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Bolitiszkos žinios.
Amerika.

Dar rinkimai prezidento to
li, bet politiškos partijos 
pradeda organizuotiesj. Ke- 
publikonai ne žino kij rinkti, 
buvo užmanę ant treczio ter
mino statyti ant prezidento, 
McKinleyą, kadangi toks 
žmogus be energijos ir be sa
vo norų politikieriams ge
riausiai tinka, bet jis pats 
pagarsino, kad ant treczio 
termino ne priims kandidatū
ros. McKinley mat pats ge
rai numanė, kad per 8 metus 
jo prezidentavimo jo ponai 
tiek pridirbs szposų, kad jų 
įnagis,dabartinis prezidentas, 
bus visų doresnių amerikonų 
ne kencziamas ir nėra vilties, 
kad jį dar galėtų iszrinkti. 
Demokratiszka partija susi- 
vienyjo su populistais ir 
tvers vieną partiją.

Per ilgos tąsynės, veidmai
niavimai su kubiecziais, lau
žymai pirma jiems duoti} pa
žadėjimų teiposgi ne patinka 
daugeliui amerikonų. Tuom 
tarpu po dabartine ameriko
nų administracija kubiecziai 
kenczia dar didesnį vargą ne
gu kentė prie iszpanijonų 
valdžios. Nekrutanti savas
tis apsunkinta nepakelia
moms skoloms.

Portorikonys teiposgi ne 
gali džiaugtiesi, ištekę po 
amerikonų sparnu. Nors 
sala priguli Amerikai, bet 
pigkystoj jos randa* taiko 
už svetimą krasztą. ima mui
tus nuo tavorų atgabenamų 
isz Portorico į Suvienytas 
Valstijas ir tuom užkerta ke
lią gabenimui produktų. 
Portorikonėms ne pripažįsta 
ukėsų tiesų Suvienytose Val
stijose. .

Nepatinka jau ir daugeliui 
kapitalistų susierzinimas su 
Maskolija, per ką Amerika 
žudo daugiau negu Maskoli
ja. kadangi ji mažiau savo 
tavorų atgabena į Ameriką 
negu parsigabena ameriko- 
niszkų. Dabar Amerikos iž
do ministeris jieszko vien, 
ant kokių maskoliszkų tavo
rų pakelti muitus. Vos spė
ja tą padaryti, Maskolija 
tuojaus atlygina, pakeldama 
dvigubai muitus ant ameri- 
koniszkų tavorų. Jeigu Mas- 
kolijos paveikslą sektų ir 
kiti krasztai, imanti daugiau 
amerikoniszkų tavorų, tą ir 
republikoniszki politikieriai 
tuojaus pa justų, nes visa 
Amerikos užrubežinė prekys- 
ta taptų apstabdyta ir Ame
rikai atseitų nusilenkti ir 
jieszkoti kelių ant susitaiky
mo. Užkirsti kelią Ameri
kos prekystai ne butų sunku, 
jeigu tik Europos vieszpatys- 
tės terp savęs galėtų geriau 
susitaikyti.

Sugrįžęs isz Chinų jenero- 
las Chaffe liekasi paskirtas 
kareiviszku salų Filipinų gu
bernatorium; apart jo bus 
dar civiliszkas gubernatorius. 
Nėra mat Amerikoj vietų 
daugeliui politikierių, reikia 
todėl jiems tverti nors ir ne 
reikalingus urėdus užkariau- 

1 tuose ktasztuose. Penėti ar
mijas politikierių reiks ne
laimingiems gyventojams. 
Tokiose sanlygose tvarkos 
ant ilgo laiko ne galima lauk
ti ant Filipinų.

Vienas isz svarbiausių pa- 
sikelėlių vadovų, jenerolas 
Gailies pasidavė ameriko
nams su 650 kareivių. Už 
pasidavimą szito jenerolo 
amerikonai paliuosavo visus 
filipinieczius, buvusius ne
laisvėj ant salos Luzon. 
Pulkauninkas Caballas buvo

su savo kareiviais pasitrau
kęs į kalnus ir nenorėjo pa
siduoti, bet Cailles ir jį pri
kalbėjo sugrįžti ir pasiduoti.

