės pasidavė ameriko
nams vienas isz svarbesnių 
filipinieczių vadovų, jenero- 

■las Belarmino. Su juom pa
sidavė 1000 kareivių, > bet 
terp tų tik 250 turėjo kara
binus, kitų ginklais buvo tik 
peiliai. Su tokiais vienoku 
galima sakyti,beginkliais ka
riautojais reikėjo vesti kovų 
du metu. Jeigu dabar pasi
duoda vienas po kitam pasi
kėlimo palaikytojai, tai vien 
todėl, kad pasidavus Agni- 
naldui, filipiniecziai ne turi 
kito tokio vadovo. Patį pa
ėmimų Aguinaldo dabar tūli 
laikraszcziai paduoda visai 
kitokioje szviesoje ir atima 
visus nuopelnus. jenerolo 
Funstono. Kaip tie laik1 
raszcziai sako, Aguinaldo ne 
tapo paimtas netyczia, bet 
jis parsidavė amerikonams už 
2 milijonu doliarų o Funs- 
ton su savo kareiviais atėjo į 
jo nurodytų vietų jį paimti. 
Jeigu tas teisybė, tai filipi
nieczius pergalėjo ne ameri
koniška kariauna, bet jos 
pinįgai, karė užbaigta per 
papirkimus, per demoralizavi
mų su pinįgais.

Chinai.
Maskoliszkas iždo ministe- 

ris ateinantį rudenį ketina 
atsilankyti į Mandžurijų. 
Nors ta provincija ne persto
jo prigulėti Chinams, jie jos 
ne atidavė Maskolijai, o toje 
si u n ežia jau savo ministerį 
ant isztyrimo, kokius gam- 
tiszkus turtus geriausiai bu
tų isznaudoti. Taigi mat 
laiko, be Chinų pritarimo, 
szitų provincijų už maskolisz- 
kų valdybų, o kitiems krasz- 
tams stengiasi įkalbėti, jog 
nuo Chinų ne nori imti nė 
jokio žemės sklypo. Kalba 
mat kų kitų, o daro visai 
prieszingai. Argi todėl įsta
bu, jeigu Maskolijai nieks ne 
tiki ir kiekvienų jos pažadėji
mų už melų IrfTko. Davusi 
pažadėjimų, Maskolija jiesz- 
ko paskui vien geriausio ke
lio ant sulaužymo pirma vie- 
szai apskelbto pažadėjimo.

Užgimė vėl didesni nesuti
kimai terp Japonijos ir Ko
rėjos.! Korėjos raudas pa
reikalavo, idant butų užda
ryti visi japonieczių pareng
ti ir užlaikomi pacztai ir ki
tokį biurai Korėjoj. Japo
nija ant to ne sutinka. An- 
gliszki laikraszcziai mena, 
jog prie iszstumimo japonisz- 
kos įtekmės kalbina Korėjos 
randų maskoliszkas pasiunti
nys. Atvirai Maskolija sau
gojas! erzinimosi su Japoni
ja, net už pritarimų, pasilai
kant Mandžurijų, siūlo Japo
nijai savo valdybas Porto Ar- 
thuro ir Talien-Van, ant 
kurių sudrutinimo ne mažai 
pinįgų iszleido, bet užtai 
stengiasi Japonijai kenkti su 
pagelto kitų krasztų ran
dų.

Ar terp Chinų ciecoriaus 
ir ciecorienės yra sutikimas, 
ar juodu sugrįž ir kada į Pe
kinu, apie tai ateina vien 
priesztariaujanczios žinios. 
Pirmiausiai laikraszcziai gar
sino, jog ciecorienė atsisako 
grįžti į Pekinu ir apsirinko 
kitų rezidenciją ir vietų 
augszcziausio rando, dabar 
tam pirmutiniam paskalui 
užgina ir tie pats laikrasz
cziai paduoda, kad ciecorienė 
sugrįž į senų sostapilę ir buk 
ji visame pritaria ciecoriui. 
Katroj todėl *p'usėj yra teisy
bė, sunku įspėti. Amerikos 
laikraszcziai nuolatai prana
šauja. karę, terp Anglijos ir 
Maskolijos. Gal but, kad 
Amerika tokios karės ir gei
džia, kad ngi f>er karę svar
biausi jos konkurentai ant 
Didžiojo oceano butų apsilp- 
nyti; isz to ji didžiausių nau
dų turėtų bet,turbut, tie geis
mai bent tuom tarpu ne iš
sipildys, kadangi Anglija 
Azijoj visur priesz Maskolijų 
n esi lenki a. Maskolija ne la
bai ežia paiso ant Anglijos 
priesztaravimo, o toje isztik- 
ro ne bando stoti atvįrai ant 
Maskolijos kelio. Anglija 
nusilenkė ir svarbiausiame 
nesutikime už geležinkelį, už 
kurį be mažo nesusimuszė 
maskoliszka kariauna su an- 
gliszka. Maskolija ne tik 
dabar laiko tų geležinkelį, 
bet užėmė dar daugiaus 
krasztų, kurių anglijonai ne
norėjo atiduoti.

Ambasadoriai savo tarybo
se apie reikalavimus nuo Chi
nų teiposgi ne toli nužengė. 
Ambasadoriai vieni tariasi su 
Chinų komisoriais tiesiog ir 
iszdera tūlas tokias koncesi
jas savo krasztui, ant kokių 
kiti ambasadoriai ne sutinka. 
Tokiu budu sunku ką nors 
nutarti, tokios nenaudingos 
tarybos gali trauktiesi per 
ilgus laikus.

Pietine Afrika.
Karė Afrikoj traukiasi to- 

liaus. Nors Anglija yra tur
tingiausia aut svieto viesz- 
patystė, bet ir jos turtingu
mas ne neiszsemiamas, se
miant be apsirokavimo ir 
Anglija gali pasiekti dug
nų, o turtai ne teip greit at- 
siteka kaip vanduo szaltinyj. 
Priesz karę Afrikoj Prancūzi
jos iždas turėjo didžiausias 
skolas, tik tos skolos buvo ne 
svetur užtrauktos bet nuo 
paežių prancūzų, iždas sko
lingas yra savo žmonėms ir 
jiems palukus moka. Dabar 
su skoloms jau Anglija pra
lenkė Prancuzijų ir dalis sko
lų jau svetur užtraukta. Ka
rė Afrikoj kasztuoja jau An
gliju su virszum 1 milijardų 
doliarų, taigi jau beveik dau
giau negu turtingiausia Eu
ropos kietžemio viešpatystė, 
Prancūzija, turėjo užmokėti 
Vokietijai karės kasztų 1871 
m. Nėra ant svieto tautos, 
nors ji butų tuPtingiausia, 
kuri ne pajustų tokių neiš- 
pasakytų kasztų. O karės 
galo dar vis ne matyt ir ne 
žinia, kaip ilgai dar ji trauk
sis. Būrai iki sziol ne paro
do noro pasiduoti. Ant jų 
naikinimo anglijonai griebia
si nedaleisto terptautiszkų 
tiesų budo. Jie duoda gin
klus kaframs, tikėdami, kad 
tie pradės burus skersti. Jie 
laiko nelaisvėj, pusbadžiai 
ant gryno lauko moteris ir 
vaikus, gabena ant nesveikų 
salų mažus po 10, 12 metų 
vaikus, kurių juk už kariau- 
janežius ir beprotis ne pa
laikys ir kokių, pagal terp- 
tautiszkas tiesas, nė joks už
kariautojas ne turi tiesos 
bausti, kadangi nemecziai 
ne turi juk savo proto ir už 
savo darbus ne gali atsakyti. 
Bet ir toki nežmoniszki, prie- 
szingi civilizacijos prisaky
mams karės vedimo budai vi
sai ne tokius iszduoda vai
sius, kokių laukia anglijonai. 
Kafrai, kuriuos angliszki vir- 
szininkai stengėsi stumti į 
būrų skerdynes, vietoj pagel
bėti anglijonamrf, isz gautų 
ginklų pasinaudojo ant už
baigimo savitarpinių nesuti
kimų, jie terp savęs susipjo
vė. A nglijonams atseis siųs
ti kariaunų ant taikymo susi
pjovusių terp savęs savo juo
dųjų pavaldinių. Dėl skriau
dų. kokias kenezia nuo an- 
glijonų būrų nfoterys ir vai
kai, Anglija nužudė viso ci
vilizuoto svieto godonę. O 
karės galo visai ne matyt, 
būrai gina teipjau savo krasz
tų nuo įsiveržusių 20* kartų 
skaitlingesnių prieszų, kaip 
gynė karės pradžioj. Įsiver
žę į angliškas valdybas bū
rai lenda vis giliaus ir nėra 
nė jokios galės juos sulaiky
ti. Jeigu anglijonams ne 
pasiseks kaip nors užbaigti 
karę į du mėnesiu, Ji galės 
trauktiesi dar metus ir tas 
kasztuos vėl milijardų dolia
rų, jeigu ne daugiau. Už
stojus lytų laikui mat angli
jonai turės sutraukti į mies
tus ir ne galės gaudyti būrų.

Europos laikraszcziai pra- 
nesza, buk prezidentaa Krue- 
ger rengiasi iszduoti tūliems 
neutraliszkų laivų kapito
nams tiesų gaudyti anglisz- 
kus prekėjų laivus. Tas ap- 
stabdytų Anglijos prekystų 
ir jos prekėjai skaudžiai pa
justų vaisius užsitrauku
sios karės pietinėj Afrikoj.

Terp paezios Anglijos ka
reivių nėra sutikimo ir vie
nybės, koliopijų kareiviai ne 
kenezia angliszkų, kurie ko- 
lionijų uficierus ir kareivius 
laiko už mažesnės vertės žmo

nės. Laikraszcziai pranešta, 
buk Transvaaliuje buvo Jau 
keli smarkus susirėmimai 
terp kolionijų kariaunos re- 
gimentų su angliszkais ir 
tuose susirėmimuose jau net 
keli szimtai kareivi į liktai 
užmuštų arba paszaut j.

Prancūzija.
Pasibaigė jau automobilių 

lenktynės, prancūzai pralen
kė visus ir ant savo vežimų 
be arklių atkako į Berlynu, 
kur juos vokiecziai priėmė 
karštai kaipo geriausius 
draugus. Prancūzijos ran
das teiposgi gana draugiš
kai ir santaikoj gyvena su 
vokiszku, tuom paežiu 
Prancūzijai atmoka ir Vokie
tijos randas. Nėra abejo
nės, kad apszsiestesnė dalis 
bepusiszkai žiurinezių pran
cūzų nenori nesutikimų su 
kaimynais kitoj pusėj Vo- 
gezų kalnų, bet labiausiai 
iszsiplatinę, taigi didžiausių 
turinti įtekmę ant minių 
laikraszcziai po senovei siun
do savo skaitytojus ant vo- 
kieczių. Visi juk žinote, 
kad ne visada minios eina 
paskui sumaniausių vadovų, 
bet greieziau seka paskui tų, 
kuris siundo ir garsiai rėkia. 
Tų matome Amerikoj, tas 
jiats yra ir Prancūzijoj. 
Randų paprastai valdo mi
nios, o jas vėl laikraszcziai ir 
tai ne geriausi, bet koki ge
riausiai prisitaiko prie minių 
mįslių. Jeigu laikraszcziai 
nesiliaus siundymų, visi 
stengi maiši Vokietijos 'ir 
Pracuzijos randų užmegstf 
anksztesnį draugiszkų ryszį 
ne iszduos geidžiamų vaisių, 
kadangi ir užmegstų minios 
gali greitai iazardyti. y

Ant Terpžeminių jūrių ne
toli Tulono atsibuvo revija 
naujų pavandeninių laivų 
prancuziszkos kariškos lai- 
vynės. Nors kariszki laivai 
buvo kuo atsargiausi, bet pa 
vandeniniui laivui Gustave 
Zede pasisekė pritvirtinti tor
pedų ir nuplaukti nuo laivo 
ne Į>atėmytam. Iki sziol vien 
Prancūzija savo kariszkoj lai- 
vynėj turi keliolikų pavande
ninių laivų, kiti krasztai ren
giasi vien tokias dirbdinti.

Pietinė Amerika.
Argentinoj iždo ministeris 

užsimanė sumažinti kraszto 
skolas per Jų konsolidacijų. 
Krasztas tas tiek turi Jau sko
lų, jog republikos gyventojai 
vos įstengia palukus nuo Jų 
užmokėti. Kadangi vienok 
per sukousolidavimų daug 
reikia žudyti davusiems pa
skolų randui, ypacz gi pirku- 
siems rando bondus varguo
liams, tai tie mieste Buenos 
A yrės pakėlė maisztus priesz 
randų. Reikėjo ant jų su
valdymo szaukti kariaunų, 
kuri, bevaikydama, užmuszė 
arba sužeidė daug žmonių. 
Dabar miestas iiagarsintas po 
karės laiko tiesoms. Gal 
but, kad, dėl priesztaravimo 
gyventojų,randas ne drys sa
vo užsimariymo pervaryti. 
Jeigu priesz žmonių norus 
nenusilenks, gali Argentinoj 
pakliti revoliucija.

Ateinanczių metų berželio 
mėnesyj naujas Anglijos ka
ralius bus apvainikuotas. 
Prie to dabar jau Anglija 
rengiasi.

BzveicarijoJ staiga pasimi
rė buvęs Vokietijos kancle
ris, kunįgaiksztis Hohenlohe, 
buvęs savininkas didelių dva
rų Lietuvoj, o tame ir Verkų, 
netoli Vilniaus.

Besarabijoj .ir Chersoniaus 
gubernijoj, pietinėj Ma^ko- 
lijoj, suareštavo daug kai- 
mieczių už atpuolimų nuo sta- 
cziatikystės ir sutvėrimų nau
jos sektos.

Isz Lietuvos.
Isz Sziaulių.

Apie Sziaulius pilna ilgaliežu
vių, per kuriuos via kratos ir kra- 
t a, be atlydos. Dabar žmonės 
viens kito bijosi, kad ant skundi
ko ne užtiktų. Visų baisiausias 
it>zdavikas,tii Jonas Lunskis, de- 
szimtiuinkus. Pirm desz<mtinin- 
kyatės buvo dar pndorus žmogus, 
het dabar, su visokiais policijan- 
tais besibraudamas, suvitu pasi
leido, tik jį kiek užpykink, tuoj 
uriadninku, kaliniu baugina. 
“Kad norėczitu, tuoj suaresztuo- 
cziau tavę”, kiekvienam į akis 
sako. Kiek jis iszdavė ne kaltų 
žinouelių, ir ne surokuoeziau. 
Kur tik Lunskis knygų užuodžia, 
tuoj uriadniuką vedasi. Sykį Lun
skis atvedi urtsduinką pas Krik 
azeziuną žuveluinką. Įėjęs sūri 
ko: “duok kvortą”! o ■ uriadnin 
kas: “duok kuįgas”! Krikszcziu 
nas atšaki: ne turiu ni kvortos 
ni knįgų”ir pakiszo “Aukso alto
rių”. Pamatęs ant knįgos cenzu 
rą, reikalavo uritduinkas kalendo 
rių. Uriadmnkui nūs vipsojus. 
Krikszcziunas “Dailidės” knyge’ę 
užkiazo po peczium, mi-lydamas, 
kad Lunskis,kaipo katalikas, ly 
lis.Bet kur ežia tau! tuoj i-zdsvi- 
kas pats knįgelę isz t raukė ir paki- 
szo uriadninkui.Ilgai dar savo do
norais Lunskis vargino žmoni?, 
bet aeziu Dievui, kasti n kur isztru 
ko, gal į Ameriką; nes jo di 
di Lukošius psjieszko nuo Lun 
skio 200 rub. skolos.

Isz Ruinsziszkės, K an
uo p.

Yra ežia “narodnoji” mokykla, 
bet isz jos, kaip ir kitur, lietu
viams jokios. nira naudos, vien 
tik pragaiaztM- Parakvijoje val
džia žada įtaisyti dardvi mokykli, 
“mimsterskija”: Proveniszkije ir 
Petrą-ziunuose. Yra dar daleidi 
mas įkurti ežia ir ukiszkaję (a- 
gronomiszkaję) mokyklę, kur ga 
lės mokytis į 500 mokintinių, že
mės burę į 600 valak. Vieta pa 
rengia tarp Rum->ziszkių ir Pro- 
vent-zkės. Reikia ežia gerų mo
kyklų, nes apšvietimas labai že
mai stovi, hz senesniųjų malkas 
tepaskaito; jaunoji karta, rods, 
j <u prie knįgos linksta, bet ir 
tarp jaunųjų daug tokių yra, ku
rie tarias vieę mokslę pasiekę, jei 
vienę antrę litauię apgrabomiu, 
ka<p per kelmus, paskaito. 2 no- 
ma, yra ir gerų knįgininkų ir 
giesmiuinkų.

Isz Laižuvos, Telszių 
pav.

Su džiaunamu galima pažymė
ti, kad kaip kitur, teip ir ežia 
pradeda žmonės amatais užsiim
ti, o nekuiie net už prekybos 
griebiasi. Acziu Dievui, savo mie
stelyj sulaukėm jau dviejų be 
tuv szkų krautuvių: Ramanauskio 
ir Garbenio. Prekyaiė jiems klo 
jas; eitų dar geriaus, kad Laižu- 
v.sakiai, ne tykodami anodijos, 
arba papier.>sų magaryczių nuo 
žydu-prekėjų, pas katalikę pirk 
tų. Laikas Lūžuviszkiams susi 
prasti, skst kę neszti ne žydui 
bet saviizkiam. Katalikas vis gi 
už žydę teisingesnis, o jai kuomet 
už pirkinius brangiau negu žy
das reikalauja, tai žinokim, gere
snį tavorę esant. Žydas tau nu
leidžia kokię kapeikę, o veizdėk, 
tai mąstę bus nugny>»ę:, tai svarę 
bus numažinęs Dabar turime du 
katalikiszku mažmožių kramelių, 
i>et ežia rengiasi uždėti dar ir ge 
Ieties krautuvę, teipat katalikas 
p. S-meta. Dieve r jam duok už 
manymę įvykdinti!

Musų Laižuva prekyboj ilgai
niui dar labiaus pakils, nes jau 
pas pat mie»te į padirbo geležke- 
lio staciję.

Isz Tev. Sargo.

Isz Vilniaus.
Pasimiręs Vilniaus jeneral gu

bernatorius, Tnck)j, savo laike 
davė daleidimę prezideu'ul Vil
niaus žomdarbystės draugystės, 
gr>fui Pbatorui, suszaukii į Vii- 
n ų liajorų marszalka* Kauuo, 
Vilniaus ir G>odno gub., delega
tus voszų įiai-ų ir mokslinio 
apekr ežio am apkaloėjimo klau

symo parengimo Vilniuje aug- 
sztesnės žemdarbystės mokslisz- 
kos įtaisos. Trockyj rėmė kar
sztai užmanymą parengimo Lie
tuvos soatapilėj žemdarbystės ir 
girininkystė* augsztesnio institu
to. Vienas susirinkimas, ant ku 
rio pribuvo sąnariai rodos žem 
darbystės draugystė-*, bajorų mar- 
szelgos trijų lietuviszkų guber
nijų, Vilniaus bulmistras ir dele
gatas mokslinio apskriezio, jau at
sibuvo, e Susirinkę vienok galutj 
nai nieko ne nutarė. Susirinki
mų bus daugiau. Kaip tik vis
kas bus prideraneziai apdirbta, 
žemdarbystės draugystė atsilieps į 
uiaskoliszką žemdarbystės minis 
leriję su praszymu daleidimo pa
rengti labai reikalingą Lietuvai 
augsztesnį žemdarbystės institu
tą.

Neseniai mes | raneszėme, jog 
dabartinis inspektorius rando ui 
laikomos Vilniuje realiszkos mo 
kyklos, Vinogradov, norėjo, su 
miesto pHgelba, ant duoto jam 
miesto pliacraus, parengti kitą 
realiszką mokyklą, kurią pabai
gę mokintiniai, turėtų tokias jau 
tieens, ką ir biigę a|iazvieiimo 
ministerijos užlaikomą. Nors 
miestas susitaikė kuo geriausiai 
su Viuogradovu, bet, turbut, iszto 
užmanymo nieko ne bus ir tai tik 
dėl priesztaravimtf apszvielimo 
ministerijos, kuri ne sutinka pri
pažinti užmanytai mokyklai 
tokių tiesų, kokias turi tokios 
mokyklos rando užlaikomos. 
Prie rengimo gi mokyklos netu 
rinezios ne jokių t esu miestas ne 
nori prisidėti. .

I*z Vilniaus gubernijos.
Vilniaus gubernijoj, Niujo Pa

gonio valszcziuje, Dienos pav., 
Kakitino valszcziuje, Szventenų 
pav. ir Medekių valszcziuje, Vil
niaus pav. terp raguotų galvijų ir 
kiaulių apsireiszkė sibiriszkas 
mara«. Dianos ir Szventenų pav. 
per sanvai’ę nuo 21 - 28d. gegu
žio maru apsirgo 14 galvijų, 
Vilniaus gi pav. net 651,

Pertą paezią si n va tę Vilniaus 
gubernijoj apsirgo žmouių 
linipanczioms ligoms 14. Pav>e- 
cziuose: rauplėms apsirgo: kai
muose Kukriuoee ir Žiliuose 22 
žmonės, kaimuose Stumpauuose 
ir Lesnicziuo-e 16. -Szdtinėms 
apergo: kaime Gaduciszkiuose, 
Szventenų pav., 2, kaime Juch- 
neliuose, Vilniaus pav., 12.

V įmaus pav., kaime Gedrai- 
cziuose itzdegė 121. berželio 
keturi namai, kluonai, ir tvartai. 
Laike to gaisro sunkiai apdegė 
du žmones.

Isz Latvijos.
Raupai (ne rauplės, raupų su 

rauplėms ne reikia maiszyti, ka
dangi tai vesi skirtingi s ligos ) 
aprireiszkė terp latvių ir estų 
sziaurinėj Liflandijos dalyj, para
pijose Oberpaleno ir Jouiszkės. 
Suszauktaa VVaiseko vahzcziaus 
nesirinkimas nutarė pakviesti dik
tatą ant apžiūrėjimo visų val- 
szcziaus gyventųjų ir jeigu pasiro
dytų raupais sergantis, tokį t išga
beni i tuojausį parengtis raupuo 
tiems gydinyczi-s. Mat daugelis 
apsirgusių stengiasi kuo ilgiau
siai Imą užslėpti, gyvena su svei
kais ir tokius užkreczia liga.

14 d. biržėlio Rygoj likosi ati
daryta teip vadinama sukaktuvi
nė paroda, parengta ant paminė
jimo 1000 metų sukaktuvių nuo 
uždėjimo miesto. Parodoj daly
vauja fabrikai, amatininkai, žem 
darbiai Litvijos ir E<tijos. Paroda 
parengta su daleidimu ir ;m> glo
ba maskoliszko iždo ministerio. 
Dm igt ų nugabenta daug i hz visokių 
Latvijos ir E-tijoa mientų ir kai
mų. Lankytojų teiposgi ne trūk
sta, ant apžiūrėjimo parodos su- 
v<ž avo daug žmonių ne tik isz 
Maskolijos bet ir isz užrubeiių.

Užderėjimo laukuose Latvijoj 
ir Estijoj szį metą ne galima lauk 
ti gera. Nuo d>delių kamezių ir 
stokos Ijtius laukai iazdegė, ►!- 
degė ne tik dirvos užsėtos žiemi 
niais j vai s ir vasarojais, bet ir 
pievos. Sz<ų metų pavasaris ir 
pradžia vasaros vi«ai tokia jau 
kaip 1867m., kada Ij’giai Lietu
voj kaip Latvijoj ir Estijoj buvo

didelioĮneužderėjimn ir*bado me 
tai. - Nors dabar uieitųjytus, jau 
ne gali žymiai pataisyti išdegu
sių nuo karszctio dirvų ir pievų.

Angliszki kapitalistai sutvėrė 
kompaniją, kurį parengs garlai
vių liniją terp L įtvijos portų Lie
poj a uo ir Rygos Anglijos 
Kompanija turi jau nusipirkusi 
tris didelius garlaivius.

' Užderčjiinas laukuose 
Lietuvoj.

Maskoliszka žemdarbystės mi 
nisterija pagarsino žinias apie 
laukiamą sziuose metuose užderi- 
jirną visokiuose Maskolijos krasz 
tuose, tame ir Lietuvoj.

Vi Iniaus gubernijoj, dėl szal- 
nų ir stokos lytaus, javai >szrodo 
ne geriausiai, ypacz žieminiai ja
vai inzrodo prastai; apskritai gu 
gernijoj, iszėmus vien Vilniaus 
pavieczio, galima laukti tik vidu
tinio užderėjimo; Vilniaus gi 
pavietyj javai iszrodo £ gražiai. 
Vasarojai sužėlė gerai, bet am 
pieskos iszrodo prastai. Peršėjimų 
niekur ne buvo.

Kauno /gubernijoj, kadangi 
ežia pavasaris buvo sziltesn-s, ja
vai lygiai žieminiai, kaip ir vasa
rojai iszrodo gražiai. Surinkimo 
galima laukti geresnio už viduti 
nį. Dėl stokos lytaus vasarojai 
sužėlė isz syk prastai, bet užstoję 
nuo 19 d. gegužio lytus viską pa
taisė. Kauno gub. ant 254desiati- 
nų rugių reikėjo^ėti vasarojus.

Grodno gub. javai ant dirvų 
iszrodo vidutiniai, kvieczi.ii men
kesni už rugius. Užderėjimo ga
lima laukti vidutinio. Vanarojai 
daugume sužėlė iszganėdinan- 
cziai, bet dėl stokos lytaus ^dau- 
gelyj vietų augimas apsistojo.'

Minsko gub. žieminiai javai 
iszrodo gerai, rugių galima lauk 
ti geresnio užderėjimo negu vi 
dūlinki, kviecz ų vidutinio. Va 
sarojai teiposgi iszrodo užganė 
dinancziai. Peršėjimui kaip kur 
atlikti Igumeno p»vietyj.

Vitebsko gubern joj, dėl što
ko? h taus, augimas žieminių ja
vų apsistojo, kaip kur reikėjo ru
gius ibzarti ir ant jų sėli vasara 
jus. A nekritai imant, galima 
laukti vidutinio užderėjimo žie
minių javų; vasarojai trupu1 į ge- 
jesm, bet teiposgi ne pereina vi
dutinės normos. 

~ ■ i
Imz Grodno gub-

12 berželio Pružanos pavietyj 
siaulė baisi audra su debesų pra- 
plyszimaB, nuo ko užgimė tvanai 
ant 130 ketvirtainių viorstų. 
Perkūnas užmuszė tris žmonis ir 
4 jiuczius. Uždegė 11 tr,obų.

Grodno gubernatorius iuzriun- 
tinėjo prisakymus visiems pavie- 
ežių virszminKams ir tarpinin
kams daboti gerai, kad valszczių 
virsziniukai ir rasziiniukai už 
atsakantį patarnavimą ne reika
lautų nuo ūkininkų kyszių, ypacz 
gi degtinės. Tokius prisakymus 
priderėtų lazduoti visoj Lietuvoj, 
Kadangi retai cz a rastum kokį 
valszctių, kur ūkininkai galėtų 
reikalus atlikti be kyszių ir deg 
tinėe.

Gn>dno gubern joj. teip jau 
kaip ir kituose Lietuvos krai-z 
tuose, dėl stokos lytaus ir dide 
lių kar-zezių laukai, ypacz gi 
žieminiai javai, iszrodė prastai. 
Nuo 13d. berželio pradėjo beveik 
kasdieną smarkiai lyii. Lytus tus 
dar be abejonės pataisys laukus, 
jeigu jau ne visus, tai doh vata 
rojus ir yra dar viltis,kad sziųme- 
riuis užderėjimas ne bus blogiau
sias.

Ibz Prūsų Lietuvos.
Vietoj pasimirusio Bismarkio 

sunaus, virszinmku visos Prūsų 
Lietuvos likosi pa-ikiitas dabarti
nis prez'dentas Reino provincijos 
Rchth feo.

Piie-t atbėgantį isz Insterbur-. 
go (Inaruczio) geležinkelio trūkį 
netoli stacijos Argeninkų (netoli 
Ti žės) po trukiu likosi parmunz 
tas sūnūs stac jo« užveizėtojaus. 
Per vaiką perėjo 20 vagonų ir vi 
si tikėjo, kad ratai jį sudraskė, 
luom tarpu, perėjus trūkiui, vai
kas pats atsikėlė beveik sveikai, 
turėjo jis tik truputį nugręstą 
kaktą.

Isz RHdoszkuvicų, 
Vilniaus gub.

Pasibaigė ežia atsibūvantis kas 
metą didelis arklių jomarkas, ku
ris paprastai traukdavosi tris 
dienas. Geresnių arklių szį metą 
visai ne bufo. Ūkininkai privedė 
tiktai silpnų mažų savo arkliukų, 
bet kad brangiai už ju< s norėjo 
gauti, o pilkėjų visai ne buvo, 
tai atsėjo g»beuti atvestus ant jo
ms rko arklius namon. Jomarkae 
traukėsi tik vieną dieną, o ne tris, 
kaip tai būdavo kitais metais.

Javai ant laukų, dėl stokos ly
taus, aplinkinesė Radoszkovicų 
iszrodė prastai. 4d. berželio 
užkilo smarki audra ir prilijodik- 
tai. Lytus pataisė dar vasaro
jus; rugių pataikyti jau ne galė
jo, kadangi jie »z;met iszplaukė 
anksti. Gero užderėjimo rugių 
szįmet negalima laukti.

Isz Suvalkų.
valkų gubernatoriaus laik- 

rasztis “Suv&lkskija gubernskija 
Viedomosti” praneša, jog 25 d. 
gegužio, apie 9 valandą vakare, 
ant sziaur — rytinės dangaus da
lies, ties miestu perlėkė ugninis 
kamuolys arba me'eoras. Isz 
syk meteoras pasirodė ant dau
giaus kaipo dideli žvaigždė, slen
kant jam, driekėsi mėlnvus par- 
vos szvieši uodega; paskui Ka
muolys truko į dvi dali ir iszny- 
ko dangaus ruimuose; nežinia 
tikrai, ar jo dalys nupuolė ant 
žemės, ar nutraukė toliaus į beo- 
rinius luimus ir juose užgeso. 
Žinoma, vietiniai pranasza', isz 
pasirodymo ant dangaus degan- 
czio kamuolio, praiiaszauja viso
kį vs ne butus daiktus ir nelai
mes.

Ibz Župranų, Aszmenų 
pav.

Szitame miestelyj nuo įvedimo 
miestelių autonomijos buvo isz- 
rinktas stątosta K Jis iki dabar 
pildė urėdą miestelyj. Turėjo 
papildyti kokią nors gana tv^rbią 
szelmystą, kadangi dabar apleido 
urėdą ir iezdumė į Ameriką. 
Dabar miestelyj nėra starostoe. 
2 nonės ateina su reikalais, ypacz 
daugelis reikalauja paspėtų, o 
be starostos jų gauti ne gal.

Naujas archivyskupas.
Magnolijoj yra du t k arcbivy- 

skupai: vienas Lenkijoj, kitas gi 
ant visų katalikiszku bažnyczių 
likusioj M?skolijoj,o tame ir Lie
tuvoj. Pasimirus arch vyskupui 
Kozlowskiui, nebuvo vi-ai »rchi- 
vyskupo ant paskutinių bažnyczių. 
Dibar laikraszcziai praneša*, kad 
ant tų Maskolijos diecezijų likosi 
ptskir'as naujas aichivyskupas 
Klopotosvski, kuris iki sziol buvo 
vyskupu Lucko-Žilomiro diecezi
jos.

Isz Glubokoje, Vilniaus 
gub.

Szitame mie-telyj ir jo aplinki
nėje yra daug akims aerganezių. 
Ant vietos daktarų specialistų 
nėra, beturez ai, ne galinti ant 
gydymosi .keliauti į didesnius 
miestus, ne turi ne jokios pagel- 
bos. Szitooe aplinkinėse yra todėl 
labai didelis neregių nuoszimlis, 
isz kurių gal ne vieną isz pradžių 
Ilgo’ galima buvo i užgydyti.

Apsi keiskite senus po
pierinius pinigus.

Maskoiiazko iždo ministerija 
garsina, jog nuo pradžios atei
nanczių metų liekasi panaikintos 
seno pavidalo popierinės szimt- 
rublinės, pagal forn<ą iszleistų 
1887m., 5. 10 ir 25 rublinės po
pierinės išleistas nuo 1887_
1894m. Pinįgus tuo- galima viesz- 
p-ty-tės ka>ose a laikeisi i tik iki 
pabaigai szių metų, pankui jie 
žudo savo vertę ir niekur jų ne 
ims.

ūžsimuftzS gimnazijos 
inokintihiN.

Atkakęs ant gydymosi į Kar
patų knluus, į Zakopane. Galici
joj, Vilniaus gimnazijos mokinti
nis Algirdas J louszevicze, iszėjęs 
pasivaikszcz oti į kalnus, nupuolė 
į-revą ir užsimušė ant vietos. 
M it vaikinas ne pažindęo visai 
kalnų, užėjo ant sl>ca<os ir sli
džios vietos ir nuslydo į rėvą.



Ihz Biržių, Kauno gub.
Paryžiuj staiga pasimirė savi

ninkas Biržių majorato, grafas 
Jonas Tisskevycziua. Velionis 
gimę* 1859m. Jis, teip kaip ir jo 
tėvas, užsi minėjo tiiinėjimais se 
nų lietuviškų liekanų ir savo 
tume, Vilniuje, turėjo didelės 
vertės rinkių tokių liekanų, tei- 
poegi didelės vertės bibhotekę, 
kurioje buvo su virezum 8000 
knįgų visokiose kalbose ir daug 
didelės vertės rankraszcztų.

14d- berželio, miestelyj Bir- 
žiuse, Kauno gub., užgimė gai
sras. Užside/ė, kaip žmonės pa
sakoja, nuo padegimo, keli kluo
nai. Ugnies vienok ant gyvena
mų namų ne prileido.

Lietuviai Afrikoj.
Per paskutinius septinis metus, 

priešą karę, suvažiavo daug musų 
brolių į Tren-Všbaus republikę. 
Miestuose Johanisburge ir Preto- 
rijoj buvo apie 900 lietuvių. 
Prasidėjus nenutiki manas terp 
Transvaaiiaus ir Anglijos, kada 
pamatė, jog be karės ne apseis, 
lietuviai pradėj > bėgti, vieni uet 
slapta, tiems atsėjo ne retai net 
ant pilvo szliuožti, kad ne paim
tų į kariauiojų eiles. Vieni isz 
tų pabėgėlių sugrįžo į tėvynę, ki
ti gi į kitus krautus. Kas turė
jo pinįgų. atkeliavo net į Ameri
ką Dabar būrų republikose, jei 
gu ir liko kiek lietuvių, tai labai 
mažai ir apie juoe, kaip papras 
tai būva karės laike, sunku kę 
nors dažiuoti. - P.

Isz Londono, Anglijoj.
Terp Londono lietuvių viskas 

eina ro senovei, tvarkos ir suti
kimo parapijos reikaluose nėra. 
Kelios sanvaitės atgal, senasis 
parapijos komitetas iszleido knį- 
gutę p. a. Parapija ir kunįgas. 
Knįgutė vienok ant didesnės 
dalies para pi jonų ne padarė įtek
mės. D »bar vėl prasidėjo smar
kesnė agitacija priesz kunįsę 
Sziamę. Senasis komitetas ir pa- 
rapijonai ne norinti szito kunįgo, 
nori isz Lietuvos parsitraukti ki
tę, kuris norys apsiimti pildyti 
kunįgo pereigas tik už du svaru 
sterlingu ant sanvaitės, o kun. 
Szlamas ne pasiganėdina penkiais, 

reikalauja, kad ir parapijos 
kasa, kaip tai yra lietuviszkoi e 
parapijose Amerikoj, be prižiuro* 
butų jo rankose. Klausymas vie 
nok, ar kardinolas uitvirtįs nau
ję kuoįgę? Ir su užtviitinimu 
kun. Szlamo turėjom juk gana 
vargo (Czia ne teip svarbus yra 
klausymas, ar kitę kunįgę kardi
nolas uitvirtįs ar ne, kiek tas, ar 
dabartinis yra geras,teisingas ir ar 
žmoniszkai su savo užlaikytojais 
pasielgia. Jeigu dabartinis tokių 
ypatybių neatbūtinai reikalingų 
dvasiszkam vadovui ir doros da
botojui ne turi, tai ne įstabu, jeigu 
teip senas komitetas, kaip ir da
lis parapijonų geidžia jo vietoj 
kito kunįgo. Ne mokantis ats* 
kancziai elgtiesi vadovas daugiau 
pikto negu gero padaro: toks su 
demoralizuoja ir supjudo žmonis 
terp savęs. Rd.)

Dabar kun. Salamas pradėjo 
rinkti aukas nuo parapijonų ant 
statymo bažnyczios. Pradėjo rink
ti aukas ant to mierio bažny- 
czioj, bet kad ne daug kas auka
vo, tai apreisąkė, kad eis po lie 
tuvių gyvenimus, pridūrė dar, 
kad eis tik pas tuos, kūne prita
ria bažnycziai, o nuo prieszinin 
kų visai aukų ne priims. Apvaik 
szcziojęs sau prilaukiu lietuvių 
gyvenimus, surinko apie 68 svar. 
ster., bet ant pradėjimo reikia 
mažiausiai 100 svarų(pradėti len
gva, pabaigti daug sunkiaus 
Pradėto darbo ne galima palikti, 
kadangi ir ant pradžios daug pi
nįgų reikia įdėti, o paskui gal 
pasirodyti, jog ant pabaigimo lie
tuvių turtas, pagal vieno kunįgo 
užmanytę planę, gali ne iszteeėti. 
Amerikoj antai kunįgai nes iro- 
kuoja su lietuvių turtais ir prade
da statyti tokias balny ežias, ko
kias pabaigti labai sunku ir ant 
pabaigimo reikia jas ustatyti žy- 
diszkose hankose. Rd.). Kun. 
Szlamos prieszjninkai atkalbinėja 
žmonis nuo davimo aukų ir per- 
sergsli, kad jis, prisirinkęs kiek 
pinįgų. g*1* pabėgti į Amerikę. 
Kas isz tų tęsynių ir nesutikimų 
iszeis, dar ne galima įspėti.

-1 London ietis.
~' - f * !

Redakcijos atsakymas.
P. Rivertoniecziui. Kę ta- 

mista rastai apie anę lietuvį, yra 
tai privatiazkas reikalas, o tp- 
kiais laikraszcziai ui-iimti ne 
gali, užkabinėti keno nors privi- 
tiškus reikalus laikraszcz'ams ne 
valia, užgautas gali į sudę skų-ti. 
Todėl Ta m i stos rasstelio ne gali- 
lima patalpinti.

Isz Amerikos.
Demonstracijos priešą kunigus.

Mieste Meksike, republikoj 
Meksike, kur iki pabaigai pirmo 
bertainio 19 amžiaus kunįgai ant 
deginimo ir kankinimo kitokių 
pažurių žmonių turėjo szventoa 
inkvizicijos sudę, studentai pakė
lė demonstracija? priesz kunįgus, 
kuriose ėmė dalyvumę iszpra- 
dzių tik 300 atudeutų. bet pas 
kui skaitlius demonstrantų pasidi
dino iki 8000. Priežastis demon
stracijos buvo ta, kad bažnyczios 
valdžia ne nubaudė daug pikto 
krasziui padarusių, tunnczių ant 
saužinės daug ne dorų darbų ku- 
nįgų(irterp musų kunįgų yra teip 
jau ne labai dorai besielgianti, 
o vienok nieks jų ne baudžia, bet 
perdetiniai tankiai apgina).De
monstrantų minios įsiveržė į Do
minikonų bažnyczię ir teip kuuį- 
gus iszgazdino, kad jie pertraukė 
laikymę miszų ir pasislėpė į zo- 
kristiję.Bižnyczios Santa Catarina 
iazdaužė langus ir iszvijo už baž
nyczios kunįgus.