Chinai.
Svetimi pasiuntiniai Chi- 

nuose veda tolesnes tarybas, 
laikraszcziai garsina, jog ta
rybos žengia pryszakin užga- 
nėdinancziai, bet isztikro tur
būt iki sziol dar vis ne toli 
nužengė, kadangi visgi ne 
daug ką nutarė. Iki sziol 
dar vis galutinai ne nutarta, 
kokio atlyginimo pareikalau
ti nuo Chinų ir isz kokio szal- 
tinio Chinų randas turi už
mokėti atlyginimą. Tiek ži
nia, kad Vokietija dabar ant 
20 milijonų doliarų reikalau
ja daugiau negu reikalavo 
isz pradžių: dabar ji reika
lauja 80 milijonų doliarų. 
Gal būt, kad ir kiti krasztai 
ne norės apsileisti Vokietijai 
ir teiposgi padidįs savo rei
kalavimus, nors ir pirmiaus 
pagarsintus ne lengva buvo 
Chinams iszmokėti, ypacz 
kad Anglija prieszinasi pa
kėlimui muitų ant angliškų 
tavorų. Maskoliški vėl laik
raszcziai tvirtina, jog besita
riant dabar Chinuose esan
tiems ambasadoriams, jie nie
kada ne sueis į susipratimą; 
norint kokiu nors badu už
baigti chinišką maiszatį, rei
kia į Chilius atsiųsti naujus 
ambasadorius, naujiejie grei- 
czlaus susitaikys negu se
nio jie.

Snglišknaikraszcziai per- 
sergsti svetimas viešpatys
tes priesz isztraukimą iš Chi
nų kariaunų, kadangi, girdi, 
to kraszto ciecorienė laukia 
vien pasitraukimo svetimų 
kariaunų, o paskui, girdi, 
prasidės dar smarkesnės 
krikszczionių ir svetimtau- 
ežių skerdynės, suvaldyti 
chinieczius bus daug sunkiau 
negu dabar. Iš to matyt, 
kad Anglija ne nori pasi
traukti isz Chinų, ji jieszko 
vien priekabių ant palaiky
mo tokių Chinų krasztų, ko
kius Anglijai, }>agal pirma 
padarytą sutartį, paveda 
Maskolija. Anglija mat da
bar vien Maskolijos bijosi, 
kadangi vien ji gali su žemės 
kariauna įveikti Angliją In- 
dijose; laivynių Anglija 
tuom tarpu nesibijo, kadan
gi angliszkoji yra drūtesnė 
už susijungusias kitų vieąz- 
patysezių. Kadangi vienok 
tuose krasztuose, kuriuos an- 
glijonai nori ant visada pa
silikti, apart Maskolijos, kiti 
krasztai turi savo kariaunas 
ir kol ežia anglijonai pasi
liks, ne nori pasitraukti, tas 
tai ir pykina anglijonus.

Angliszki laikraszcziai pa
garsino, buk laike paskuti
nio atsilankymo Peterburge 
Prancūzijos užrubežinių da
lykų ministerio Delcasse li
kosi padaryta terp Prancūzi
jos ir Maskolijos sutartis, pa
gal kurią Moskolija prižada 
paremti savo sandraugę pie
tiniuose Chinuose ant iszde- 
rėjimo nuo Chinų rando tie
sos laikyti prancūzišką ka
riauną ant apgynimo prancū
zų dirbamų geležinkelių. 
Taigi tokiu budu prancūzai 
valdytų turtingiausią pieti
nių Chinų provinciją Yunan 
teip jau, kaip Maskolija su
valdė Mandžuriją, laikyda
ma joje savo kariauną neva 
ant apgynimo jos dirbamo 
geležinkelio. Apart to, Mas
kolija pasižada paremti Pran
cūziją, jeigu fojė panorės 
užimti prigulinezią Chinams 
didelę salą Hainan.

Pietine Afrika.
Pietinėj- Afrikoj, juo to

liau, juo labiaus pradeda an- 
glijonams nesisekti. Kitche- 
nėr net priverstas tapo per
sikelti iš Transvaaliaus į 
Oranijos republiką į miestą 
Bloemfontein. Būrų pulkai 
stovėjo aplinkinėse Johanis- 
burgo isz visų jo pusių teip, 
kad ežia stovineziai anglisz- 
kai kariaunai ne retai pri
trukdavo maisto, nes būrai 
laike kelius ir sunkindavo 
privežimą maisto. Jeigu 
Kitchener su savo sztabu pri
verstas tapo persikelt į Bloem
fontein, netoli rubežių an- 
gliszkų valdybų, tai turbut 
Transvaaliuje ne galėjo už
silaikyti. Gal ateiti laikas, 
kad anglijonams ir Oranijos 
republikoj ne galima bus už
silaikyti ir reiks grįžti atgal 
į savo valdybas, kurių sziaur- 
vakarinę dalį, įsiveržę ežia 
būrai pagarsino kaipo anek- 
tuotą, taigi kaipo priskirtą 
prie būrų republikų.