Mum t y nes terp darbininku.
Telluride, Col. Užgimė czia 

kruvinas muszis terp sztraikuo- 
janczių Smuggler kastynių pri- 
gulinczių prie unijos kalnakasių 
ir jų vietas užėmusių seabsų, ku
rių buvo apie 100. Muszyje 3 
darbininkai likosi užmušti, o 10 
pašautų, vienok seabsai likosi 
iszvyti. Kastynių savininkai da
bar nutarė kastynes uždaryti ant 
teip ilgai, kol nepasiseks kok'u 
nors bud u su sztraikuojancziais 
susitaikyti. Tę kautyniųsav nie
kai galėjo priesz m u sz tynęs pada
ryti, tuom butų tiereikalingę krau
jo praliejimę prašalinę.

Vėtros.
Grand Rapids Nebb. Siautė 

czia 4 d. liepos baisi audra ir 
vėtra. Terp kitko vėjas sngrio 
vė laike parodymo" cirko triobę. 
Prie to apie pusė szimtojžmonių 
likosi sunkiai apkuHų: vienas isz 
apkultų pasimirė pirma, negu ji 
spėjo į ligonbutį nugabenti.

Middlesboro, Kt. Aplinki
nėse Cumberland Gap, 2 d. lie
pos siautė smarkios vėtros, ku 
r los sugriovė na mažai namų ir 
negyvenamų triobų po visas ap
linkines. Sako, kad prie to pra
žuvo ir diktai žmonių, bet apie 
tai tikrų žinių nėra.

Sukalbta uredninku.
IndianopolisInd. Cziany kš 

tis szteto aug'zcziaui-ias sūdąs 
perkratinėja dabar y pališkę pro- 
vę. Apskųsti yra daktarai, san
taikos sudžios ir tūli žemesni 
urėdnikai už sukalbį ant gyven
tojų nenaudos. Jie mat, kad 
išgauti priderantį mokestį už 
paliudyjimus, kim.-zo tyczia svei
kus žmonis į beproezių namus. 
Kaip ilgai jie tokį tik Turkijoj 
galimę atlikti biznį varė, nežinia, 
bet ant galo viskas i?zėjo į aikš
tę ir nabagai pateko į sudę.

Uttroeake. A.
Pittsburo, Pa. Keturi lenkisz 

ki darbininkai nusipirko bertainį 
alaus ir užsimanė linksmai pra
leisti ant girtuokliavimų 4 d. lie
pos. Nugabeno jie alų į olę Cata- 
burg kastynių ir czia pradėjo 
pagal slaviškę budę linksmin
ti esi. Tuom tarpu nuo drėgnumo 
kastynių oloj prisirinko daug ga
rų. nuo kurių užtroszko visi ke
turi besilinksminanti lenkai. Pra
vardės užtroezkusių yra: Gaclin- 
ski, Manovski, Kosky, ir Jonski.

Uiniuazti 4d. liepos.
Kaip kiekvienę metę, teip ir 

ssįmet apvaikszcziojimas 4d. lie 
pos neapsiėjo be užmusztų ir su
žeistų. Kiek iki sziol žinia, ant 
viso Amerikos ploto 4d. liepos 
25 žmonės ne iszmintingų szau- 
dytojų likosi užmuszti; sužeistų 
yru net 1818, taigi tiek kiek pu
sėtiname muazyj, daugiau negu 
kokiame nore muszyje per vieę 
karę su Iszpanija. Kadangi nėra 
dar žinių isz daugelio miestų, tai 
be abejpnės skaitlius aukų tau- 
tiszko džiaugsmo bus dar dides
nis.

150 žmonių uZsinuodino nuo 
, Hzaldanczlu saldumynu.

Batavia.N. Y. Cziaoykszczia 
me operos teatre buvo didelis su
sirinkimas, laike kurio Grace 
Fainsvrorth apdalino susirinku
sius Ice Creamu. Isz valgiusių 
tuos saldumymus 150 vyrų apsir
go ir kaip daktarai tvirtina, ne 
visus bus galima Užgydyti. 
Mat saldumymai padirbti būvu 
isz pagedusio pieno. ‘

Nugriuvo stogas su žmonėms.
Canton, III 4 d^ liepos nu 

griuvo stogas vienos augsztoe mu
rinės triobos, ant kurio buvo apie 
20 žmonių, į pulkę stovinėsiu aut 
ulyczios. Prie to viena mergina 
likosi užmuszta, o 22 žmonės sun 
kiai apkulti.

Gaisrai.
Boston, Mas. Prieezais Hoo- 

sac tunelį Cborlestone sudegė lai
vų dūkai. Blėdį ugnies padarytę 
(kaito ant 200000 dol.

Philadelphia, Pa. 4 d. lie 
pos sudegė czia įšaldymo mėsos 
[taisos Wett A Co. Blėdį u|> 
įlies padarytę skaito ant 300000 
dolianų.

Huntinoton, W. Va. 2 d. 
liepos siautė ošia didelis gaisras, 
kuris pridirbo blėdies ant 200 
000 dol.

Boston, Mas. Sudegė czia 
tvartai Metropolitan Coal C o. 
Blėdį ugnies padarytę paduoda 
ant 200000 dol.

William, Akis. 2d. liepos siau
tė czia didelis gaisrai*,kuris isznai- 
kino Thomingo pardavinyczias 
ir kelias aplinkines. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant |lU00U00

Keypobt, N. J. Sudegė czi* 
dirbtuvės National Firepropfing 
Co. Blėdį ugnies padarytę skaito 
ant $200000.

Globė, Ariz. Iszdegė beveik 
visas asilas miestelis. Tas atsiti
ko 2d. liepos.

Pavojre 30000 dol.
San Francij-co, Cal. Czia- 

nyaszczioee rando pinįgų muszi 
nježiose nežinomi vagiliai pavogė 
6 maiazelius atmusztų auksinių 
pinįgų, kuriuose buvo po 5000 
dol. auksiniais po 20 dol. pinį 
gaiš. Kada likosi papildyta va- 
gysta, to iki sziol tikrai nežino.

Karszcziai.
Neiszpasakyti- karszcziai nesi- 

mažina Amerikoj. D.džiausi 
aarszcziai buvo Arizonoj, kur pa 
siekė 108° szilurnos szetzėlyj. 
New Yorkė nuo kar-zezio per szį 
kareztę laikę pasimirė 673 žmo
nės. Philadelphioj karsztis pe
reina 100°. Czia teiposgi ne 
mažai žmonių pasimirė nuo 
karszczio.

Reikalauja Jurininku.
Kadangi ant Amerikos kaiisz- 

kų laivų daugelis jurininkų bai 
gia savo tarnystę, tai randasjiesz 
ko naujų, tik labai mažai verba
vimo biurams pa seka suverbuo 
ti. Dabar jau trūksta l&ivynei 
2000 juriuinkų, bet nėra norin 
ežių prisiraszyti.

Saaltas oras.
Hocohton, Mich. 4 d. liepos 

buvo czia teip azaltas oras, kad 
žmonės ant ulyczių vaikszckiojo 
su skrandoms apsirėdę. Vieloj 
laidiiuti feiervorkus, reikėju kur
ti ugnis ant apeiszildymo. Apie 
sztmtas angliszkų mylių nuo czia 
buvo nepakeneziami karszcziai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New Castle, Pa. Pasažierinis 

trūkis Penosylvan a geležinkelio, 
netol* Oil City, susimu-zė su slo- 
vineziais ant kelio kalkių pr< 
krautais vagonais. Prie to 5 
trūkio tarnai ir du pasažieriai li
kosi sunkiai apkulti.

Užmnsze perkūnas.
Cahokie, 111. Netoli nuo 

czia, laike smarkios audros nuo 
lytaus pasislėpė po medžiu pul
kas žvejų. Trenkė perkūnas į 
medį ir tris žvejus ant vietos už- 
muszė, o tris pavojingai, gal 
mirtinai apdegino.

Esplozija.
Cincinnati, Oh. Sc ha f to j ant 

Torrence Road, kasant dūdas 
vandens traukimui, darbininkai 
prikasė gyslę naturaliszko gazo, 
kuris smarkiai expliodavo. Ex- 
pliozijos keturi darbininkai likosi 
mirtinai užgauti, o trys nore sun 
kiai, bet ne mirtinai.

Bombos expllozlja.
Denvkr, Col. Ant kiemo na

mų pn. 2021 Curtia str. nesugau
tas piktadarys įmetė dinamito 
bombę. Bomba expliudavo ir 
sudraskė 5 metų Olivero dukteiį.

Isz darbo lauko.
5 Anniston, Ala. Southern 

Car and Foundry Co. apreiezkė, 
jog ji priima nauję užmokesmo 
kabelę szėnių darbininkams. Ten- 
nesse Coal and Iron Co. priėmė 
užmokesnio tabelę darbininkams 
Bessemerinės plieninės blėtos. 
American Tie Plate Co. ir Re- 
public Iron & Steel Co. priėmė 
teiposgi nauję užmokesnio tabelę.

T Pm>BURG, Pa. Darbinin
kai dirbanti trusto plieno dirbtu
vėse pakėlė sztraikę, kadangi 
trustas už darbę ne nori mokėti 
pagal nauję tabelę. Sztraikę, 
kaip mena, aalyvaus apie 50000 
darbininkų.

H PirraBune, Pa. Organi
zuoti plieno dirbtuvių darbinin 
kai .netarė sztraikę pakelti 
Sztraikę ims dalyvumę 35000 
darbininkų.

5 Monnb»en, Pa. Pittsburv 
Steel Co. pastatys czia už $7500 
0*<0 dideles geležies drb'uves, 
kuriose raadar' ę 1500 darbinin
kų. Darbai ozianykancziosedirb 
tuvė^e eina gerai. Ir isz kitur 
atkakę darbininkai greitai gauna 
darbę. Dirba po 5—6 dienas ant 
sanvaitės, moka gi po $1.50 ant 
dienos.

5 Wilumbaru, Pa. Saito** 
aplinkinėse sudegė brokeris No. 2 
Dfl įvare & Hudson Co. Blėdį 
ugnies padarytę skaito aut 100- 
000 dol. Per sudegimę szito 
brekerio 650 darbininkų ne teko 
darbo.

Philadelphia, Pa. Atsi
buvo czia susivažavimas skutų 
iszdirbinyczių darbininkų,ant ku
rio nusprendė sutverti organiza 
ciję skurų iszdirbėjų. Prie nau
jos organizacijos pristojo 8000 
darbininkų.

Wilke->barbe, Pa. Sztrai
kąs kalnakasių “Harry anglių 
kastynių pasibaigė, kadangi kom 
pauija sutiko praszatinti nuo dar
bo ne pngulinezius į uniję darbi
ninkus. z

PiTTSBURO, Pa. Pasibaigė 
sztraikas akmenų taszytojų. Dar
bininkai iszkovojo 8 valandų dar
bo laikę ir po 50c. už darbo va 
landę.

Columbia, Oh. Susilvėiė 
czia kompanija, kuri užsiima nu- 
kas mu kanalo nuo Wbeeling iki 
Erie ežero.

5 St. Louis, Mo. Užgimė 
sztraikas tavorų iszkrovėjų ant 
geležinkelių stacijų East St. 
Louis. Sztraikę ima dalyvumę 
1800 žmonių.

5 St. Louis, III. Sztraikas 
geležinkelių trukių iszkrovėjų 
pasibaigė. Geležinkelių kompa
nijos pakelia užmokėsiu po 15 c. 
ant dienos.

-T San Fbancisoo, Cal 300 
skalbėjų czianykszczių skalbiny 
ežių pakėlė sztraikę ant iszko
vojimo trumpesnio darbo laiko.

Rossland, B. C. Czianyksz 
ežios kastyuės vėl pradėjo dirbti. 
Ant kokių iszlygų susitaikė dar
bininkai su darbdaviais, dar ne 
žinia.

1 Denver, Col Šatrai ka» 
Smuggler kastyuėae netoli Telia 
nde, pasibaigė. Abidvi pusės 
susitaikė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

5 Pittsbcro, Pa. Nuo 1 d. 
rugsėjo prasidės darbai dviejose 
United State Glaes Co. dirbtu 
vė?e. Dirbtuvės tos ne dirbo 
per du paskutiniu metu.

Tbznton, N. Y. Sztraikuo 
janti czianykszcziai masziuista* 
nutarė užbaigti sztraikę ir grįžti 
prie darbo.

Moscaca, Pa. Pradėjo czia 
statyti naujas plieno dirbtuves, 
kuriose nuo ateinanezio rudens 
pradės dirbti.

5 Gleon Ioon, W. Va. 
Wh<pple Collery Co. pradėjo 
statyti czia naujas dirbtuves, ku
riose ras darlię 600 darbininkų.

1 PrrraTuN, Pa. Darbininkai 
dirbanti prie triobų statymo pa
kėlė sztraikę.

5 Cincinnati, Oh. Pakėlė 
sztraikę d rato jungėjai cziany k 
szczių ulyczinių karų kompani 
joe.

5 Binohamfton, N. Y. Pasi 
baigė sztraikas katilų dirbėjų 
Erie geležinkelio Suiųuehannoj.

5 Waakesha, Wi8- Triobose 
Wisconsin « Central geležinkelio 
bus parengtos naujos plieninės 
blėtos dirbtuvės.

• Beaver Fall«, Pa-x Bas 
czia pastatytos naujos plieno dirb
tuvės.

1 McKersport, Pa. Dirbtu 
vės De Wees Wond Works liko
si uždarytos.

1 Drovosburg, Pa. Bus czia 
pastatytos naujos dcato dirbtu 
vės.

5 Easton, Pa. Leh'gh Valley 
R. R. Co. pakėlė ant 30% darbi
ninkų užmokesnį.

ISZ 
Lietu viszkn dirvų.

Susi vieny] imo reikaluose.
Nr. 25 “Vienybės” patilpo pa 

tėmyjimai Dr. M. Valančiausko 
isz Piymouth, Ps. apie reikalu* 
iszliuotuoto nuo kunįgų despo
tizmo Susi vieny jimo. Patėmyji- 
mams ir užmanymams tiems gali
ma pritarti, tik mes užmanome, 
kad prisiraszęs tuojau pastotų 
pilnu sąnariu ir ant gavimo po- 
smertinės, kad ne reiktų laukti

-zeszų mėnesių. Laukti teip ilgai 
isztikro nėra nė reikalo, ka
dangi juk kuopos serganezių ir 
teip ne priims. Kam gi todėl ta 
pasargatJl naudos ne atgabę*,o ne 
v enę norintį prisiraszyti nubai 
dys. Gali juk pasitaikyti, kad 
pri-ira-zusį gali mirtis patikli; 
tas mds gal pasitaikyti retai. 
Kitų tautų organizacijose, kaip 
antai lenkų arba slovakų, kaip 
tik prieiraszo sąnarys, užsimoka į 
centrąliszkę kasę prigulintį mo
kestį, jis tuom paežiu pastoja pil 
nu aananu organizacijos su vi- 
s$ms tiesoms. Kodėl tas pats ne 
gali būt geru liai uviszkoee orga
nizacijose? Pusmetinis terminas 
ant pripažinimo pilno sąnario tie
sų muaų organizacijoj gali tik 
užkenkti organizacijai, nuo joe 
nubaidyti norinezius prisiraszyti. 
Dabar tenka iazęireti, kalbinant 
kę pribiraBzyll prie Sueivienyji- 
mo, užklausimę apie jo konsti 
tuciję. Kaip tik iszgireta, kad 
prisiraszęs tik po szeszų mėnesių 
gali patekti pilnu sąnariu, tai 
atsako, jog mirtis ne visada nur 
laukti ir taikintiesi prie konsti
tucijos, bet ji gali ateiti ir dar ne 
pasibaigus szesziems mėnesiams, 
o tę-yk likusi szeimyna nieko ne 
gautų isz organizacijos kasos. 
PrisirasziuB, girdi, prie terpiau 
tiszkų apsaugojimo draugysezių, 
kaip tik užmokėjai prigulintį mo 
keatį, turi tiesę gauti ir poamer- 
tinę tokię, aut kokios usiraszai. 
Numažinimę įstojimo mokeaties 
uuo 1 d. ant i d. mes randame 
geru, bet užmanome, kad mokan
tis jd., drauge sudėtų ir 25c. ant 
ateinanezios posmeriinėa. Užma- 
nymę tę paduodame ant apsvar
stymo kuopoms ir centralisz- 
kiems Suaivienyjimo virezinin- 
kame.

Svarbiausiu reikalu, pasidali
nus “Sus v.” į dvi dali, mums ro
dosi, turėtų dabar būti: paaiaz- 
kinti gerai stovį ne kunįginio 
Su* i v., kad sąnariai gerai žinotų, 
katro Susiv. laikytinai. Mums ro- 
kosi, kad ir kunįgmėse kuopose 
atsiranda daug sąnarių nenoriu- 
czių neesti ant savo sprando kunį
gų despot sakę jungę. Reikėtų 
tiems parodyti kėlę, kaip isz 
kunįginių kuopų geriausiai pasi
traukti ir prisiraszyti prie liuo 
sojo Susivieoyjimo.

Sanarjs 4 kuopos.
'-'■''U ę

Isz 8t. Louis, Mo.
Darbii eina czia pusėtinai ly 

giai fabrikuose, kaip ir sziaip 
mieste. Lietuviai iszsiskirstę po 
visę miestę, veik visi tnn darbę. 
Nesutikimų terp jų nėra. Tub 
prakilnesni musų broliai stengia
si sutverti czia pagalbinę drau
gystę, laukit vien tinkamos pro 
gos ant įkunyjimo szito užmany
mą Narinczių pristoti yra nore 
ir ne daugiausiai, bet skaitlius jų 
be abejonės pasididįs.

. 29 d. berželio nUibuvo pikny- 
kas lietuviszkos Siv. Traicės pa
rapijos isz Fast St. Louis, III. 
Ant piknyko visi gražiai link
sminosi Vaidų nė jokių ne bu
vo. Daugelis buvusių ant pikny
ko rugoja, kad prasta buvo mu
zika. Piknykę surengė kunįgas 
Mašiotas.

Czianykszcziai lietuviai prade 
da suprasti naudę vienybės ir 
skaitymo knįgų ir laikrasaczių,, 
skaitlius akaitanezių palengva 
didinasi, prie skaitymo viens kitę 
regine. Isz to galima tik džtaug- 
tiesi. V uosi s.

Isz Nashua, N. H.
Neseniai czia susitvėrė lietu- 

visaka Szveuto Kazimiero Drau
gystė ir gerai laikosi. Lietuviai 
sutikime gyvena, barnių ir nesu
tikimų terp jų nėra.

Tūli lietuviai pradėjo duonę 
kepti ir viei musų broliai nuo jų 
perka duonę. Atėjo caia žydas 
ir norėdamas lietuvių duonkepę 
isznaikyti, pradėjo pardavinėti 
duonę daug pigiau, bet tuom 
musų brolių ne atitraukė nuo 
savųjų: žydo duonę perka tik 
pusponiai, tikri gi lietuviai perka 
vien nuo savųjų. Nors už,duonę 
užmoka brangiau, bet turP gėrės 
nę ir palaiko savo vientauezius 
duonkepius. Užtai jie verti pa
gyrimo.

Skaitytojas

Isz Baltlmore, Md.
Ant pereito susirinkimo M. 

Koperninko Dr-tėe buvo vėl pa 
keltas klausymas rinkimo aukų 
ant “Freedum” ir kitokių reika
lų. Svarstant tuos reikalus, pasi 
rodė, kad užmanytoje! laikrssz- 
czio “Freedom” ne turi tvirto 
pamatu, ant kurio galėtų užma- 
nymę paremti, bet tylėjimu no
ri viskę užbaigti. Į komitetę įsi
skverbė per daug kunįgų, o jie 
ne mėgsta žmonėms nieko garsin
ti. Todėl M. Koperninko Dr-t ė at

sisako nuo auaavimo ant * Free- 
dom” ir kitko,pakol užmanytoje! 
ir aukų rinkėjai nepradės elgtis 
protingiau. Nežinia ar 
kankintiniai - sulaukia kiek? 
(Kodėl europinis komitetas 
ne garsina atskaitos ir ei 
Riesi tikrai kunįgiszkai?) 
Viszteliauckas ar ruko tabakę? 
Paryžių ės parodos rokunda da 
vis ne užbaigta. Stovint reika
lams tokioje rėdoj, isztikro ne 
smagu kę nors aukauti.