Angliszkose jau valdybose 
į būrų rankas }>ateko vėl net 
keli mažesni angliszkos ka
riaunos pulkeliai, bet būrai, 
atėmę nuo jų ginklus, vėl 
paleido. Pateko į būrų ran
kas keli trukiai ir transpor
tai gabenanti maisto produk
tus angliškai kariaunai. At
kakusi dabar į Europą mote
ris būrų vadovo Bothos pa
tvirtina, jog geriausias an
gliškas vadovas, jenerolas 
French, net du kartu pateko 
į būrų nelaisvę. Pirmą kar
tą, paėmę jį būrai, pasirem
dami ant jo jiažadėjimo, duo
to po prisiega, kad daugiau 
ne kariaus prieš burus šio
je karėje, }>aleido. French 
vienok duoto žodžio ne iszlai- 
kė ir vėl stojo į karę. Pate
ko jis antru kartu į būrų 
rankas. Būrai rengėsi, už 
sulaužymą duoto po prisiega 
žodžio, suszaudytl angliszką 
jenerolą, ką daryti turėjo 
tiesą pagal terptautiszkas tie
sas, bet dažinojęs apie tai 
Kitchener, atsiuntė tuojaus 
pasiuntinius su prašymu ne 
bausti Frenchą, už jo palei
dimą žadėjo isz nelaisvės iš
leisti 1000 būrų. Ant to bū
ni vadovai sutiko ir vėl Iš
leido Frenchą.

Angliszki laikrašcziai, no
rėdami jštarnauti randui, 
nuolatai garsina melagingas 
žinias apie karę Afrikoj, bet 
laikraszczių žinias tankiai pa
ežiam randui išskui reikia 
atšaukti. Neseniai jie iš
garsino, buk Botha rengiasi 
pasiduoti ir buk jau užmezgė 
tarybas. Tą paskalą pats 
randas užgynė ir pagarsino 
kaipo negalimą, kadangi 
Botha ne jauezia reikalo iš
siduoti. Dabar skaitlių bū
rų, kariaujanezių priesz an
glijonus angliszkose valdybo
se pats angliszki laikraszcziai 
paduoda ant 10000 vyrų. Tie 
būrai tankiai visai perkerta 
privežimą maisto ir valgio 
produktų angliszkai karia il
gai ėsaneziai būrų republiko- 
se. Dėlto tai Kitchener pri
verstas tapo pasitraukti iš 
Transvaaliaus ir sutraukė sa
vo pajiegas į Bloemfontein; 
gal prireiks jam trauktiesi ir 
visai per rubežių. .

Moteris Bothos ne dėl ta
rybų apie pasidavimą būrų 
atkako į Europą, bet ji atka
ko praneszti Kruegeriui apie 
tikrą dalykų stovį. Dalykai 
gi tie toki, kad būrai ne rei
kalauja skubintiesi su pasi
davimu, sziądien jie stovi 
net genaus negu anghjonai.

Ilgai besitraukianti karė 
jau iš tikro pradeda nusi
bosti patiems anglijonams. 
Neseniai vadovai liberališ

kos partijos parengė Londo
ne susirinkimą, ant kurio 
nutarė reikalauti, idant ran
das pripažintų neprigulmys- 
tę būrų republikoms. Rods 
dėl to užgyrimo liberališka 
partija išsidalino į dvi dali, 
bet tas dar ne rodo, kad 
skaitlius reikalaujanczių už
baigimo karės.ant kokių nors 
išlygų butų labai mažas. 
Juo ilgiaus trauksis karė, juo 
daugiau ji reikalaus aukų, 
juo daugiau atsiras jos prie
šininkų.