Vardan M. Koperninko Dr- 
tės,

Sekr. V. Karalius.

IszThorp, WIb.
Szį metę vaisiai iszrodo gerai. 

Naujų liet, fermerių pribuvo 6. 
Kurie pirko žemes 3, 4 metai at
gal, džiaugiasi, nėa žemė dvigu
bai pakilo -savo vertėj ir kils da, 
nes daug pirkikų pribūva, lik ne 
lietuv ai; ne drąsu gundyti mu- 
aiszkius prie pirkimo žemės.

Bulius, kaip buvo garsinta, ne 
atsibuvę isz priežasties dviejų lai
dotuvių, būtent mirtis iszplė- 
8zč Mikolainiut 6 metų vaikę ir 
seserį 22 metų.

Ne užmirszkime tokius biznie
rius, kurie nesigaili aukų ant kan- 
kintinių, teipgi ipsilenkkiine nuo 
tų biznierių, kurie ne nori nieko 
aukauti ant kankintinių ir ki
tokių tautiszkų reikalų. Lietuviai 
tegul ne užmirezta pirkti pas 
p. M. Czarneckieoę lietuvę, Mas- 
laucko namuose, kuri ne seniai 
užsidėjo grosersztorį. Jos vardę 
rasite terp aukautojų ant kankin
tinių.

Jonas Kurtinaitis.

Ihz Worcester, Mass.
Karszcziai czia labai didelę y- 

p*cz ne pakeneziami karezeziai 
buvo 28, 29 ir 30 d. berželio. 
Nuo karezezio daug žmonių apsir
go, o keliolikas numirė. Saulės 
spinduliai užmuszė ir vieuę lietu
vį, Antanę Kuralajietį, paeinantį 
isz Kauno gub. Kunę jo palai
dojo 24 d. berželio.

J. Kulbokas.

Reikalai Susiv. L. A.
Sziomis dienomis iszsiuntinėjo 

me visoms kuopoms ir draugy
stėms atshzaukimus padalinimui 
sąnariams ir rasztus padalinimui 
sąnariams ant prezidentų adresų, 
ant kurių teiksis savo ranka pa
šinu žyli mums pritarianti sąna
riai ir paskui kuopų ar draugy- 
sezių sekretoriai malonės tuos 
rasztus man prisiųsti.

Sąnariai gali pasiraszyti tiktai 
tie, kurie buvo sanaria s jau pirm 
16 seimo.

Triacaię kvartalinę mokestį po 
50 et. Susiv. L A. kuopų ir drau 
gysezių sanariai teiksis siųsti pas

Tamę Pąuksztį, 
128 N. Main str.

P.ttston, Pa.
Visi Susiv. sanariai laukia ypa

tingų žinių nuo Ontraliszkb Ko
miteto atjieszkojime Susiv. turto. 
Atsakome, kad mes darome tai, 
kę galime, ir gavę Jūsų paraszus, 
galėsime iszpylditi Jūsų reikala
vimus. t)ėl to gi yra užpraszomos 
visos kuopos ir draugystės, pri 
gulioezios prie S. L. A. suszauk- 
ti susirinkimus, kur perekai- 
czius nuu Central ihz k o Komiteto 
ataiszaukimę ir viskę apsvarstę 
vienai,, užgirtumėt prisiųgtaję 
rezoliuciję ir savo pareszait pa
tvirtinę, veikiaurai malonėkite 
sugręžinti. -

M. Totorius, 
Prezidentas.

Svetimi Balsai.
Maskoliszki Peterburgo lalk- 

raazcziai nereniai, perkratinėdami 
reformę mokyklų, iszrodinėjo 
reikalę isz mesti isz mokyklų pir
miausiai politikę, kuri daugiau 
pikto negu . gero atgabena. 
Rygoj Užeinantis, vieuas isz ge 
reenių maskoiiszkų laikraszczių, 
“Pribaltyjskyj Kraj”, priduriu, 
kad pirmiausiai reikia iszvyti po 
litikę isz mokyklų vakarinių 
Muskolijos parūbežių, taigi kra- 
setų ne maskolių apgyventų.

“Kiek blėdiee atgabeno politika 
mokykloje ne tik reikaluose 
praktiszko gyvenvmo, bet ir rei
kaluose protiszko ijzlavinituo be 
simokinanezių, sako Pribaltyjsky, 
Kraj. Ar ne laikae jau iszsiliuo 
suoti nuo klaidaus supratimo, buk 
mokykla gali būt politisaka? Ar 
gi normaliszku yre dsleLti, idant 
10-15 metų yaikyszezisi persiim
tų jau mokykloj szovinizmu, ger- 
manofobija, judofobija ir kito 
kioma. fobijoms iszkraipancziomv 
normai i sakę iazsilavinimę vaiko 
dvasios.

“Jeigu ne geistinu yra politisz 
kas iasauklėjimas augsztesnėee

mokai įtakose įtaiaoee, tai dar la
biau negeistinu turi būt pradinėj 
arba vidutinėj mokykloj, kadangi 
vaikai ne gali su supratimo 
priimti tz*okių ar tokių politisz- 
kų pažiūrų. Tas yra auormali sa
ku Ir todėl ne geiatinu.

Poliliszkos pažiūros turi auk- 
lėtiesi huoeai, tiktai isz etiszkų 
(doriszkų) ir mokaliszkų pažiūrų. 
Tik tokia politika mokykloj bus 
normaliazka, tik tokios galima 
geiti.”

Bereikalo doresni maskoliszki 
laikraszcziai stengiasi atvesti į 
supratimę fanatiszkus caro tar 
nūs. Jie, bodami ne dorais, dorų 
pamokinimų ne supras. Kę 
Dievas nori nubausti, tam protę 
atima, sako priežodis. Mat>ko i- 
Hzki gi diejateliai visuose jų pa- 
davadyjimuose parodo, kad pro
to ne turi. Jie prie kiekvieno 
žmonių žingsnio stengiasi pri
segti savo purvinę politikę, po ku 
nos sparnu atlieka nedorus savo 
darbus. Kurgi Maskplijoj nėra 
purvinos caro tarnų*politikos?Cer- 
kvės, vietoj platinti knkszczio- 
niszkę meilę, platina nekenti m p 
kitų tikėjimų; mokyklos, vietoj 
apszviettmo ir mokslo, stengiasi 
szirdyse vaikų pasėli nekentimę 
kitokios kilmė* žmonių, net pa 
ežių besimokinanezių sandraugų. 
Ateis vienok laikas, kada valdžių 
sėjama sėkla iszduos joms pa 
ežioms ne geistinę vaisių, jų su- 
demoralizuoti žiųpuės turės kreip 
tiesi priesz demoralizatorius 
ir skriaudėjus!

-4• • •
Nr-I14 maskoliszko laikraaz- 

czio-“Peterbuigskija Viedomos- 
ti” patilpo straipsnis p. Vilnie- 
czio p. a. “Kam ir koks reikalin
gas Vilniuje universitetas?” ? Au
torius raszto rugoja, kad mokslas 
Vilniuje už nigo, nore Lietuvoj 
daug yra klausymų laukianczių 
moksliezko iszaiszkinimo, bet kę 
gi daryti, kad czia ir moksiįsa
kais klausymais užsiimti ne gali
ma. Paminėjimu praeities gali
ma pradėti tik nuo laikų M ura v- 
jevo ir Kaufmano. Negalima czia 
užsiimti ant praktikos ne filologi- 
a. Visuose Maskolijos un i vėrei te 

tuose mokina apie baltgudiszkus 
dialektus, bet vietiniai mokslo 
stulpai, sunįaskolėjęs lai vys Spro 
gia ir keleivis vokietys Engel- 
hnrdt to ne pripažįsta. Dar mes 
žinome, kad nė jokia tauta ne 
permainė savo literų ir ne priė
mė svetimų ir dar be jokių pri
taikymų. Trys deszimtys metų 
atgal Moks’o akademija Peterbur
ge i?zleido priimtu tauthzku 
azriftu rasztas Donalaiczio, Dau- 
kszoa, brolių Juszkeviczių. O 
Vilniaus ypatiazki mokslincziai 
tvirtina, kad mes ne galime at 
lenkinti bažnyczios, palaikydami 
psgirymo vertus lietuvių reikala
vimus pamokslų ir dievmaldystos 
jų prigimtoj kalboj. Prieszin- 
gai, tegul su bažnyczios pageiba 
lenkina baltgudžius katalikus, 
bet užtai mes sulaikysime lietu 
vių geismus; jų besiprieszinimus 
reikia pergalėk. Ten Peterbur
ge kalba apie istoriazkę teisybę 
ir lietu visikus rasztus ir lotyniaz- 
kų 1 teių vartojimę lietoviszkoj 
kalboj nuo reformacijoty nuo 
1545 m. Vilniuje, gi toks “mok 
slaa” ir “etnografija” ne daleisti.

Taigi kam reikalingas Vil
niaus universitetas? Žydams? 
To ne galima daleisti. Lietuvy*, 
dsgi intelegentas už žmogų 
ne pripažintas—jie sapnuoja apie 
lietuviukas literas ir literaturę.

Savo Lietuviszkuose laisz 
kuoee, užleistuose Vilniuje 1901 
m. Seland Du be lt sako, jog Lie
tuvos žmonių siekiai yra: “sal
džiau valgyt, daugiaus miegot, 
gerti užtektinai degtinės ir kaip 
galima mažiau dirbti. Szitiems 
žmonėms nepažįstamas troški
mas teisybės ir saužiniszko gyve 
nimo.

Gana tų žodžių. Teisybės 
lietuvys laukia ir ne sulaukia per 
35metus: jam nėra mokslo; lie- 
tuviszka gramatika ir ortograf ja 
iszmislyti vokieczių 121265 prū
su lietuvių—bet dviem milijo
nams maskoiiszkų lietuvių lietu
viškas klausymas ne isznszimas 
dėl grynai vietinių sanlygų. 
Vilniaus gi universitetas turėtų 
remti esi ant labo ir protiszkų rei
kalų gyventojų Lietuvos ir Balt- 
gudijos. Lenkiški siekiai czia 
dabar ue galimi, laižos ant to 
perėjo.

Pasekmė iazliuusavimo ukinin 
kų Lietuvoj jau apsireiszkė pri- 
žįriazimu lietuvių prie savo kal
bos ir savo literatūros. Ko ne ga
lėjo žinoti maskoliszki diejate'iai 
1862 m. Vilniuje, kada mok
slo *k*dėmija ne spėjo iszleisti 
Donalaiczio, gėda to nežinoti au
toriui “Lietuviszkų laiszkų”190l

m. Poneli i-H:ijorai, ūkininką* len
kai ir maskoliai ant lietuvi sakos 
dirvos, kokiais juos peretato 
P. Beland-Du beitų, be lietuviai 
kos kalbos būti ne gali; kitaip 
jie turi iszlįraukti iezeaeo praeities 
kuo gražiausius darbus ir senovės 
paminėjimus apie tę “Ka-kettiaz- 
kę” dialektę. Bet apart Donalai
czio, Daukszos, pamokslininko 
Szvento Jono bažnyesao Vilniuje 
Kostantino Szirvido, nuo pra
džios 19 szimtmecaio atsirado 
nauja lietuviška literatūra to
kių ypatų, kaip Pasnkevieziaus 
Posakos, Strazdelio, Stanievy- 
czio, Volanczausko, Daukanto, 
Baranausko ir daugelio, daugelio 
aiezių. Universitete XX amžiaus 
turi apsireikszti gyvenimas vieti- 
n ų žmonių, o ne atėjūnų isz Len
kijos, bet gyventojų buvusios Lie
tuvos kunįgai ksztystės.

Lietuviszza kalba turi būt mo 
kioama ne tik kaipo akademiaz- 
kas mokslas bet ir kaipo neatbū
tinai reikalingas daiktas prak- 
tizzkame gyvenime.. Aptieko- 
riai, daktarai, topografai, su
džius tirinėtojai ir kitokį urėd- 
ninkai turės atlikti savo užduotę 
be pagelbos vertėjų ir tarpinio 
ky-itės dvasiszkų ypatų. Tpatiszkę 
atidę reikia atkreipti ant svetimų 
kalbų: vokiškos, praneuziszkos, 
angliszkos, per parengimę insti
tuto mokinimai naujų kalbų; 
pakėlimai žemdarby*tės galima 
būt parengti atsakantį žemdar- 
biszkę fakultelę (kaiptai tari vo- 
kiecziai prie Leipcigo universite
to). Uždėjimas universitetoyil- 
niuje turi remtieji ant visiszko 
užsitikėjimo cziagymiams krasz- 
to gyventojams. Kilnojimas 
profesorių dėl pereiėmimo jų vieti
ne etnografija ir istorija turi pe
reiti} padavimų laikus. Lietuvisz- 
kas universitetas su maskoliszka 
mokinimo kalba išvalytų eiles 
urėdninkų nuo ypatų su naminio 
prasimokinimu, taigi nuo neda- 
mokytų.

Taip sako Vilnietis apie užma. 
nytę parengimę Vilniuje un ver- 
riteto. Nors ne viskas gali lietu
vius iszganėdinti, kę jis sako, 
bet ne galint nieko geresnio 
tuom tarpu sulaukti, galima būt 
ir, tuom pasiganėdinti. M ižą 
vienok viltis, idant ant jo pliano 
sutiktų valdžię turinti, kurieJJetu 
vę laiko už melžiamę karvę, pave- 
slę ant isznaudojimo atsiųstų isz 
Maskolijos visokių Deržimordo- 
vų. Kur valdžios padėtų tas 
maskolystės^sziiszlavas, jeigu ant 
urėdų pradėtų Lietuvoj priimi
nėti vietinius gaivalus? Val
džios juk apie gerovę tų gaivalų 
visai nesirūpina. 1

Kiek žmonių gali išimai* 
ty ti žeme?

Ant atsakymo ant szito klausy
mo reikia pirmiausiai žinoti,kokį 
ruimę užima musų žemė, kiek 
ant jos gyvena žmonių ir kiek 
gali gyventi. Szięd'en ant visos 
žemės gyvena apie 1600000000 
žmonių. Sausžemiai užima plotę 
135 milijonų ketvirtainių kylio- 
metrų, isz ko ant Europos iš
puola tik 10 milijonų ketv. 
kyliometrų. Ant to ploto yra 
czieli apskrieziai ne tinkanti 
žmonių gyvenimui, yra ne vaisin
gi tirai ir augsztų kalnų virezu- 
nės, kur žmonės ne gali gyventi. 
Toki ne tinkanti žmonių gyve
nimui plotai už ma 8 milijonus 
ketverlain’ų kyliometrų. Taigi 
tinkamos žmonių gyvenimui žemės 
yra 132 milijonų ketvirtainių ky 
liometrų. Aut tų 132 milijonų 
ketvirtainių kyliometrų (kylio- 
metras beveik lygus kol įsa
kam viorstai) gyvena sziędien, 
kaip jau sakėme, 1600 milijonų 
žinomų, i Pradžioj prieito Bzimt- 
meczio ant tu ploto gyveno 500- 
700 milijonų žmonių, taigi per 
szimtę metų skaitlius gyvenan- 
čzių ant žemės žmonių beveik 
pastdvigubino. Jeigu teip dau- 
gytuai žmonių skaitlius ir 20 in 
szimtmetyj, tai pradžioj ateman- 
czio szimtmeczio turėtų būt ant 
žemės 3200 milijonų žmonių. 
Apgyventi žemės plotai ne vauir 
vienok lygiai maitina žmonių, i- 
mant visę gyvenanezių ant že
mės žmonių skaitlių iv padali
nant tę skaitlių ant ploto 132 
.milijonų ketvirtainių kyliometrų, 
mzpuola tik po 16 ant ketvirtai
nio kyliometra Isztikro vienok 
ne visur ant to ploto lygiai tirštai 
gyvena žmonės. Tirszcziausiai 
apgyventa yra Europa ir Azija, 
tas dvi žemės dalis dabar viena 
žodžiu vadina Surasią; imant j*s 
czielaa, turi joe vidutiaiazkę gy
ventojų tirsztumų taigi po 16 
galvų ant ketvirtainio kyliome- 
tro, bet ir czia gyventojai ne ly
giai iš skirstyti: Sziaurinėj Mas- 
kolijoj, Norvegijoj ir Sziaurinėj
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| Isz paskutinio gyventojų su* 
skaitymo, Indijoee pasirodė, kad 
iru o 1891m. iki 1900m. Bomba- 
yaus prezidentystėj skaitlius gy 
veri tojų pąpimaAiuo ant 1502868 
galvų, arba ant 5,57%. Mieste 
Bombay gyventojų akaitlius pasi 
mažino aut 51921 galvų, arba 
ant 6. 43% ; dabar jame vra 770 
843. Uitai mažose vieszpatystėse, 
ėaanozioae tik po Anglijos globa, 
bet turincziose savo urėdninkus 
ir valdonus, kaip kur pasimaAini- 
mas pasibaisėtinas: imant visas 
tokias vieszpatystes.jose skaitlius 
gyventojų sumažėjo ant 14,48%. 
Mieste D mayze buvo 32920 gy
ventojų, liko tik 18634.M este Ma
ri k an ta iszmirė 37,84% gyvento 
jų, Revakantoj 34%, Palampure 
27.62%, Katjavaie per 10 metų 
numirė 42500 Amonių, Udejpure 
841)000, taigi netoli pusė. Daugi
nimąsi gyventojų Indijose apsi
stojo nuo 1896 m., o nuo trijų 
paskutinių metų pradėjo pasibai
sėtinai rnaAintiesi.

| Mariendo>fe, netoli Berlyno, 
likosi suaieaztuotas duonkepys 
Bobbe, kuria papjovė moteri
ukę Hamslyng ir jos vaikus. 
Dabar pasirodė, knd jis ir dau
giau Amonių nusiuntė į kitę»vietę. 
Msriendorfe ir Klein Kreuze is 
turėjo tycaia parengtas olas, ku
riose slėpė jo papjautus žmonės. 
Kiek jis Amonių nudėjo, dar ne 
žinia. Pol cija dabar jieezko terp 
žmogžudžio draugų ir palįsta 
mų, ar katro ne trūksta.

| Vengrijoj, kasant tunelį nau
jai dirbamam geležinkeliui netoli 
Marmama Szight, nugriuvusi Ae 
mė užbėrė 60 darbininkų ir be 
nbejonės visi likosi uAmuszti. 
Ant gelbėjimo uAbertų atsiuntė 
kariauną. Iki ssiol atkasė tris 
su vi-u sutrintus kunus. Nėra 
didelės vilties atkasti kę nors isz 
uAbertų gyvę.

Siberijoj yra gana dideli žemės 
plotai pate Leditių jūrių, ant 
kurių ue rastume nė po vienę 
žmogų ant ketvirtainio kylio- 
metro. Įsa visų žemės krasztų 
tirszeziausiai apgyventa yra vidu
rinė i> pietinė Europa, Indijos ir 
ir Chiaai su Japonija; kiekvienas 
iaz tų kaasztų užima plo'ę 2-3 
milięmų ketvirtainių kyliome 
trų, ežia gyvena 900 milijonų 
gyventojų, eaia iszpuola, imant 
vidatmisakai, po 80-90 žmonių 
ant ketvirtainio kyliometro; su 
laika prie tirsztai apgyventų 
k rašalų galima bus pri skaityti ir 
Suvienytas Talstijaa Sziaurinės 
Amerikos, bet dabar jos dar prie 
tokių nepnguli, tirsztumas apgy
venamo eaia dar mažesnis negu 
Europinėj Maskolijoj.

Sziędien,pagal tirsztumę apgy- 
venimo dalina žemę į krasztus 
tiras' ai apgyventus, kur ant ket- 
v irtai no kyliometro iszpuola po 
100 suvirszum žmonių; tie plotai 
užima 1 milijonus ketvirtainių 
kyliometrų; gerai apgyventi 
krasatai, kur aut ketvirtainio 
kyliometro iszpuola po 50-100 
žmonių, užima teiposgi 3 milijo
nus ketvirtainių kyliometrų ; 
krasztai menkesnio 
mo, 1O-50 žmonių ant 
liometro, užima plotę 
nų kelv. kyliometrų; 
menko apgyvenimo,
žmonių aut kyliometro, užima tei 
posgi 13 milijonų kyliom, ir aut 
galo krasatai labai retai apgy 
venti arba visai ne apgyventi už
ima 100 milijonų ketvirt. kylio 
metrų. Taigi iszpuola, kad dar 
f žemės Į»aviraziau* labai retai, J 
arba visai ne apgyventos. Prisi
žiūrėjus vienok tiems krasztam* 
geriau*, matyt, kad isz tų didelių 
plotų tik maža dalia tinka apsi 
gyvenimui žmonių.

Yra ant sfieto teip va stugi 
krasztai, kad ant vieno ketv.rtai 
nio kyl. gali iszmisti po 300 
žmonių Prie tokių kra*ztų prigu
11 antai Niliaus klonis. V etų to 
kių vienok aut žemės ne 
daug yra. Isz viso ant žemės ja
vais uždėtų yra 2150000 kelv. ky- 
liometrų, kurie atgabena 5050 
milijonų hektolitrų javų. Taigi 
dabar klausymas, ar daug liko 
dar vietų ant žemės, kurias gali 
ma būt ant dirvų apversti. To
kių vietų yra dar ant žemės tik 
apie 12 milijonų hektirų. Rods 
yra dar gana dideli pievų plotai, 
bet juos ne galima į dtrvas paver
sti, kadangi ant žemės reikalingi 
ir visokį gyvuliai, be gyvulių 
mėszlo ir javai ant dirvų neužde 
rėtų Veip kaip dabar. Rods 
mėsilę galėtų užstoti kitos mede- 
gos, paveiku'an salietra. Jos ant 
užmėžiuao diivų po javais reiktų
12 milijonų tonų ka* metę. I*z- 
kur gi ję imti, kad nė pusės to ne 
surenka ant žemės? Ir dabartinių 
gyventojų ne iszmaitima jau že 
mė daugelyj vietų: vokiecziai, 
prancūzai, anglijonai turi jau 
dabar produktus ant maisto ga 
benti isz kitur, o žemė tinkama 
žemdarbystei tuose krasztuose 
jau beveik visa sunaudota. Ch'- 
nuose kiekvienas mažesnis užde 
rėjimse milijotius žmonių isz bado 
į kapus nuvaro; tę patį matome 
Indijose. Teip kaip dabar daly
kai stovi, žemė ne gali iszmailyti 
daugiau kaip 3—1 milijardus Amo 
nių. Jeigu skaitlius gyventojų 
ir toliaue augs toj paezioj propor
cijoj kaip dabar, tai tiek gyven
tojų žemė turėtų turėti jau pra
džioj ateinanezio szimtmeczio. 
Dabar vienok dauginimusi gy
ventojų visur pasimažino, o 
kaip antai Prancūzijoj visai sp- 
sistojo. Tas gal dar ant toliaus 
nuvilkti ne priteklių maisto. 
Tuom tarpu dtr mokslinczai gdi 
iezraati kokį nors budę atitolini
mo laukianezio netolimoj ateilėj 
bado, gal jie surasti budę dilbimo 
dirbtuvėse tnaisto praduktų. Ne- 
reikia, užmirszli, kad badas atga
bena ligas, kurios sumažina žy
miai žmonių skaitlių ir palengvi
na lyivį pasitikusiems.

|| Surinkimai popieAiaus susi 
deda kas metę: surinkimai isz 
pngulinczios popiežiui žemė*— 
700000 markių; nuoszimcziai nuo 
sudėtų bankuose kapitalų—4800- 
000 man; dovanos 2000000 mar
kių; Szventc Petro skatikai 10- 
0000'0 markių. Isz viao 17000- 
000 markių. Pcpiežiua turi di
džiausią ant svieto rumę, kuria
me yri 11000 kambarių ir 200 
kambarėl Q ir 20 kiemų. Popie
Aiaus dv ro tarnų yra 1200. Ant 
algų kardinolams eina 121'0000 
markių, ant gvardijos 3180O0 
teark., ant kitų tarnų ir ullaiky 

Ano rūmo 1000000 mark. Ant 
labdarystės 600000 markių. At
lieka todėl 13500000 markių kas 
metę. Atlikusius nuo iszdavimų 
pinigu? popiežius sudeda Lon
dono banke, o atlieka po 12 mili
jonų kas metę. Taigi vargo 
szventas tėvas ne kenezia.

Įį Botu o j, Kongo vieszpatyslėj 
(Vidurinėj Afrikoj), likosi sua. 
resztuoti du belgiazki oficierai. 
Szi tiekrik-zczioniszkoe, europe- 
iszko* c vilizncijoa ne*ziotojai, 
girti būdami, prisakė kaimo vir- 
szminkui Suvaryti pas juos visas 
mergas ant jų palinksminimo. 
Kadangi kaim<> virszininkas atsi
sakė tę daryti, krikszczioniszki 
of cierai izssitraukė revolverius ir 
nu*zovė jį, o paskui užpuolė ant 
ežiabuvių merginų; katra jų no
rams ne norėjo pasiduoti, tę per- 
szovė. Tokię mat civilizaciję pla
tina Afrikoj reprez- ntanlai euro 
pėjiszkos civilizac jos ir kri- 
kszczionybės nesziotojat

|| Maskolijoj, aut 130 milijonų 
gyventojų, kaimų mokykla* 
1900m. lankė 2695000 vaikiukų, 
o tik 199000 mergaiezių. Taigi 
lankė 4,8% kaimieczių vyriškos 
lyties mokykla*, o mergaiezių tik 
1.4%; viena* vaikiukas ant 21 
vyro lankė mokyklę, o viena 
mergaitė ant 71 moteries. Jeigu 
mat vyrų apezvietimaa Muakolijoj 
etovi labai žemai, tai moterų dar 
4 syk, žemiau* negu vyrų.

Isz visur.

II Sugulusi į miestę Limę, 
Peru republikoj, mokslinczių ex 
pedictja, kuri buvo iazkeliavusi 
ant moksliazkų tirnėjimų į aplin 
kines Saula Ch ųuicoia upės, pa
sakoja. kad ant upės dugno pies- 
kos užtiko daug aukso?

|| M u en che no (Bavarijoj) uni
versiteto studentai atsiazautė į 
vaidilas, reikalaudami apsunkini- 
n>ų, prie pastojimo į uoiveraitetę. 
svetimų krantų studentams. Szi 
tę universitetu lanko ir daugelis 
amerikonų.

|| Gubernijose prie Volgos Mas- 
kobjoj, nuo didelių karszczių ir 
stokos lytaus teip iszdegė Lukai, 
kad daugelyj vietų ne bus visai 
kę rinkti. Gyventojai laukia 
ežia tokio jau bado, koks buvo 
10 metų atgal.

| Australijoj, ant visų geležin
kelių užgimė tarnaujanezių 
sztraikas aut iazkovojimo geres
nio už darbę ulmoke-mio. Dėl 
asito sz t raiko bėgiojimas trukių 
ant geležinkelių Vakarinėj Aus
tralijoj su visu paailiovė.

|| Ant viao žemės pavirszisus 
yra apie 1500 milijonų g>lvų gy 
ventojų. Europoj yra 334 mili
jonai, o tame skaitliuje 3 milijo
nai su virazum moterų daugiau 
negu vyrų. Azijoj yra 815 mili
jonų gyventojų, o tame 16 mili
jonų vyriszkių daugiau negu mo
terų! Afrikoj yra 1 milijonas 
vyriszkių daugiau negu moterų, 
tiek jau daug'au vyriszkių negu 
moterų yra ir Amerikoj. Aus
tralijoj, ant 4 mibjonų gyvento
jų, ant pusės milijono vyriszkių 
daugiau negu moterų.

| Ant kariaunos reikalų, 
įeituose metuose daugiausiai pi- 
nįgų iszleido Anglija, nes 885 
milijonus markių, Prancūzija 766 
milijonus, Vokietija 756 milijo
nus, Maakolija 720 milijonų, Ita
lija 348 milijonus markių.

pe

123004, mozūrų 11461, vokiecsių 
5325. Daugiausiai lietuvių, nee 
99424 yra Sųnapilės pav., o m** 
žiauriai, nes tik 21, Augustavo 
pav.

P. Volier, kaip paaiszkina 
prakalboj, dabar renka tokię jau 
medegę apgyventų vietų Kauno; 
Vilniaus ir G irteno gub. Geisti
na, kad ir toų kuo greicziausLi 
butų iazleistos. Dabar užleista 
knįga apie Suvalkų gub. yra la
bai didelės vertės ne tik masko 
liams bet ir lietuviams, net lietu- 
Viszkiems rasztįninkama, kadangi 
ežia paduoti ir tikri lietuvirjki 
v etų vardai. Knįgoe prekė 3 
rubl., bet ji tų pinįgų verta.. Kas 
į*tabiausio yra knįgoje—-kad ku 
oįgai pasidavę lietuvia s lenkisz- 
kai kalbancziais, kadangi bažnyt 
kiemiuose tiek parodyta lenkisz- 
kai kalbanczių, kiek yra kunįgų 
drauge su dudorium.

Biologta, arba Mokslas apie gy
vus daiktus. Pagal prof. 
Nusbaumą, sutaisė Saernas. 
Spauda ‘•Lietuvos”. Chicago- Ui- 
147 pusi.

Szius rasztas pianinus tilpo 
“Lietuvoj", dabar skyrium į knį* 
gę atmusztas.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo apie 
Lietuvę:

Kornilovo, Russkoje dielo v Sie- 
vero Zapaduoni Krajie.

H Mieste Ch rkove, pietinėj 
Maakohjoj, nuaibinkrutino pre
kystes bankas. Skolos siekia 5 
milijonus rublių. Žmonelėms, tu
rėjusiems savo uAczėdyjimua ban
ke, reiks daug Audyti.

B Netili Ufos, ant Samaros 
Zlotousto geležinkelio linijos, ry
tinėj Masko'ijoj, susidaužė paša- 
iierinis trukia. Prie to 48,pasažie 
riai likosi sunkiai "apkulti, 
ant vietos užmuszti.

d du

| Per pirmutinę pusę 
metų per Bremę į užmarius iszke- 
liavo 65742 iszeiviai. Pereitę me
tę |>er tokį pat laikę iszkeliavo 
55821, taigi szįmet netoli ant 
100U0 daugiau.

8iių

| Mieste Kadikse, laike laivy
nas manevrų ezpliodavo torpeda. 
Ezpliozijos likosi uimuaztas vie
nas ofioeras ir du jurininkai, o 17 
juriniukų pavojingai sužeidė.

, | Armėnijoj, mahometoniszki 
kurdai vėl pradėjo deginti krikai 
czionių armenieczių kaimus. Iki 
sziol papjovė jie 11 ar.nenieczių.

Westviile, 111. Tėvynės Mylėtoju 
Dr-tes Kuops turės savo susirinkimą ne
ri šilo j, U Liepos, S vai. po pietų, svetai
nėje Lietuviu Kooperativiszkoe Bendrys
tes, ant kurio visus sąnarius ir visus 
kitus lietuvius ir lietuvaites kviecsla su
sirinkti. • x

’ ' A. Apouallis, sek.

Padekavoue.
Chicago. Dr-to Ss. Antano siunosis 

•širdinga nosių visoms draugystėms ir 
visiems lietuviams ir lietuvaitėms, kurie 
raikesi ats'lankyti ant musu pikniko, 
laikyto 30 bernelio, gražiai pasibovijo ir 
draugiszkai mus parėmė, už ka visiems 
ten ateilanaiusiems isstarame selędin- 
giause aesiu.

Dr-te 8a. Antano.

ir dru- 
Prie to

401 W.
Hicks, 62 

savo

IŠ KUR ATSIRADO
muso naminiu gjrnliai Ir auginami augmenys?

Aukos ant kankintlniu.
Petras Kriieviczs, Chioago. .............50
Juozapas Giri Jotas, „ . .............. 50
Kazimieras Miokevioze, ,, ...........50
Leonardas Kaczkauskis, „ ...81.00
Kazimieras Gaidamavioze, „ ...50
Antanas Sekreckis ,, .............50
Povilas Sekraokis, „ .... ............135
Mikolas Giadgaudas, „ .. .............25
Antanas Petrukas, „ .... .............. 50
Petras Vainiutis, ................ .............25
Ona Abeliunaite, ., ........ .............. 25
Marija Giri lotas, (8 metu) ............... 6
Emilija Giri jotas, (6 metu) .............. 5

t5.10
A. Apanaitis. Weatville, IU., ui

Damijonaiczio tikietus.................... 83 30
Buvo...............8138 K

Sykiu... .. 8147 39

Povai Lunkevyčių.

Ne 
ne tiek 

nčią gy-

| Sziaurinėj lazpanijoj, provin 
c'j<>j Galicijoj, Lugo aplinkinėse 
užtiko labai didelius ir turtingus 
aukso plotus.

Nanji rasztai.
Su-

U Pagal paskutinį gyventojų 
suskaitymę, atliktę ežiuose metuo
se, skaitlius gyventojų Airijoj 
pasirodė 4456546- 1841 m. Airijoj 
buvo 8196587 gyv., taigi netoli 
du syk daugiau negu dabar, 1861 
buvo 5798967, 1881m.- 5174836. 
Tokius mat vaisius iszduoda an 
glijonų valdymas Airijoj. Smar 
kiaušiai maiinasi gyventojai ka
talikų apgyventuose apskricziuo- 

>se, kadangi katalikus protesto- 
niszki anglijonai labiau* spau
džia ir persekidja.

| Meksike likosi suaresztuo- 
tas ' prabadžius katalikiškos 
baAnyczios Szv. Katarinos, kuo. 
Jcuza. Apkaltina jį, buk daailei- 
dęs visokių bjaurių darbų su mo
terims ir merginoms; buk jis net

■ per iszpaAimį stengėsi jas demo

I Praskuvo p* v, Stauropoliaus 
gubernijoj, ant Kaukazo, Mušk o- 
lijoj, puolė neiszvasakvto didu
mo ledai. Szmotai buvo obuolių 
didumo. Ledai uimuszėįvysimo
ms ir daug besiganancz ų lauke 
galvijų; sodus ir laukus isztuuszfi 
teip, kad nėra visai kę rinkti.

| Netoli Beuthen, Szlezijoj, 
susimuszė vežantis amerikonisz- 
kę Barnumo cirkę specijalisskas 
trūkis su kitu. Prie to i įmonės

ralizuoti it vesti isz doro kelio. - likosi uimussti.

Spieki naaelennich mest 
valkskoj gubernli, kak material 
<ila istorlczesko-etaograflczeskoj 
geografu kraja. Sobral E. A. Vol- 
ter, Sankt Peterburg, 1901 m. 
517 pusi, didelio 4° formato. 
(Surassaa apgyventu vietų Suval
kų gubernijoj, kaipo niedega Is- 
toriszko-etnogratiMzkai geogra
fijai krauto. Surinko E. A. Vol- 
ter).

Žinios p. Volterio surinktos 
■u gubernatorių pagetba. Telpa 
ežia ne tik suraszas vardų visų 
Suvalkų gubernijos miestų, mies
telių, kaimų, kaimelių, viensė
džių, bet ir visokios statistiszkoa 
Ainios apie gyventojus tų vietų, 
kaip antai: kiek kokiame mieste 
ar kaime yra lietuvių, kiek len
kų, dfozurų, maskolių, žydų. Su 
rasze kaimų yra ne tik jų < ficijk- 
IDzkas v.rdas, bet teipoegi ir lie
tuviškas, kaip juos įmonės va
dina; tie Amonių vartoj imi var
dai atspausti lietuviazkai loty- 
niszkoms literoms. Į tango j yra 
ir visokios istoruzkos žinios apie 
Suvalkų guberniję. Isz surinktų 
p. Volterio Ainių matyt, kad Su
valkų gub. yra 371060 lietuvių 
(tame skaitliuje namieje lietu- 
visskai kalbanczių 343893), mas
kolių 6018, baltrusių 22390, to 
torių 181, Aydų 103933, lenkų

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios vakarę 

antru jau kartu iszkelirvo iaz 
Chicagoa. “Kataliko” redakto
rius p. Montvila, nenorėdamas 
apsiverti bu duktere dudon us 
lietuviazkoa parapijos. Jau huvo 
jis sykį iszkeliavę*, bet vėl au- 
grįlo. Dabar antru kartų, ne 
paisant ant saugios sargybos, Ibz- 
keliavo, turbut, ant visados. A- 
part prasiasalinuno redaktoriaus, 
ir statėjai “Kataliko”, iszėmus 
vieno, pakėlė sztraikę. Darbi
ninkai skundžiasi, kad ne į Li
kę gaudavo prigulintį jiems užmo- 
keauį.

— Pereitos nedėlios dienę, ant 
kertės Fullerton ir Mdlwaukee 
avė. iszazoko isz lėlių e lėktrįta
kas k aras pilnas važiuojanezių 
ant piknyko, perengto Sivento* 
Jadvygos parapijos. Karas už
bėgo ant geležinio stulpo 
ežiai likosi pagadytos. 
penki žmonės likosi gana 
dliai apkulti.

— Gyvenantis pn. 
Randolph str. John
metų senelis, pasikorė 
miesgtubėj. Patsžudys mat buvo 
porsiskyrę* nuo savo paežio*, ku
ri su aunum gyveno pn. 1153 
Lezington str.; stengė*! susitai
kyti su apleidusią jį szeimyna, 
bet tas ne pasisekė. Neturėdama 
darbo, kęsdami alkį, nusprendė 
nusižudyti ir savo miorį iaz ti
kro užpildė

— Gyvenantį namuose pn. 
419 S. Valler avė , 70 metų sene 
Jį, George Ryc, rado negyvę lo
voj. Ar jis pats nusižudė, ar 
staiga pasimirė, dar tikrai ueži 
nia.

—, Pereitos nedėlios dienę pn. 
640 N. Madisonst. užgimė gaisras. 
Gyvenanti ant augsztutinių lubų 
pagalbininkai garsaus Chicagoa 
pranaszo Dow es vos spėjo Lzsi- 
gelbėti, bet užtai viri jų daiktai 
ir krutanti turtai pražuvo. Ug
nis isznaikino ir Dowiea kaply- 
cz<ę.

— Namuose pn. 168 Bunker 
str. užgimė kruvinos, musztynės 
terp gyvenanczių ežia lenkų. Jo
se du lenkai, Watowski ir Miller 
teip sunkiai tapo sumuszti, kad 
juos reikėjo . gabenti į pavieczio 
ligonbutį.

Pajieszkojimal.
Pajieukau Jono Banio ir Jono 

kaus, kuriedu zyvano WMtville, III. Atz 
eaiu jiems ekolingaa, o noriu iezvailuoti 
į Lietuva, todėl pirm iezvatevimo nore- 
estau jiems ataiteisyti.

W-m Batvinis,
SOS Shady avė., Charlerol, Pa

Pajiesskau Charles Walies, Kauno 
gub., Panevėžio pa v., gyveno Plymouth 
Pa. Jis bau ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

John Dombrovskl,
74 W. 25th str. Chicago, III.

Pajiesskau savo szvogerio Jono Do
minsko, ryveno Oilberton, Pa. ir vėliau 
West Virrinijoj. Jis pa u ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas I^szkauskas,
9M Milchell str., Milvaukee, Wis.

Pajiesskau savo brolio Fnncissksus 
Paliulio. Ksuoo gnb., Ssiaulių pav., 
Vaiguvos parap. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

J. Paliulis,
14 Homer sqare, Somerville, Mase.

Pajiesskau Jono Celskio, kurs gyveno 
Chicagojie ir Isldorans Macsiulio kurs 
gyveno Nebraskoįe. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

John Globis,
107 String str., Chicago, Dl.

Pajiesskau savo sesers Augustės Krū
vytes, Suvalkų gub., Vkdislavavo pav., 
Kidulių gm., kaimo Beržiniu. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso: 

Mies Marijona Krūvyte,
73 Orand str. ■ Brookiyn, N.Y.