Ant parlamento susirinki
mo buvo pakeltas klausymas 
laikomų nelaisvėj būrų mote
rų ir vaikų. Karės mintate- 
ris turėjo prisipažinti, kad 
tokių nelaisvių yra isz viso 
67000, o tame skaitliuje M- 
000 vaikų, taigi ne galinezių 
juk kariauti. Mat anglijo
nai daugiau moterų ir vaikų 
laiko nelaisvėj negu kariau
janezių, kadangi mat pasku
tinių ne daug gali išimti.

Prancūzija.
Pasiuntiniai Morokko sul- 

tano, kurie pirmiausiai atka
ko į Angliją, grįždami na
mon, atlankė ir Prancūziją. 
Tas rodo, kad nesutikimuose 
su Prancūzija Anglija ne ža
dėjo pagelbėti. Prancūzijoj 
Išsimitinius priėmė teipjau 
iszkilmingai kaip ir Anglijoj.

Vokietija gerinasi, kaip 
galėdama, prancūzams, kad 
tik jie užmirštų nepaaekmin- 
gą karę 1871 m. ir išveržtas 
dvi provincijas. Paremia 
Prancūzijos mitrius, jeigu ji 
nori kitur užimti po savo glo
ba kokius žemės kraštus, 
kadangi gerai žino, kad už
ėmusi kitur naujus žemės 
plotus, dalį pajiegų turės ap
versti ant dabojimo naujų 
valdybų, mažiau išjiegų liks 
namiejie ant karės su kaimy
nais. Laikraszcziai pranesza. 
buk dabar pats ciecorius Wil- 
helmas ant kariszko laivo 
nori atsilankyti į Prancūzijos 
portą Cherbourgą. Czia at
plauktų ir grįžtantis isz Chi
nų vokiškas jenerolas Wal- 
dersee. Kaip girdėt, pran
cūziškas randas pritaria at
silankymui Wilhelmo.

Maskolija.
Nors dabar nėra didelės 

meilės terp vokieczių ir mas
kolių, bet Vokietijos cieco
rius stengiasi visokiais bu- 
dais'suszildyti atšalusią kai- 
myniAzką meilę. Maskoliš
kas iždo ministeris sunkina 
Vokietijai gabenimą tavorų į 
Maskoliją,o ciecorius Wilhel- 
mas užprašė carą ant šiųme
tinių vokiszkos kariaunos 
manevrų aplinkinėse Danei- 
^o. Caras užprašymą priė
mė ir be abejonės užprašys 
Wilhelmą ant manevrų mas
koliškos kariaunos.

Maisztai darbininkų plieno 
dirbtuvių Maskolijoj nenusi- 
malšina. Valdžios tikėjosi, 
kad per užmuszimą kelių de- 
šimezių darbininkų viskas 
pasibaigė. ■ Tuom tarpu Lon
dono laikraszcziai dabar gar
sina, kad liejinycziose aplin
kinėse Peterburgo vėl užgi
mė dar smarkesni darbinin
kų maištai, Ant suvaldymo 
darbininkų iszsinntė net po
rą regimentų kareivių ir ka
zokų.

Iszpanija.
Išpanijoj iš naujo apsi

reiškė nekentimas per ilgas 
amžių eiles iszsiviešpatavu- 
sios dvasiški j os. Miestuose 
Madride, Barcelionoj, Ka- 
dikse pereitą sanvaitę buvo 
vėl demonstracijos prieš 
dvasiszkiją. Iš tikro ilgai

savo globoj turėjusi net val
donus ir visą randą katali
kiška dvasiški ja daug blogo 
padarė Iszpanijai. Dėl dva- 
siszkijos fanatizmo, kurį 
brukte bruko valdžioms, Isz- 
panija nužudė visą pietinę, 
vidurinę Ameriką ir Meksi
ką; ne dėl ko kito, bet dėl 
despotiškos įtekmės kunigi
jos užgimė ir maisztai ant 
Filipinų salų, kurie pasibai
gė nužudymu ir tų likuczių 
senovės didelių Iszpanijos 
valdybų. Net per smarkus 
nekentimas dvasiški jos ap
sireiškia ne tik Išpanijoj 
bet visur, kur tik kunįgija 
per didelę įtekmę turėjo ant 
žmonių ir ant rando ir mato
mai tą savo įtekmę ne ant la
bo žmonių sunaudojo.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