HM)

Pajiesskau Miko Kemeržuno, Suvai
ką gub., gm. Vaitka)>aliu. kaimo Kreti- 
siu. Jis pats ar kaa kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Tamossius Krusikauskas,
461 G r aha m avė. Brookiyn, N. Y.

Draugyscziu Reikalai

StOSZ-

Pigiai ant pardavimo pirmos kliaaoa 
duonkepinyczia su arkliais, vėlimais, 
kostumerais ir visoms prietaisoms.

Franc. Petrulevics,
29M slr. Chicaco. Iii.

Pigiai ant pardavimo gera mestniezia 
'bueserne) vietoje lietuviu apgyventoje, 
arti dvieju Batnycsiu, biznis gerai isz- 
dirbtas. Auiszaukite pas.

T. Ssekiicki, 573 Noble 8t.,
(13—7) Chicago, UI.

Grand Opening Balina.
SubatoJ ir nedelioj 13 ir 14 liepos 

rau įkurtuvių baitu savo naujo saliuno. 
Sale didele, grajys Chieagos Paderevskio 
Koncertina K ii ubas, susidedantis iss 33 
musikantu. Todėl visus splinkinius ir 
pažystamus kvieoaiu atsilankyti. įžanga 
visiems dyka.

C. Zyle v lesia,
003 S. Jefferson str., kerte I5tos ui., 

Chioago, III.

Grand Opening.
SubatoJ ir nedalioj, 13 ir 14 iiepoe da

rau inkurtuviu balių savo naujo saliuno, 
ant kurio grajisgera musika, bus šio
kiai ir kitos sabovos. Todėl meldžiu kuo- 
daugiausiai sveesiu susirinkti, o visi bu
site grąžei priimti.

Kas. Lukossius,
554 S. Canal str. Chicago, III.

Panllinknmlnimo Baliaus.
SubatoJ Ir nedelioj. 18 ir 14 Liepos da

rau pasilinksminimo bailu, ant kurio 
grajis gera muzika ir visokiu sabovu 
bus invales. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kvieeslu atsilankyti.

Stan. Ssymkus,
70 West 25-lh. et., Chioago, 111.

da-

Susfvienyjimo Liet Am 
Yirszinlnkal.

Prezidentą—M. Tol orius,
1 Willow si., Plymouth. Pa.‘ 

Vice-prezidentu—V. Kaunas, 
Box 211, Newburyport, Mass.

Sekretorium—T. Astramzkas, 
112 MonroeBt., Philadelphia, Pa. 
Kas'eriutn—T. Pauksztys,

122 N. Main st., Pittston, Pa.
Apiekunais kasos:

J. Kazakeviczia, 
1150 Wyoming avė. Piltsto i,Pa.

K. Unika,
1112 Moyameoaing avė. Phila

delphia, Pa.
Užveizėto j u knygyno:

V. Daukazys,
766 S. 2nd at. Phiiadelphm, Pa.

Chioago. Teisybes Mylėtoju Dr te tu
rės savo susirinkimą nedelioj, 14 Lie
pos, 1 vai. po pietų, K. Liaudanskio sa
loje, 3301. S. Morgan str. Todėl visus 
sąnarius ir norinesius prisirassytl k v te
eita pribūti, nes yra daug svarbiu reika
lu ant apsvarstymo. Naujiems įstoji
mas tik Al.

J. K. Chmieliauskas Raut.
880 33-rd. str.

Ata ii« smukimas!
Man wUiDSj»ot po Vakaru* Ir po 

Nauję Angliję toko «ueiti daugelį Lietu- 
wiij, proUMijancaiiĮ, kurie nori įgyti di
desnį įiwelglmę į klanaimua philoaophf- 
joa ir mokslų (dussię, Diewę, gamtos 
įstatymus, ewoliuciję, ir U.). Kadangi 
lis klausimai Binkiai yra inguldyti L 
Buchnerio wsikale “Pajiega Ir Medega” 
(Kraft und Stoff). ir kadangi niędlen 
toks veikalas iss tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramę prieaz kunigijos melus apie ra
li gi J ę. ass pasissnekejęs su kiliais tau- 
tiecaiais rįiauai apgarsinti pranumeratę 
ant viru minėtos knygos. Pfenumera- 
ta lietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbėt i anę a tspaudinti,knatuos 81.50; 
po alapaudinimo kasamos 83.00. Todėl 
tuos, kurie nori tę knygę turėti Uetu- 
vlsakoje kalboje, kvlecaiu prisiųsti 
pranumeratę, ir kaip Upe sUpaudfnla, 
atsimok e jusle jie gaus atlyginimę kny
goms tiek egzempliorių, ui kiek bus 
isz anksto užmokėję ir Jų tvardai ir pra
vardes Upe ant galo knygos pagarsinu. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Tautiecsių urnai su prenumerata 
įsileidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. 8x1 i ūpas, M. D.
‘.431 Psnn Avė.. Scraatoa, Pa.
I

vienas augintojas džiaugėsi, išdirl 
naudingą, kiek ne paprastai išrt 
vnlių atmainą, tokią, kokios kiti augintojai 
ne turėjo. Ypač daug visokių ne paprasto 
pavidalo augmenų išdirbo japoniszki sedan
ui n kai, jiems ne tiek rūpėjo naudingumas 
išdirbtos atmainos, kiek ne paprastos iš- 
veizdis.

Žinoma, žmonės, besistengdami sutverti 
naujas gyvulių ir augmenų atmainas, labiau
siai rūpinasi, kad naujos atmainos daugiau 
naudos atgabentų negu senosios. Vienok, 
statydami ant pirmos vietos naudą, ne už
miršta ir apie gražumą. Kiekvienam medė- j 
jui-labai rupi, idant jo šunes netik lengvi n- . 
tų modžionę, bet teiposgi kad mitų gražus, j 
Kiekvienas arklių augintojas rūpinasi ne tik, ] 
kad jo auginami arkliai butų drūti, greiti, ; 
ne lepus, bet teiposgi kad butų gražus. So- i 
dauninkai rūpinasi ne vien apie didelį vai- ] 
singumą jo auginamų obelių, griušių, vyšnių 
ir kitokių medžių, bet teiposgi nori, kad tų 
medžių vaisiai butų gardus ir kad dailiai iš- 5 
rodytų, kadangi dailiai išrodančius vaisius 1 
daug lengviau parduoti negu ne gražius, , 
nors ir tie butų gardus; svarbiausias kvietkų | 
augintojų rūpestis yra: kad auginamos jų 
rožės, lelijos, pinavijai visiems pultų į akis 
savo gražioms parvoms, dideliais žiedais ir 
puikiu kvapu. Gražumas vienok ne visų 
akyse pasirodo tokiu jau, net pačios parvos 
ne visiems lygiai patinka: vienas labiaus 
mėgsta mėlyną, kitas raudoną parvą, vienam 
labiaus patinka rožių, kitam rezedų kvapas; 
vienas mėgsta saldžius obuolius, kitas rūgš
čius. Taigi mat ne visiems patinka tas pate. 
Gustai mat žmonių yra ne vienoki, apie juos 
todėl ne gal būt ginčų.

Nevienodumas riboroonių ir gustų gy
vulių ir augmenų augintojų turi labai dide
lę įtekmę prie išdirbimo atmainų gyvulių ir 
augmenų. Mat kiekvienas nori turėti kuo 
gražiausius, pagal savo nuomonę, gyvulius, ir 
augmenis, o kad supratimas gražumo ne visų 
vienoks, tai kiekvienas stengiasi sutverti to
kias atmainas, kokios pagal jo supratimą yra 
ne tik naudingos, bet ir gražios.

Štai gyvenanti šiauriniuose šaltuose 
kraštuose samojedai laiko daug šunų. Šu
nes samojedui yra labai naudingi naminiai 
žvėrys, jie yra ne tik namų sergėtojais,bet ir 
padėtojais prie darbo, jie yažioja sunkeny
bes, velka roges ir tt. Ant tokių darbų tin
ka šunes visokios paryos, o vienok samojedai 
labai rūpinasi, kad jų visi šunes, kokių laiko 
daug, butų vienos parvos, paveikčiau baltos. 
Tas mat samojedui patinka ir atlikta. Jis 
visaip stengsis, nesiliaus rinkęs veislinius ne 
atbutinai vienos jam patinkančios parvos ir 
ant galo apturės tą, ko geidė, taigi visus šu
nis vienos jam patinkančios parvos.

Štai kitos paveikslas.
Chinų ariatokratai arba mandarinai rei

kalauja daug baltų uodegų gyvenančių Mon
golijoj ir Tibete bubalių yakų veislės. Ti- 
betonys ir mongolai yakus prisavino ir augi
na juos teip kaip musų ūkininkai paprastus 
jaučius. Jiems patiems ne rupi kokią uo
degą turi jų auginami yakai, kadangi dėl 
parvos uodegos, ar ji bus šiokia ar tokia, jų 
gyvuliai juk ne bus nė geresni, nė niekesni. 
Kadangi vienok chinišld mandarinai reika
lauja vien baltų uodegų ir už jas gerai už
moka, tai yakų augintojai stengėsi priveisti 
kuo daugiausiai yakų su baltoms uodegoms. 
Tas jiems ištikro pasisekė, dabar mongolų ir 
tibetonų bandose yra daug yakų su baltoms 
uodegoms, o pirma toki labai retai pasitai
kydavo.

Štai karvė labai naudingas sutvėrimas ir 
ūkininkui ji neatbutibai reikalinga, bet ūki
ninkui vis tiek kokios j! bus parvos, dėl par
vos ji ne duos daugiau pieno; ūkininkui ne 
reikalinga, paveikslan, balta karvė su rau
donoms ausims. Kamgi butų reikalingesnė 
balta už juodą arba margą? Kamgi reikalin
gos raudonos ausys? Ar tokios duoda dau
giau pieno? Gal būt, kad tokių mėsa gardesnė, 
arba gal oda drūtesnė ir minkštesne? Ne: nė 
daugumas pieno, nė gardumas mėsos, nė 
tvirtumas odos ne paeina nuo karvės parvos, 
ypač gi raudonos ausys ne gali pakelti kar
vių veislės arba šudrutinti jų odą. O vie
nok buvo laikai,kada Anglijoj ūkininkai ne
sigailėjo darbo ant priveisimo baltų karvių 
su raudonoms ausims. Ir tas jiems ištikro 
pasisekė. Kaip prie to elgėsi, kaip tokias 
karves priveisė, jus jau žinote: per eilės 
gentkarčių rinko veislines turinčias tokias 
ypatybes. Kamgi vienok reikalingos buvo 
Anglijos ūkininkams baltos karvės bu raudo
noms ausims? Mat tūli Anglijos smulkus ku- 
nįgaikščiai užsimanė savo bandose turėti tik 
tokias karves. Jie mat pradėjo reikalauti 
nuo savo pavaldinių, kad jie pristatytų to
kias karves vietoj prigulinčių mokesčių. Kas 
ne galėjo to išpildyti ir atėjo pas kunigaikš
tį bu karvėms kitokių parvų, buvo nubaus
tas. Žinoma, kad ūkininkai nesigailėjo 
darbo ant priveisimo tokių karvių, kokių rei
kalavo kunįgaikščiai ir tos jiems pasisekė. 
Kam gi kunįgaikščtems reikalingos buvo to
kios karvės? To jie pate gal nežinojo. Užsi
norėjo to ir ūkininkai 
gaikščių norus.

yra ant svieto ir atmaina tokia turėjo atsi
rasti, kadangi augintojas, rinkdamas ant 
veisles kiaules turinčias snukį truputį kitokį 
negu kitos, darbavosi per ilgas metų eiles. 
Iš pradžių skirtumas rodėsi ne dideliu, bet 
tolesnėse gentkartėse buvo vis žymesnis ir 
žymesni s, kadangi ant užvaisinimo augintojas 
rinko tik kiaules turinčias kuo bjauriausiu 
snukį.

turėjo išpildyti kunį-

Štai matotote ant 
paveikslėlio kiaulės 
galvę. Kokia ji bjau
ri. Gamta davė žmo
gui į rankas paprasto 
kiaulę, kokių yra mi
lijonai ant plataus 
svieto. Jis vienok iš 
jos pridirbo daugybę 
visokių atmainų turin
čių žymias atskirian-

Už-

Trintis su viena nudribusia, su kita 
aug&tyn pakelta suse.

Tokiu jau budu išsidirbo triušių atmai
na, kurių viena ausis pakelta į viršų, kita gi 
žemyn nudribusi. Tokį triušį matote ant 
augščiau patilpusio paveikslėlio, žinoma, 
kad toks triušis ne gali atgabenti kokios 
nors ypatiškos naudos, augintojas išdirbo ši
tą atmainą tik todėl, kad tokia jam patiko, 
kad tokių kiti augintojai ne turėjo. Visi 
triušiai turi ausis augštyn iškeltas; šitas gi 
turi vieną teiposgi iškeltą, kitą gi žemyn 
nudribusią. Kaipgi šita atmaina išsidirbo? 
Tą jus jau žinote iš to, kas buvo pirma ra
šyta apie išsidirbimą kitų gyvulių atmainų.

Ne per seniai gyveno Amerikoj farme- 
rys. Jis turėjo nedidelę bandą avių, kurioje 
buvo apie 20 avių ir vienas avinas. Daug 
vargo ir nesutikimų turėjo farmerys su kai
mynais ir tai per avis: avys, po vadovyste 
avino, prisigriebdavo į svetimus laukus ir 
nemažai blėdies pridirbdavo. Pereiti į sve
timą lauką avims buvo ne sunku, kadangi 
faimerio laukas aptvertas buvo ne augšta 
tvora, i»er kurią avys, avino vedamos, leng
vai peršokdavo. Vienok pati gamta išliuo- 
savo amerikonišką farmerį nuo vargo dėl jo 
avių bandos. Viena jo avis pagimdė aviną 
turintį ilgą pasturgalį ir trumpas iškreiptas 
kojas. Tas avinas ant galo ir iszliuosavo 
farmerį nuo visų nesutinimų ir provų su kai
mynais. Paaugus šitam, farmerys papjovė 
senąjį aviną ir pasiliko trumpakojį. Nuo 
šito avino avys vedė ėriukus turinčius teip- 
jau trumpas ir iškleiptas kojas, negalinčius 
peršokti per tvorą. Perėjo keli metai ir far- 
merio visos avys buvo su ilgu pasturgaliu ir 
trumpoms kojoms. Senas, šokinėjančias 
avis fermeris arba papjovė, arba išpardavė. 
Tokiu budu jis ne tik išsiliuosavo nuo provų 
ir nesutikimų su kaimynais, bet išdirbo nau
ją trumpakojų, turinčių ilgą ir sunkų pas
turgalį avių atmainą.

Iš augščiau privestų faktų, rodosi, turė
jote suprasti, kokiu budu ir iš kur atsirado 
daugybė žmogaus auginamų gyvulių at
mainų.

Kaip gi buvo su augmenims? Kaip išsi
dirbo atmainos žmogaus auginamų atmainų? 
Kokiu budu išsidirbo visokios atmainos kvie
čių, rugių, agurkų, kopūstų, kriaušių, slyvų, 
vyšnių, rožių,lelijų,gvaizdikų ir kitokių aug
menų? Atmainos augmenų išsidirbo vigai 
tokiu jau budu kaip ir atmainos naminių /, 
gyvulių. Visos augmenų ^tmainos, kokias z 
žmogus kur nors augina, yra jo paties iš
dirbtos, yra tai vaisius jo darbo; atmainos ’ 
išsidirbo per parinkimą atsakančių veislinių, 
per parinkimą nuo jų sėklų ir per kryžiavą 
užvaiainimą žiedų vieno augmenies dulkėms 
kitot,urinčiogeidžiamas,reikalaujamas ypaty- .
bes. Ant išdirbimo naujos atmainos neužteko 
vienų arba dviejų metų, ant išdirbimo visų 
augmenų atmainų, kokias šiądien kur nors 
augina, reikėjo šimtmečių. ' Kiekvienas aug
menų augintojas rinko sėjimui tokias sėk
las, kurios, kaip jam rodėsi, galį atgabenti 
geriausius ir gražiausius vaisius; kiekvienas 
labiausiai rūpinosi ir dabojo tuos diegus ir 
atžalas, kurios jam labiausiai patiko, iš ku- ' 
rių tikėjosi sulaukti didžiausios naudos. 
Kas norėjo, paveikslan, turėti kuo didžiau
sius obuolius ir kriaušes, tas sėjo sėklas pa- 

’ einančias nuo didžiausių obuolių ir kriaušių;
kas vėl norėjo turėti saldžius obuolius ir 

! kriaušes turinčias gardų kvapą, tas jieškojo 
sėklų paeinančių nuo tokių vaisių ir tokias 
tik sėjo į žemę; kas vėl norėjo, kad obuoliai 
ir kriaušės pultų į akis ir butų gražus, tas 

' sėjo sėklas tik parinktų gražiausių vaisių. 
' To paties budo prie tvėrymo naujų atmainų 

laikėsi javų augintojai, daržininkai ir kviet
kų augintojai visokių laikų. .

Nuo seniai žmonės naudojasi iš parinki
mo atsakančių veislinių, norėdami pagerinti 
atmainas auginamų naminių gyvulių ir au
gmenų, arba norėdami išdirbti naujas geres
nes jų atmainas. Budas tas ne naujas, ne 
musų laikuose jis iszmislytas ir žmogus be 
abejonės iš to naudosis visada, iki sviteto pa
baigai tvers vis uauwas geresnes atmainas.

Gyvulių augintojai musų laikų randa 
net Šventraštyj rodąs, kaip reikia auginti 
geriausių atmainų avis; ką reikia daryti, 
kad gerų atmainų avys neitų niekyn, ne iš- 
siveistų į niekesnes, taigi kad ne nupultų ir 
kitokias. Jau senų laikų mokslinčiai paži
nojo svarbumą parinkimo veislinių prie sau
gojimo gerų atmainų ir išdirbimo naujtį ge
resnių, todėl jau senuose raštuose galima 
rasti daug naudingų rodų ir pamokinimų: 
kaip užlaikyti geras gyvulių ir augmenų at
mainas ir kaip reikia rinkti veislinius ant 
išdirbimo naujų dar geresnių atmainų ir tt. 
Štai vienas iš senovės grekiškų mokslinčių, 
gyvenęs penkis šimtus metų prieš Christaus 
gimimą, filozofas Plato, šitokius pamokini
mus duoda ant išauginimo gerų atmainų me- - 
džionės šunų: “aš matau, jog musų namuo
se augina daug šunų medžionei. Ar rūpina
tės jus apie priveisimą tokių šunų ir apie 
veislines poras? Ar ne patėmyjate, kad terp 
gerų šunų yra geresni už kitus”?

Ar tuose žodžiuose ne matote rodos rink- 
ti kuo geriausius tėvus ant padauginimo, 
priveisimo kuo geriausių šunų? Matote, kad 
Plato pažinojo jau svarbumą atsakančio pa- 

ir gerinimo medrionės šonų!

Galva kiaulės.

čtas vieną atmainą nuo kitos ypatybes. Už- |ria™ Jau svarbumą atsakančio pa-
simanė jis dar turėti atmainą bu tokiu b ja u- pokimo kuo geriausių tėvų ant nžauginimo 
riu snukiu, kaip tai matote aut paveikslėlio. “ > * - * -----•
Sutverti tokią kiaulių atmainą jam pasisekė: 
kiaulės su snukiu kaipi uždengtu su ličyna (Tolians bus.)



Knygų Katalogas.
Knygom svvetimos spaudos.