27 d. gegužio likosi apvogta 
gyvenanti ant Szopeno ulycz’os 
maskalka Aleksandrove. Pavogė 
jai visokių auksinių daiktų ui 
•zeszis azitntu? rublių. Po vagys
tei tuojaus prapuolė maskalkoa 
tarnaitė Witkeviežiutė; ant jos 
todėl ir puolė nuiiurėjimas. į po
rą dienų suėmė ją ant geležinke
lio stacijos Vileikoj. Pasirodė, 
kad tai yrą žinoma vagilka, pa
bėgusi isz kalėjimo, kur už pirma 
papildytas vagystas likosi nusprę
sta. Tikra jos pravardė - Karcz 
maržew*ka. Pastodama ant larr.y 
stos pas Aleksandrovienę, ji paro
dė svetimą paspartą, ne žinia kur 
gautą. Visus pavogtus daigtus 
rado kiozeniuose.

Maskoliszkuose laikraszcziuo- 
se pakeltas klausymas uždėjimo 
universiteto Vilniuje. Liikrasz 
ežiai “Novoje Vremia” ir 
‘ Graždanin” sako, jog Vilniuje 
neatbūtinai reikalingas universi- 
sitetas. Kad jis reikalingas—tą 
visi žinome,bet seniaus czia buvu
sį, vieną isz geriausių visoj Euro 
poj universitetą, maskoliszKus 
randas uždarė ir visus jo daiktus 
perkėlė į K'jevą. Universitetas 
yra tai specijaliszka augszcziau- 
sių mokslų įtaiga, į jį paskųs vy 
rai su iszlavintu protu ir pažiū
roms. Nors jis bus ir maskolisz- 
kas, ne atgabęs tiek blogo, kiek 
atgabena pradinės maskoliszkos 
mokyklos, į kokias ateina maži 
vaikai ne galinti dar atskirti blo
go nuo gero, neturinti iszdirbtų 
pažiūrų. Uždėjimui universiteto 
Vilniuje kiekvienai lietuvys, 
mums rodosi, gali pritarti.

Vilniaus miestas isz savo pinį- 
gų paskyrė 1000 rub. ant suszel- 
pimo neseniai iszdėgusios Lietu 
viszko Brasto dalies padegėlių.

Neregių užveizda parengė ne
seniai Vilniuje akims sergantiems 
ambuliatoriją, kur sergauti gali 
gaut gerų daktarų specijaiistų 
pageibą ir vaistus be jokio užmo- 
keenio.

Isz Vilniaus gub
Per sanvaitę nuo 27 d. balan

džio iki 3 d. gegužio Vilniaus gu
bernijoj buvo apsirgimų viso
kioms limpsnczioms ligoms: Vii 
niuje: šlakuotoms sziltinėms 7, 
pilvinėms 4, rauplėms 2, plau 
ežių uždegimais 11, rože 4, kito
kioms 16, arba isz viso 44. Pa- 
viecziuose apsirgimų buvo:* Vil
niaus pav., kaime Dailidžiuose 
szlakuotoms sziltinėms apsirgo 2, 
buvo serganezių 6, iszgijo 3, pa
simirė 1; kitokioms sziltinėms 
krime Juchoeliuose apsirgo 17. 
Rauplėms apsirgo kaime Mediu- 
kuose 1, dvare Gaduline 2. Dis 
noe pavietyj, kaime Pakki raup
lėms apsirgo 4, kaime Zaczistki 
3, dvare Vianaže 5, kaime Lu- 
czaiki 19; dvarelyj Pajaucziuo- 
se 3.

Pirmoje puseje gegužio mėne
sio Vilniaus gubernijoj buvo 31 
gaisras. Gaisrai tie užgimė: nuo 
neatsargumo 3, nuo negerai įtai
sytų kaminų 5, nuo padegimo 2, 
nuo^ nežinomų priežasezių 20.

Visuose tuose atsitikimuose ug 
nelė pridirbo blėdies ant 43752 
rub? Didžiausias gaisras buvo 
Smorgonėj, kur sudegė 35 trio- 
bos. Netikėtų njirczių buvo 3. 
Žmogžudystė 1. Negyvėlių rado 
7. Vaąystų papy|dyta 17, daik
tų pavogė už 1140 rub. Arklių 
pavogė: Vilniaus pav. 3, Trakų 
7, Lydos 2, Dianos 2, Vileikos 
2, išviso 16 arklių.

Pavasaris Lietuvoj.
Pavasaris Lietuvoj ežį metą 

buvo gana vėlybas. Vilniuje 15 
d. gegužio buvo audra. 17 d. 
gegužio pražydo slyvos, kaszta- 
nai ir vaisiniai sodų medžiai. 
Kaune 16 d. gegužio pražydo 
slyvos, 22 gi dieną pražydo szer- 
mukrzniai ir vaisiniai sodų me
džiai. Ž'edų buvo labai daug, 
todėl galima laukti gero užde- 
rėjimo sodų vaisių. Grodne 17 
d. gegužio pražydo alyvos ir vai
siniai medžiai. Ž.edų buvo tei
posgi daug. Dinaburge, Lepely] 
(Vitebsko gub ) 13 d. gegužio 
prožydo slyvos, obelys ir kiti 
vaisiniai medžiai. Žiūrint ant 
žiedų, visur Lietuvoj reiktų lauk
ti szį metą gero u^derėjimo sodų 
vais:ų, žinoma, jeigu vėlesnės 
szalnos ne pagadys žiedų ir užsi
mezgusių jau vaisių.

Nuo stacijos Luninec, pa- 
girinių geležinkelių.

Neseniai, atkakus czia geležin 
kelio truki,ui, vienas pasažierius 
pasiskundė, kad jam vagone pa
vogė daiktus ir apraszė nužiūrėtą 
ypatą, kuri galėjo papyldyti va
gystę. Žindanti padarė kratą 
trukyj, bet nė pavogtų daiktų, 
nė vagiliaus ne rado. Vienas isz 
žandarų sėdo į kitą trūkį, bėgantį 
į Lietuviszkų Brastą, norėdamas 
jame jieszkoti vagiliaus ir pavog
tų daiktų. Vos trūkis nuėjo 
kiek nuo stacijas, žandaras patė- 
myjo.jog isz vieno vagono iszme- 
tė kokį ten daiktą ir tuojaus po- 
tim ant kelio nuo platformos 
nuszoko žmogus, bet teip nelai
mingai, kad pateko po ratais 
prieszai bėganezio tavorino trū
kio, kurio ratai nupjovė jam 
abidvi rankas ir kojas. Buvo tai 
isztikro vagilius; išmestas pun
das—buvo tai daiktai pavogti 
pirma paminėto pasažieriaus.

&
Isz Vileikos, Vilniaus gub.

Aplinkinėje Vileikos po k«i 
mus siauezia visokios limpanczios 
ligos, kaip antai: tymai, šilti
nės, kraujinė. Ypacz daug žmo 
nių seiga kaime Mickūnuose. 
Svarbiausiu platintoju ligų yra 
.nesveikas, suterštas vanduo. 
Ant Vileikos kapinių kas dieną 
laidoja po kelis žmonis, o pirma 
ne būdavo numirėlio ir per san- 
vaitę.

Vagystos isz geležinkelių tru
kių nesiliauja ant czianykszczios 
stacijos. Neseniai vagiliai pasz- 
lavė net paduszkaa, iš vagonų ir 
prietaisas apaaugojanezias vago
nus nu susimuszimo.

Isz Tilžės. . ,
Likosi suareštuotas vienas isz 

geriausių* Tilžės advokatų, Me- 
dem. Buvo jis teiposgi ir notariju. 
Jis mat iszleido daug pas jį su
dėtų, kaipo pas notariju, sveti
mų pinigų. Buvo jau iškeliavęs 
isz Tilžės, bet paskui pats sugrį
žo ant geležinkelio stacijos Pam
ištų ir pareikalavo, kad jį sua- 
resztuotų. Reikalavimą tą išpil
dė.

Isž Gumbinės, Prūsų 
Lietuvoj.

Kaime Judšuose, netoli Gum
binės, užgimė gaisras. Ugnis iš
naikino namus, daržines ir tvar
tus kalvio Volkmano. Sudegusia
me arklių tvarte miegojo 21 metų 
bernas Racskauskas. Kada užside 
gė lova, arklys, spardydamas į 
lovą, prikėlė mieganti berną. Jis 
rods spėjo iszbėgti laukan, bet 
teip sunkiai apdegė, kad nuo ap
deginto pasimirė.

Isz Insruczio, (Inster- 
burgo.)