Anegdotai iszsitanmal ir patarles isz gyveni
mo senove* Grekonu bei Rvmionu “ " 10c 

Apie kalbu pradžia fr tikros rodo* dėl apsisaugo 
limo nuo neprieteliu vedsoeziu is* tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurio* yra seniausio* a«t

Praeit* Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidejimo miesto WiinUus, koki jame 
kliosztorisl buvo, koki lietuvUzkf ku-

vos atsitikima...............................................10c
Pradžsmoksli* Rankos Raszto dėl norlnczia 

Užmokite gražiai ras vytie 10c
Pradini* mokslas anglis* ko* kalbos.................78c
Pilnas ezimtmetinis kalendorių* su pllaneto- 

mu................................................................ 10c

daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaiktnti; aut galo paduoda rodąs kai 
nuo ju apsisaugoti.........................................10e

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
a prasto kas yra arielka, kaip ji kenkia Amo 
gui, keturi abrozellai parodo imogaus pil
vą kokios įsi girtybes pastota ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to isiaigydvti.Mo, 

Abeoela ir teip inokintuve dėl vaiku, autais 
syta A—e* Ir J. Si. Yra tai geriausias lem-n- 
torius, ne* jame rasi daug naudlnsyi, pamo
kinančiu straipsneliu. pri> pabaigos gi po-

Amerik* Pirtyje, komedija Keturakio.............10c
Angliszkai-lietuvuzkas žodynėli*, sutaisytas 

kn. P. Sauru-aiczio. turi apie SS 0 žo
džiu: anglistai žodžiai iazguldineli lietu- 
visakai..................................................  • 30c

Birute* daino* “ “ *®°
Bodas gydymo. Daktariszka knyga.................. 40c
Dainų skrynele , .. ••
Dailyde arba patarmes stalioriams, surinktos 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai raukvedi* mo
kinantiems ir mokantiems stalioriszkj 
larbj............................................v............*>o

Etnologitzkos smulkmenos. D-roJ. Basa na- 
vyoziaus. Moksliszki lietuviu praeite* 
tyrinėjimai, su viena mapa.....................25c

Egle žalcziu karaliene ir lazgriovima* Kau
no pilie* 1302m., du pulkus dramai para
ižyti Aleksandro Gužuczio . . 25c

Genu Dede. Graži pa>aka isž sziandieninio 
Lietuviu padėjimo ..... 10c 

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakymu apie pargabeuimj 
Dr tes Aipirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpomis va

dinamas. V.’sta, ant lietuviszko Kn. 
PetroSaurusaiczio. Kas nori turėti dva- 
siszkn nauiu uasiskatimu tegul nusiper-

' ka »z{ kningelp ...................................... : ...30c

siu* uztyrinejimn* aaraszytai....................j5c
tarankiai szvento* Inkvizicijos, vartoti VI ir

V11 siimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku nuėjimo ant žemes Paraižė Mac 
Don aid Ltbai akyva knygute................ lOc

Isz ko kyla melai Ir visokio* *«riaud<>» žmo
nijoje. Parašte kn. Dembski*. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausia* isitraukas įsi 
szvento* Biblijos, kurias perskaitė supra- 
ait, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ia žmonėms skaityt ........ •

Geoliogisikas L siūtos įsitytiuejimas, 
naudinga mokslink* knygele.................... 1<~

istorija Europos su mapotns 50c
Istorija grasios Katrukos “ " l°“
Istorija Isztaiko Franouiu vainos atsitiko- • 

šio* Afrikoje . . . . • ®*5
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei- 

ga. Pamze Zanavykas. . • _40c
Issganimas vargdienio. Knig-.e pamoki-

kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kratinejliuai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti -kaitytojui daug maisto isz- 
gsnfngiem* dūmojimam* ............................

Pasako* pagal Krylovj Paraaze eileml* 
Vincus Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ožiais pasakų, paraižytu eileml*....... 10c

Pirmutine paszeIna ūmai susirgus, taipogi 
Ciralai *lk'-bofintai ir taboka, pagal O.

utvida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele............................   10c

I'nMktao*, Romnnai, lovelio*, 
Mythml.

nžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo nu- 
džl* Vieszpatie* Jėzau*..............   5c

.mm* Vilto, naujausi* ir gražiausia pasaka.
kana skaitytojas atsidžiaugt atgalės ...,75c 

įpieka Dievo, pasaka............. .............................SOc
tuderaono parako*, P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knygelėj*.................................. 15c
tpte J>n* Tvardauck* garsu burtlnyka

ir jodarbu* sykiu su apraszymsis apie bur
tu*. ..................................................................25c

ivvvnima* Stepo Rauduoslo, pasako* 15c 
it veninis* Geuavaites (Gcnovefos). Yra 

lai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
anie kurta lietuviai jau daug kartu gir
dėjo.................................................................. 50o

-levaitia. apysaka szio* gadynes. Yra tat 
gražiausi* pasaka, kurios lietuvi*! dar 
negird-jo. “ •• ‘50

-nonos ji szkotojai. spyraka H. Senklevi- 
cztaus.................................  35c

D* pu-kus apraazymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą vaiku............................50c

deja ant meszlyno Apysakų musu dienu. 
Aukauja broliams lietuviams Muša.....

Istorija gražio* Mageb-nos 
istorija septynių Mokytoju • 1 •• 
lu-zupas Konluszevskta. arba kankinimas

V n įjotu po valdžia maskoliaus 
luokingas pasakojimas apie Bzaltabmziu* 

ir du gražus straipeniai isz uklnikyste* 
laa teisybe tai nemelas. puikios apysakėlės 

i»z lietuviu gyvenimo „ iac 
Caukazo Belsis vi*. L. Tolstojaus apysakėlė. lOo 
■iuu.gas, puiku* apraszyma* isz gyvenimo 

lietuviu..........................................  50c
K n A Kubos Prozaiszki Rasztai Szioje kny

goje telpa 13 gražiu pasakų, paraižytu 
kn Burbo*, buvusio klebone lietuvisz- 
koa parapijų* Plymguth. Pa., kurio* tai 
yra szltokios: "Titmiszkiu Andrius", 
- Szviesuto",- Drąsybe ir iszmintls žmo
gaus”, ‘ Ap-burla avis” "Tėvo pasku
tiniai žodžiai". “Naujalenkls isz prie
vartos”, "Sesuo”, "Už ievyne* meile", 
"Burtininkas isz Cucugvano Austrijos", 
"Sodžiaus elgeta ", "W*)nio iszpažintis”, 
"Smertisant nosies”................................80c

Keksztu Simą* uktszk* apysaka. Szl yra 
ne tik graži pasak* bet ir gera* pamoki
nimas pne ukininkyste*.........................10c

,leluwu>zkos Pasagos. Medega lietuvis, a ai u,., 
tologijai. Surinkta Dro J. Basanawieziaus 
Czia telpa 14 seniausiu lletuviszku metalo

15c

Rankvedis G rota* t u raszymaL Yr* labai 
naudinga knygele, kari mokina kaip reik 
raszyU* gromataa in:pažystamus, priete- 
liūs, giminia*, mvllmatala* ir mylimuo- 
s.u* prie** apsl ved Ima, in ponus, kuni
gus, wy*kspu* ir kita* augaztal stavsn- 
cztas y palas PasvelklaimaK puvlnozevo- 
nes) snt Nauju Meta, dienoj* varduvių, 
gimimo ir kituose *wsrbluoee atsltikl- 
autoss..... .................................................SOc

Robinsonas Krežiu*. moruUszk* Ir žlngedl 
apysaka passvssta jaunamas*!..... 85c

Seno Gadynių iszsyks Gvgt Sutvėrimai. Pagal 
Hutcnlnsona; sutaisė Szerna*. Ji aprkszo 
seniausia gadynių Įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant žemes dar prie** žmogaus aut jos 
atsiradimu. Bztandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilins szulinius, kanaiu* ar 
'imdami isz žemes anglis, randa giltai palai
dotus žemeje. Tule sutvėrimu atrado ozle- 
ius, nesugadintus, kūnus, užklotu* eile ke
liolikos sieksniu storio žeme*. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sztandiea IszsiaryU irai 
rinose n.uz*juose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* aite keliolikos sieks
niu storio. Moksilnoztai isz to semi* bran
giausia mokti* susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai kelteai Isz žemesniu 
In augsztesne* veisle*, ir pagal storuma ir 
senumą žeme* sluogsnlu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus rande, gali be apsirisimo sprans- 
U. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at- 
slrsdo. Knyga turi 873 puslapiu stambaus 
druko, SEI grąž os popiero* ir apie 150 pa
veikslu ir vairiu senu gadynių toznykuslu su
tvėrimu. Preke............................ S 1.00

Trump* Geografija. Butais* Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dali* svieto. Su 
74 paveik-ielials: mapu. žmonių, gy*» >u ir 
medžiu. Tinkamiau** geografija in pradine 
mokalaing..........................................  85c

Vanduo ant žemes, požeme ir Viražu je žemes 
Ruslszkal psrasze Rubakin's. Verte Drugy*. 
Užleido T M. Dr-te. Szl knygele, labui su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vauJens 
permaioa- ir veikmes: kaip ils persikeicil* 
in gara. keta ia virusu ir tenai tveria debe
siu*. Oebes.ai. padangėse atvėsę, keieziasi 
tai vandens Isszeiiu* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę dideliu* darbus veikta: snie
gas kartais uždengia cielu* kaimus ir taid<- 
ja savo pusnyse žmoni* ir gyvuliu* paskui 
tirpdant* nuo snuie* keieziasi in vandeni ir 
užlieja taukus, iszrežo ravu*. upe* ir upeliu* 
ir knvojasl po žeme kur vėl veikla tępati 
darbę kaip ir anl virazaus žeme*.... lOc

Žmogus .supi raski*. Verto Isz szvedlazko Ne
ri* sitaz apysakėlė: kaip turtingo prekule 
tunus ana vede su varginga mergina ir lai- 
mirgtau „yveuo už kitua. su turtižgcm* ap- 
sivejutiu-. Brito apysakėlė užima kiekvie
na )suns vaikina ar mergina ir mokina žmo 
guzkos oor: be*........................................AOt

LIETUVA “ '
■■ ..U.—!.. . ■ . ■ ■■■■■............................................... f

Daktarai ^|M| DlSDŪDSaFU Oflll JUS ISZOUOUlI!
. Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

- ..i • ~ ‘t- ■ —

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.

Intekme Socijalistiazku ssnlygu ant visu kultū
ros szaku. Geri pam ikinimu darbinin
kams ksip pagerint savo būvi.............15c

Kankles, lietuviszko* dainos 4 balsams vy- 
riszkiems sutaikytos: purtei no Dr. V.

R, Kudirka. 11 dal.s.................... J.............. .  **
KeliŽidtiaiapie Auginimą, pataisyti J. S. 

Kuokszcilo. Labai naudinga knygele 
tėvams, nor.ntiems isziugibti savo vai-

Kaip igytie pinigus ir turtą ,.
Ksip apsiginti nuo kaitros Jtr kiti naudingi

Kristijonu* Duonelaiti*
10c 
ido 
10c
■a

raganas ir raganius; Apie Deives. Laima ii 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApieSzal- 
na irszalti; Apie veju*. Apie milžinus; A pi
nai ežius iv smakus; Apie vilktakius arba 
utilkalokus. Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėto* nuo senteusiu laiku in kure* dar 
ir szifdien daugybe lietuviu Ilki buk tai vis 
buvus teisybe.............................................. *1.50e

Maskoliai M12 metuose arba Jurgis Mites- 
lavskis.......................................j................ 40o

Medejo pasakojimas. Szl knygele yr* naudinga
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
raszo atsitikimus vieno Medejo su visokiai* 
žvėrimis po svetimu* krasztu* svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozellai* . . . 10c

Marku* ir Aureliona*. apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes.........................................20c

Mythai. Pasakos ir Legendos žemaicziu. su
rinkto* Ed. Veokenstedt'o, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausioa ir 
Juokingiausios seaoviszko* pasakos apie 
visokius stebuklu* ir prajovus apie dar
bas gera ir piktu dievą, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Viikaloku* ir tt., In 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szla-

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kav- 

g*te. Maldo* yra ry'.mclina*. vakarine*, prie 
■paviedne*. komuuijo* misziu. mtozparu ir 
daugybe kitu; miszlu maldoe su abrozellai*: 
miszparal giedami lieluvtazki ir lotiniszkl 
daug lotyniaaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakraplui- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir)Karaliaus Dovido; aktai, ražanczial. 
stacijos, karunk*. keliolika szventu gieamiu 
irtt Yr* tai aaujausi* Ir gražiausia kayg-l, 
tos visu itetuviszku msklaknyglu. daili, bal

* ta, slidi popiera; stambu*, aiszku* druka* 
Mier* 3)*I4H coliai. Saitu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekancrto*.

Jūs nieko neriziknojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus “State Medical Dis- 
peusary , ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
gerinusias ant visos pagaules. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoms, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja ui gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

. Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu is/gydytais |>cr pa
garsėjusius specijalistus. Jie Užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokioa negali 

padaryti, nes jie viską daro su pageiba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, II a r m o c y t o me
te r o , Nphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejimo,
iszcziupmejimo, iszbraszkinimo ir iu- 
klausymn idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijslistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejimasu microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priris iszlavlnta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medibsl Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo Stata in \an Bureu ui.

Liejimas Įiertid Van Buren ui. 
Patemyk adresu.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Speciji.listai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpneji'ma 
ir visus dalykus prie to prisidedanesius 
jauname, vidutininme ir sename amiyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo jiersi žagi m o senesni uose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yr* priežssczia: nu
stoji m o sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protisxiro nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už»iti
kėjimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam psnaaziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydyta* 
|ier kita daktarą ir ne liksi iszgydytu. 
tai dėlto, ’ ” ‘ ‘
ir neutaaL_________
“State M« dical Dispensary” yr* nauji ir

jog buvai gydomu pūgai senas 
ikanczias metodus. Gydymai

V A DTPAPDT BKpMto’dimas gys- i AKlbvUSLfi “ 2>‘^o8e 
organuose).

Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 
yra per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirine|imus. Yra gan* sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpniną kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
■iszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
asilo baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenuaistebeslt jog jieiszgyde virsz850 il
gu paakutiniucAe 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi- 
m a* bematant pranyksta; k^ąujai. susi
rinkęs padidintose gyslose i szs i skirsto 
ir jos atgauna savo normaiiszka tvirtu
ma ir pavid.il*. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas busJliUltai •••r J v r» įsnujl ir . • ^****•*•■ ■ve.izrav WS.»U1I SSS1ISIMM

dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu (jUOtlS klO k Vienoj' H 001, priim
at) melu atgal. bzitie sneciiaiistai gaili . . . ' . 9 •' rtoj ant gydymo.

C3T Prekes yra pigiausios.

30 melu atgal. Szitie specijalistai gali j 
užgydyti jus su electro-chemiszku gy-1 
dyrnu ir užtikrina iszgydyma. Viską | 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- ! 
ei jalistai turi užimtus geros valios pade- L 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- Į 
dyti. I

Pūsles ligos ir Striktura. 
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes sziapumas 
(tnižalai) isaeina povelei, sunkiai ir su - -------- - .... „ JC1Į5U Jlc ,lrBS

“i Ka*P kada P*01®"*“ t“rl.at' jog namie jie gali gydyti* tada priims
viL’dt) v iriu riiM k t v i ir no cvLi n&Kitisikn

Tolymi ir Farmeriai,
■ serganti szita liga, kuri specijalistams 
Diupknsartj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga Ir Jeigu jie atras

sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, ne* gairkilu užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiraąda pus- > gydytu, 
lej. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba I 
strikturo*. tai pasirodavik su galviniu | 
daktaru State Medical Dispenaary. Ne 
kęntek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir Užgydys j u*, jeigu tik atsiszauk- 
šit ir im*it gidytis. Kiekviena liga pri-1 
imta-ant gydymo, bus užtikrinta.

po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kssztuoja, jeigu ne esi isz

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

50o kalimo
prastais dru

Keletas žodžiu apie negu via* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zabn'a 
verte kn. A Milukas............................... 15c

Nsdorybe Rymo Ciesoriau*, istorija U* laiko
ponsvojimo Nerono .... 40c

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

Kristijono Doostatozto Basliai. Knygos sawos sitauuos.

niaie Pazal A Krkorę. parasta N. Yra 
tai istoriszka* iszsznipi įėjimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklu*, užsiliku
sius ant grabvieezie D. L. Kunlgaiksi- 
cziu ir Karalių................................................. 10*

Kri t uoliai szvleso* b-i abroral Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tancain tūlas tikejimlszkus dogmatus. 5Oo

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmini- 
mus ir ant ja reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelio* istoriszko* daino*. Gražio* Ir svarbios a- 
pieiaetevos praeitia. jo* lietuviszkua ku 
nigaikszczii.*. Kražių skerdyae irti......... 10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru........... ICo
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklal-

Keletą* rasztu apie Kražius, parasiyta D. Batke- 
raiczio. Alszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 

• kaip tas viskas atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo areš tuoti, kiek sužeistu, kiek nž-

su 7 sbroaeliai*. Naudingiau** knygele ant 
*wteto dasižlnojimui tas ko darosi žal 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kasyte 
debesiai ir ant ko jie taikosi.................. 3Oc

Aritmetika. Kniga lezalmoklnimuirakandu.
Preke.............................................................. 85c

HYGIENA Daktariszka knyga arba moks tas 
apie užlaikymf sveikatos, isz kurio* gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose, ne* kas jf su atyd* perskai
tys,palaiky*apeiMugoti nuo taK*tonczlu vi
sokiu ligų, pataikys užlalkyticuelybejeMvo 
sveikata, pailginti mvo amžl ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais ravo vaikelius

' Preke.................................................................35o
Apie turtu iszdirblm*. Parašte Bebram; verte 

8. M. Veikai** gvildenanti* polltl*szaja eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba tartai, 
kaip jie suslkrauaa ir kaip niatllepia aat 
draugijos gyvenimo. ..................,... 3Bc

No "J. Mažas ikso Altorius. pra*tala,dra-

btotetemla, su kabute. TBc.

musitu. klek nusudv«u ir tt..........................15c
Kuningas. puikus sprassymas Isz gyvenimo 

Lietuvis paraižyta dėl Amerikos Lietu
viu. ... - . SOc

kie. Naikovski Ir kitu*, sutaisė Szerna*. Yri 
tai naudingiausia Uz vun sulygsziol Uzeja- 
•iu lietuviszkn knyga. AUzkiėi ir suprau-

Dr. Leonard Landės,
Liftumiiizka# Daktaras.

134 E. 24 Ui., New York.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir mo 

tarisslnj ligų. Mokinosi universitetą 
New York*; praktikawo ligonbucaiuoM: 
Wiedniuja, Berlyną, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvropardfitiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital Oollege ir t-t.

UuZtikrina laZgydyma '
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucaių. kepenų, skaudė i i m) vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynlm), moleriszkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nervisskų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Licsaa LytiaZku Dsalim 
issgydysiu į ksles dienas, taipogi li

gas pilvo, uždegim} žarnų, isidžiuvt- 
m} pieno, skaudėjimj lupų, nosies, •- 
kių, ausų, nustojimf pajiegų ir U. Iss- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronisakss ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slapcyM*

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Lor.L<exiD|rt<m Av.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
huo Stos iki Ūtos ryto.

Dr-is A. N. BACEVICZE,
SUt Conmttlil m. k. CUu|o, III.

kn tvirtoje' paslaptyje. Vž tai lietuviai, kurte 
Ūktai reikatauj* daktariszko* paselboe, tegul

iro prigimtoj* kalboje gali suataekeu ir gauti

LietuTtal, norintieji* gentį pagrlba per gro-

tis raszytte, dėt nemokancziu 
Lietavisikos dainos isz visur sui

isz kokiu žeme sluogsnlu susideda, kur ir

tt.CO
I^letuviszkra Albanas Laidai. Istoriszko* ir 

sieip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir iss-

ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, i 
ju vardai, plotu, gyli*; koki kurtuose 

•deny*: suru*. prėski, ssldu*. ar kurtu*

pats up-razyi 
iszdirbim* ir

Užpraaiydami gydyklas prisiuskite 11.00 
tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

meti}, kiek *wnri ir apraazyk *awo lig}, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

f 

Telefoną*: Canel 78. 
Telefonuot galima iaz kiflkurienos Jjt 

aptiekoa.

Kur 
a^wedlriti karščiuose
Ant Potopako upes kraszto. 
Tenai rasi ir be rauto, 
Gružę vielę .orę .sveik}, 
Žalėm gojui gera laika.
Ten liatuviaskaaaaliunaa
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu puikiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu.
Cxia vsl ant upes lalvsliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauįa.