Į ezianykštį kalėjimą atgabeno 
in Stalupienų tris muzikantus

dragūnų regimento, kurie, grįž
dami nuo koncerto, užpuolė ant 
Radžiūno ir teip sunkiai su dur
tuvais subadė, kad tis nuo to pa- 
limirė.

Neseniai sudegė czia trys krau
tuvės alaus ledinyczių. Ugnis, 
kaip susekė, užgimė uuo padegi 
mo. Savininkai leidiny ežių pagar
sino, kad jie iszmokės 500 mar
kių tam, kas palengvis suradimą 
padegėjų.

Isz Grodno.
5 d. berželio, netoli stacijos 

Linewo, ant Braeto-Miskwos ge
ležinkelio linijoj pacztinis trūkis 
užbėgo ant skersai kelio važiuo- 
janezių dviejų vež mų. Prie to 
vežimai likosi sudaužyti, trys ar 
kliai užmušti ir du žmonės sun
kiai Hpkulti. Apkultus nugabe
no į Lietuviško Brasto geležin
kelio gydinyczią.

Isz Slucko, Minsko gub.
Pabaigoj pereitų metų czia- 

oyksztis ponų uždėtas ir užlaiko
mas kliubas gavo uuo Minsko gu
bernatoriaus, iki kurio daėjo 
skundai, persergėjimą, jog jejgu 
Kliube ne pasiliaus hązardiniai 
kazyravimai iš didelių pioįgų, 
jis turės būt uždaryta*. Lo- 
szimai toki matomai nesiliovė, 
kadangi dabar gubernatorius pri
sakė Kliubą ant visados uždaryti. 
Tokiais mat gražiais darbais atsi
žymi nešiotojai maskoliszkoe ci
vilizacijos. Į Kliubą prigulėjo 
beveik vien maskoliai.

Žemdarbystės kursai.
. Maskoliška žemdarbystės mi

nisterijų rengia visokiuose Masko
lijos kraštuose speeijaliszkjs 
kursus žemdarbystės ir aodaunin- 
kystės, kur norinti pasimokinti, 
ypacz mokyklų mokintojai, galės 
lankyti kursus; už mokslą ne 
reiks nieko mokėti. Lietuvoj to
ki kursai bus vien Minsko guber
nijoj: prie Marino Gorkos žem
darbystės mokyklos. Apart to 
parengs dar trumpus kursus ap- 
linkiuiems ūkininkams: prie Ma 
riniszkos žemdarbystės mokyklas 
Vitebsko gub. ir prie Bobruisko, 
Minsko gub., sodauninkystės mo
kyklos. •

UžderCjimas Listuvoj.
Aogliszkas randas pagarsino 

žinias, angliszkų konsulių atsių
stas, apie šiųmetini užderėjimą 
visokiuose Europos krasztuose. 
Isz tų žinių matyt, jog szį metą 
gethusio užderėjiino galima lauk
ti Iszpauijoj, Italijoj ir Pietinėj 
Austrijoj, o praseziausio krasz 
tuose prie Balliszkų jūrių, taigi 
teiposgi Prūsų Lietuvoj, Latvijoj; 
iš dalies Maskoliszkoj Lietuvoj 
užderėjimas ne bus szį metą ge
ria is as. Pietinėj Iszpanijoj pradė
jo jau pjauti kvieczius.

Nuo Prūsų parabežių.
Maskoliszkoa valdžios vėl da- 

leido Prūsų pavaldiniams, ne iš
skiriant žydų, ateiti su puspasiais 
į parubežinius Maskolijos miestus. 
Taigi dabar yra teip, kaip ir pirma 
buvo. Nežinia tik, ar ilgaiteip bus; 
Maskolijos randas ne duoda Prū
sams nė jokio pažadėjimo, kad 
tas naujas palengvinimas bus už
laikytas per ilgesnį laiką.

Balsas isz Užrubežes.
Ui rubėžių Didžiosios Lietu

vos yra jau gana apecziai lietuvių 
inisklaidžiusių, kaip kur pavie
niais, kaip kur kuopelėms. Pary
žiuj, Fribourge, Londone lietu
viai susitelkę į formališkas drau
gystes, kurios mažiaus ar dau- 
giaus darbuojasi ant gero tėvy
nės. Ar nebūt gerai, kad visos 
tos kuopos ir kuopelės, susidedan 
ežios nors iš mažo skaitliaus, 
sykį ant metų susivaiiuotų drau
ge ant susipažinimo ir susitarimo 
darbuotis isz vien, kaip pvz. 
lenkai, kurie kas mets ant Kalėdų 
susivažiuoja Szveicarijon ant teip 
vadinamo seimo “Lenkiszkos 
Jaunuomės užrubežyje”, kur per
žiūri atliktus daibus pereitų metų 
ir iszskiria programą ant ateinan- 
czių.