Antanas NaHjauMKM, 
We«t Port, Mery land.

siu Panele* Szveneziausio* Yilniate: Griu
vėsiai M ladaugio rūmo Naaime-telyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszksva; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medinl- 
ka pilies; Gelgaudi«rkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilaiaje: Perkūno siventinyczte 
Kaune; Kėdainiai. M ir, Vysokie Litavskte; 
Kretinga.- Kražiai; Raki šakio baioyczia, 
k*p»< Himano Daukanto, Birules koplyozia, 
Palanga. Buomas tiea klaipeda. Mtuijosate- 
nts tie* Gartdais. Nemunas tte* Vilkija, li
kę ietuvlo Suvalkų gubernijoj, tokia jau u 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokia lietuvio uisiemtme. naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslo dviejose kalbo 
*e—lleteviszkoj ir angliszkoj. Preke... .SOc

sietuvos Tėvynės Dainos, paraižyto* kn. Anta
no Wi«no*insko. Labai gražio* daine* 20c

jn: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziaL už
siėmimai. pramone*. Uždirbtai ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pr* 
moniu: kur koki orai: szalcztai ar karsz 
t'tai. lietu* ar giedro*; kur kok* ilgi* dieno*

480 puslapiu, ant gero* standžios popi-ros 
•paudinte, *a 71 pa veikslėliau: mapa. gyvu
liu ir tt......................................................8d(M)

Ta pati, apdaryta audiniu kietuose apda-

No. 8, Maža* Aukso Altorius, moroko 
skaros minkaziai* apdarau*, apvalai* 
kampai* auksinu krasztal. parastai*

•kalty-no kiekvienam lietuviui 10c
Lltvlni i Polaoy. Lenkiszkoi* kalboje, užimto 

ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenkais laikyti* armuo ju 

.  1OPsiaiintis
Laisvo* Valandos. Ei'es. Psraszs Vincas

Istorija Suvienytu W»l*tlju 8zlaurlnes Ameri
kon. Apraszo kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiassU* isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika. Kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos- metuose; kišk prezidentu 
buvo, koki ir klek kun* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu Wal*tiju. kurlyra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikosžemeje gyvenaneziam.idant 
suprasto kokra jis czia tiesa* tari, kas jam 
gn vatedaryti, kas ne vate. Turi pusiniu

Drūtuose, graliuose apdaruose.
įlenksi ir Lietuviai nuo 1228 Iki -

pagal leukiszkn* istoriku* Zsmkalnia. Isz-

F.P.Bradchulis
Attorney and Connselor it Lai.

Chunber of Commerce Bldį. Room 709.
8. E. Oorner ItaSalle Jt \Vashingtoo sis.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3642.

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslf jurisprudenoiloecsion Amerikoj. 
VVeda provas kaip eivillaskaa taip ir 
krimioalinkas visuose suduos a
Kea. 188 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Cansl 788.

- AR ESI KURCZIASt?
Wl-įkarti*! Iirsuakas girdajimra dabar yra 

Iszgydoml su pagvlba nauju ma.a 1..radimą. 
Tik nareliais gtm* na .all būt issgrdjrti. U*1- 
■*i aaLTOj TBta**i reaazuazui Apraszyk sa
vo lig*. Isaugzamleaviuirair rodn dtkni. Gali 
patys aamu l.zal ydyti su visai n>až*is kraštai*. 

Dr. Dalion’s Aini lDsUlite,^{£Z^r

P. K. BRUCHAS.
Perkeis savo krautuvo in 

nuiijo dideli ssiora, 
in kuri Supirko dau
gybe laikrodžiu, l«ik-

to. jauname amžiuje in kapas nužengu
sio. D-r o Kudirkos. Bziose jo eilese kiek
vienas skaitytojas ra* tau nasiramlnlmf 
ir dvasiszkf naudf.................   15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo.

nyjimoir jo pasekme*. Czia alszkiai yra ap
raišyta lenką politika kaip jie pasielgs *n 
.letuvo* knnlgalkuczlaU: Keistucziu. Vy- 
autn ir kitai*. I*z szio* knygele* skaityto

ja* aiszktei supras, nr lenku prietelyste yr* 
mum* naudinga ar bledinga.....................IBc

No. 4. Maža* Aukso Altorius, f rančų risk
it o* gluodnta* skarele* apdarai* apva 
teis kampais, auksinta kvtetka.kryžin* ir 

krasztal...............................................•!.(

—Tikrai LietuwiBzka»—

SaliliijaS.

A. Zehs ir K. Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

ar užlaiko ja
Pirmos Kliasos Saliuna, 

Grobernia ir Buczerne.
Visada ssvieže mėsa, szvieži ir esystai 

užlaikomi visi kiti groeeriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu, galiūne se
ni auaio* Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarui. Geras užkandis 
(Free Lunch) kas dien dykai.

kitu 
taipgi 

dirba ant orderio 
ssliubinius žiedus isz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kili. Ant pareikalavimo isz- 
siunezis savo tavorus exprv*u in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo kataliogadyka. Adresas:

P. K. BRUCHAS, 
701 MUsvaukee Av., Chicago, 111.

ar jf vaikinas myli ir tt................................ 25c
Ltotavlazkra Sztupiags. II Laida. Konradas 

Vallenrod** ..............   lOe
Lietuviszki Dainiai pradAioj XIX szlmtme- 

ožio. Klirauzkai ta*ti*zbra perajoddra

Lietuviu prntertai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki Ji* pateko po valdži* persu. Para*** Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi z=3 puslapius 
ir 4 d įdėm mapa*. parodanozlas vieton kur 
senove}* gyveno lietuviu pratę v UI Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu prieš* Kri« 
taus gimime...........................................SO<

Lletaviszki rasztai ir rasztininkal. raszlla- 
riszks peržvslga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven'-na* ir darbai Czia suraižyti gy- 
veaiirai Ir darbai visu lietuviu, kurie k» 
nors g-ro paraižė lietuvtazkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Baaanavieziu, Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloaczianskio. 

kn. Burbos ir kitu.................................

paraižyta Sinuso Dankun

Kaip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L’ep- 
Breselon ra*** ea Lithuanle supte*** kna. Y.

embskU....................................................— lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli! Pieszlay* Dro 

,L. WebUm I*z anglUzko Užgaide kna. V.
Dembski*....................................  IBc

Kražių Bkerdyae.Aprzszo ana baisa atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czio* miestelyje Kražių, mnsze.szaud* ir pjo
vė nekaltu* žmonis. Užgriovė altorius ir *ž- 
pecze 'įjo bažnyczte. A Užklaustai apraszo 
ta visa ataitikima..................................ISc

THEO PR0ULX

Dieiro dovana, lai kurto* salima tsįmokti

Lietuvyste* praeiti*, dabartis ir ateiti*. Iito- 
rtszkal socljoliogiszka* piesziny*..... 25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parašte Dr. 
ftessinys apie priespauda* Ir persekioji
me* Itetsviu iaz szallee maskoliszkoe 
valdžios....................................................... lOc

Mnokolljos politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikia* lietuviu* ir ju 

bažnyczia*............................................. lOo
Muan mužikėli* Užduotas aat nsudos Lietuvos 

Ukinykams. Czia randa*) trumpai apsaky
ta Lietuvo* tautiszka* kilimą*. Po tam ro-

Medega musu tautlszksi vaistinykyatal. Suoje 
kniso)* *pra«io visas ligas, ju vardus ko
kiais jds vadina Kauniecztal ir Suvalkle- 
ozlal. kokets vaistais prasti tmones jas 
gydo. . .... 40c

M*dega Slmano Daukanto bijograSjal (gyve
nimui) Yra tai naujau** kulgeis Ir labai 
akyva, kurioje a n raižytas gymea'mas 8lma- 
noDaaksnto šuo pat kūdikystes Iki josmer- 
tira: kaip augo, kur mokino*! k* velke Ir 
tt. Pri* te Ir jo fotografija patalpinta. 80c

Nesipnesiyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

li'Aaaga l*sl*l*i« Tėvynė* Mvtetoju Dr te*. 
Yra tai puikiau** tragedija grajyjama teet 
ruošė, pinna *yk isz vert ta ant lieto visi
ko* kalbos Wlnoo Kap-0..........................26n

Olga Llsbatoryczlut*, vaizdelis isz gyvenimo 
atbirbta. Yra tai grades Ir udimanil* ansa-

msrglna Olga Linhotnvvozlute. prigulėdama 
ia nihilisto dr*ugystj. daug sy«lu apgavo 
rask u* ezl'iovalkas ir gaudoma gudriai <*v- 
trukoisz ja rauku.........................................lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose 15c

Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu vieszpaty* 
toj (soeijaltezkos pte*synis)...................Ve

Patarle* irdaino*.......................*........................... JOr
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pul-

UetuvUzka* Lementonu* su netariau kate
kizmai* ir mUtrantura.........................15c

Mokslas apie 2em| ir kitus svietus, ju bu,y ir 
pabaiga. Aprt-zo ka* yra žeme, Uz ko ji su
sideda. snt ko laikosi Ir kaip sukasi; k*» 
yra saule, žvaigžde*.menulis; kaip toli yra 
in kita* ivuigždes: kna yra pllan os, kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigade*. Sn JU 
sstronomiszku abrozellu turinti 225 pusią 
Bius. Yr* tai vienatine knyga i** kurio* 

k r* i žmogų* gali ap«lnwle*U........ ... .7Bc
Drūtuose, gražiuose apdaruose............ 11.00
Miujaugl* Lietuvos Karalius. J* tori seka* pa 

veikslas penkiuose aktuose. LenkUzkal pa
mate Julius SiovacU, listnvlszkal verte 
Vincas Kapas* (Dm* Kudirka). Knygele 
paskirta/patingai teatro mylėtojam*. 80c

Olltypa. apysaka U* laiko terpsavUzko* kare* 
Indljona Amerika*............................... lABc

Pulki istorija epe Kantria Alannkurifer tt me
to* vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Jodu ir vargu ksnlret Užkastojo.. SOc

KnujanzU Lietuviszkn* Sapnlnyka*. surinkta* 
ir (uredlt. Isz daugel svetlmtautmzkn Mpnl- 
S'tu ir surėdyta* pagal Ukm Ferslszkai 

IptUzk* sapninyka.—*u810 aUzklu abn> 
m.—su apraszymu planetų ir paaiapozli 

tokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateito*.—Gerisusei Užgaido vvlapkiu*
... ..................................................................   • .OOc 
A.pdzryta* .................................................... OSr

Pavergei* ir kaip gyvena K ynai (Cblnal) 
dvi labai akyvo* pasakaite* . .. ....10

Paskutine* missio*. (I*z lenkuzko). Pasak* 
isz atsitikimo minyszku klio**torluj»....K 

"••judinkime vyr»l žeme. Labgi graži pasaka 21 
■avogti arkliai ir MendelU DidgalvU Dvi 

gražio* pasakėte* 10
’lunksno* abrozellai. Szeezio* naujos.tebal 

gražio* peaakos , , , , ,30
*a jau ta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV 

•zimtmetyje. labai gmži pasaka............78
'amokalai Gražiu Žmonių.. pnrvzyU kn.

Totoriau* (Tatares). Yra gražio* ir la
bai pamokinanezios pasako* ,, ,, <0

*armazona* arba baisumas Dievo rūstybe*. P* 
rasze SzventmikU Apsakymai Uz tikru a<* 
tikimu isz Lietuvos lietuviszku P*r*P

.veikslai Paraaze Žemaite. Graži pasaka

pseziavimf........... . ..................'* . ................. I!
f»smok»lal Užminti** ir Teisybe* UzguldineU 

Gslvoczlu wt*u amžių. Czia yra paiiii>t 
gražiu Juok1 ngu ir Uzuiinllngu pasakalcziu 
Ka* nori turėti g'ažiu Juokingu ir pamdki 
nzneziu skaitimu tegul nusiperka szlfknia- 
gele o gardžtai pasiju- k*. 4męnew ture. k| 
papasakoti i'ant kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti Uzmin tingi s įsakymą.... .OOc

No. O Mažas Aukso Altorius, balta* osllu- 
lloidos apdarai, teskilusios kvi*tko*,*a 
kaallra kabute, auksinti krasztal...El-AO

Geras alus, seniausios anelkoe, kve
pianti cigarai ir osysta vieta de) užel- 
viu. Apart to didele ir osysta sale ant 
mitingu, balių, veeeiliu ir kitokiu zabo- 
vu •

Jonas Petroszius,
B8W. 18tht. Kerte Union. Chicago.

Telefonas: ( anai 788.

ADVOKATAS IR KONSŪUS
JONAS MOŽEIKA.

Assistantas ir Notaryj Public.
ROOM 615-416

37—89 R. lisMton st, Chica&UU.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame oivilisskoms ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei įsivarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujama

Jonas Motei ka gyvena po nr. 31 W 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vaK 
kas rytas.

A M. Matnsawiczia, 
AGENTAS

lioldo* apdarai, kvlelko* ant vieno sto
no i>zk loto* sidabru "ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabu temis, auksinti krass- 
tai................................................................*8.00

Knygeliu No 43 kaip ir T kwiet 
-• nevvienokiov. beveik kiekraie- 
m knygele* kvietku iMznargini-

NAMAI'IR LOTAI.
"Pigiai ant pardavimo daug namu Ir 

botu ant kiekvienam prieinamu iulygu. 
Vtsiszaukite pas:

& Mack,
212 First St.. Elizabeth, N. J

IT PAMATYMO. Frrte s< mažiau!
laikr deli

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 e. paežio markėmis, ap- 

laikys tusin* puikiu po peri u gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti
nėta ir pavinesevonem. Užtl.OOap- 
laikys 5 tutinus virsi minėtu popierių.

Adresuokit telp;

W. Kudaranckan,
Boi 234. Livnnce, Mus.

Wargonu, Pijanti, Siusramu M»- 
azlnu, Clguru ir Papieroeu.

Margo***, Pi Janus ir Masalus* duodu aut 80 
dteu* aut issmrglnimo. Jrig* pur ta laika pa
sirodys paimt** iustr*n*B<*s nugara, ar pur 
brangu m, uis ji atsiimsiu atgal ir už ta laika 
nteka*nukrautu- s. Užtlkriau kad nuo mauu- 
pirkslt* vilk* pigia* kaip visoj Amerikoj gale* 
tanui gauti no* as* visokius daiktu* imu s<a- 
osrai lt* fabriko Ir todėl galiu pigia* juos par
duoti <alp tte kurie isz vhoteeate Ima Meldžiu 
tik pamėginti, o ažtlkrlnu kad besite užganė-

A. M. Matusawlczia,
206 W. Centre St.

Maiumoy City, Pa.

J. BARONAS,
1002 S. 2nd. St. PhilidelpMi, h.

Taiso vargo*** Ir atokiu* aat j* grajjrtl. 
3eriau>ial *»■* *o teatralteaku* gte*nl*iaku 
boru* Užlaiko gražu* popteras grorast* ra- 
zyvst, tusias* po 1S c Dru k acte Ukirtas trtt 

Frlpogi duoda gura ruda auakrtarattora* ir 
*<}te*zko ju skriaudas. Taipgi turi aat parda
vimo Itelavtazka Biblija až M M.

KRAUJO ŪZNUODYJMAS. .
Saite liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtime. Kada sy- 
■temu yra užnuoflinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheansatiszkiu 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido-ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkle*, atsiradime gūželi u, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu lurissito- 
kius, arba tam panaszius sydiplomus, tai pasirodavyk su specijalistai* tuojaus ir 
jeigu jie po egzutninavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
neaz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikra*, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne eei isz
gydytu. . t

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi* 

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis šiito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas, a.
J. C.

State of Illinois )
County of Cook j ’’

Asz, Jurgis Starlin, “Notary Public“, 
osionsi liudyju, kad medikalisskas supe
rintendentas “Stata Medical Dispensa
ry”, ant 'pietvakarinio kampo Stata ir 
Van Buren ui. assbiszkai šlijo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me-

dica) Dispensary" ant peržiurę j tiso pųr 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priees ma
nį, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Howard Czarra 
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary

ANT 
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykil^S7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RJjDA DYKAI!!

Lietuviszka Dirbtuve
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 

paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kkpuriu, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbaa butų prideraneziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

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

D™ž Stanislaw Heimar 
DENTISTJ1S.

M»S.iskludin
ten* 18-tos oi.

PlombOK cementines, porcelani 
neg arba sidabrines...........

Plombos auksines nuo................

wira*um Ptatto aptMhoa.

Viaokioa operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėj i sau ir 
pagal naujausia metodą.

Reguliuojame daucciua 
kreivai auganesiua.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .SS.00 
. .50c Virszul. ir apatine eile dan*...815.00 
.81.00 Garnituras dantų.........................88.00

OFISAS ATIDARYTAS: I Vnnc iii 3 n^*ni^ •■Tenu>mi 
« i dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

tranafara per H*l*tadul.

.* J..LIETUWISZKA8 DAKTARAS.........
2271 w. DiVision st. -------- CHICAGO, ILL

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius 4 nuc 12 iki 1 po piet

Ateik pate arba gali pašaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpancziaa-gedingas ir prastoto vyriškumo 
ligas. Ataišaukentieme per laiškus duodu rodę.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Ootlet Furniture & Stove Co,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgt 
turime didelį daugybe visokių peesių 
už pigiausi) prekę, pigiau kaip fabrike

Temykltei Baltlmores lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyn, ld., Baltlmores priemestyje.
Užlaikau czysta,gražu saliuna ir.dide

le sale mitingams Ir baliams, prio takan 
cs‘o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Ošia laike karsz- 
cziugerlause vieta atsiVedinti.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted SU 

geimą puikias fMografljrat ož tcztag tikta.

•2.00
AM netrne tt tvome leamto eunarKMugra

a TUta* AKBBTKnza* auszurtau* ritau atmenu. KR rrarnntacira'. i tkell*<tal* viduriais, 
■zdaoOam-raszrta avaasneu. arr 20 vutv; par»l iarr- lrda ir geram* toki )aikrv4*ll vimdo*

rlnl* ei b* *n. verte* *150; i gry** n.azr rvro ctauasrrcu*. rorte«7*r.; i nikeliu* aan Svaram 
dsžvtb. Sbc; 1 dailu auksinuota ■Dicazit* tsjictuanu *• Cameo kabute. *1*0; I pulki* sakslnuo 
ta aaecn. *1 00; 1 pora puikiu Ao*a*am d*ima*t*l- s dintu. *1.00: 1 puiki*

4-4-OH ■pmokedami telpri Ir rxpre*o karatu.: .tautini galite isžegumiauoU amt ezprrao Ir jei 
■eivlktu. sugražiaki'* mum* atgal musu kasz-si* Kur nesiranda EX< roao erti ra 84M turi būt 
ptisluusU drauge «u orderiu. Jslgu kas pris-un* į taiga* drauge su orderiu, gaus dar -stra dova
na pulkuLaKKTtMi r»TU- daiktas m-ire.-ir- tem* >*d. n.-r t«r.t* uSregl tra*e -arokrantais.

TIEM LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI.
ta!k»<i«ll ar m i.rieaka Jeigu moterį-rk* tad vyriazko Diek- n* tenclagello me« paliausime mo- 
tensska *0 coliu auksinuota Lornette jenclugell Rrazrk esendien. pakol iszpard.rimas eeisasi- 
balura. Adresuok: ATLA* JEWEURY OOMPANY. 16 Mutropodtan Block. CHICAGO. ILL.

Budrutininuui plauku.
Tiarai vienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimf, 
ir prassalina visokia neczMa siutam a

Gerinusia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdtf Dantų skaukejima į kė
lės m i nu tas. Mes savo Gyduoles gva- 

■ rentavojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkutes 81.00. Biuncsiam Paeitu ir į 
svety mes ssalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkua 
adresuokite: The J.M.BRUNDZA OO..
Sta W. Box 106., Brooklyn, N. Y.

Dr. O. C. Heine,
DENTY8TA8-

Kerte Slet ir Halated nliciiu, 
wirwui Aptiekoa. Chicago.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir siimtus kitokiu daiktu galite išsirinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietuviška katalioga kuri pri 

siunčiame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

j Buce, to Kelpscb, Norrlko & Co.
W Ceitn 81, CMctgo, III
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