Toks susivažiavimas, ant kurio 
būt reprezentuojamos per tam 
tyczia iszrinktus delegatus visos 
kuopos ir draugystės užrubežyje, 
butų naudingas šimteriopai: ne

tik supažindintų tarp švęs yvai 
rių szaljų tėvynainius, tacziaus 
galėtų iszdirbt jiems sziokį tokį 
programą, pagal kuiį darbuotųsi 
su daug didesne nauda negu da
bar, kada kiekvienas veikia ant 
savo rankų ir pagal savo paties 
nuomonę, neretai klaidingą.

Kalbant apie naudą užmany
mo, turiu paminėt dar didelį sus
paudimą Didžiojoje Lietuvoje, 
kur dėlei politiškų sanlygų ne- 
gal atsibūti joks didesnis susiva
žiavimas arba seimas lietuviszko- 
sios inteligencijos. K. V.M.

Isz Londono-
Antrą dieną Sekminių parapi

jos Dr-tė Szv. Petro kėlė balių 
ant parapijos naudos. Kaštų 
buvo 120 svarų; £60 paimta isz 
kasos, o resztą apsiėmė duot V. 
Lemaitis ir V. Balulis. Kada 
pakv etimai pasirodė po žmonės, 
tai kun. Szlamas per pamokslą 
19 d. gegužio prakeikė mus visus 
ir musų draugystę ir gazdino 
žmonės, kad kuris drįsęs eiti ant 
baliaus, tai numiręs ne busęs pri
imtas nė ant kapinių. Žmonės 
juokėsi iš kun. pamokslo, nės 
visi žino, kad Anglijoj kuningai 
ne turi valios ant kapinių.

16 d. geguž o p. Szulca ateina 
į salę ir klausia gaspadinės, ar 
bus czia balius; ta atsako: “jog 
bus’’. P. Szulca klausia: “ar turi 
tiesas pardavinėti visokius gėry- 
mus?” Tada šeimininkė namo 
užklausia p. Sz.: “ar jis priguli į 
tą draugystę?” Tas atsakė: “ne”. 
—“Tai asz su tamista ne turiu jo
kio reikalo”, atkirto gaspadinė. 
Potam p. Sz. nuėjo į policiją ir 
apskundė mus draugystę. Atė
jęs iš j o'icijos szeržaotas pa^ sa- 
lės savininką ir pereistato, kad 
ėsąs atsiųstas pažiūrėti, kas czia 
laiko svaigi na nezius gėrymus.
Nepasisekus uždaryti salę, Szul
ca paleido paskalą, kad ateisę 
kun. sėbrai ant baliaus ir pakelsę 
vaidus ir viską iszmuszę. S u bato 
je priesz balių kuningas ]>o sta
bas vaikszcziojo ir žmonėms įkal
binėjo, kad niekas tikietų ne 
pirktų. Mes tai žinodami, pra- 
neuėtn policijai visą reikalą ir 
pats buvome atsargus visame, 
daliojome tvarką.

Balius tapo atidarytas po 
2 valandą po pietų su 
prakalba. Pamatę, kad daugelis 
prieezų yra salėj, mes dar stip
riau sutarėme laikyti prakalbą 
apie 5 vai., paai-zkinti svarbius 
dalykus ir atkreipti atidą visų su
sirinkusių ant musų kankintinių 
bei apszvietimo reikalų. Per
statė kalbėtoją p. Pilėną; 
kaip tas pradėjo kalbėti, baliaus 
prieszai szaukė ir siuto teip, kad 
tas turėjo pertraukti kalbą; jau 
daugiau negalima buvo nė misly- 
ti apie prakalbas, pradėjo maiša
tis, buntas kilti ir palicmonas į 
vidų tapo paszauktas. Vieną 
iszgabeno laukan, bet prižadėjo 
būti malazum, tai vėl paleidom. 
Musų smarkuoliai persigando ir 
viens kitą kalbino užsilaikyti ra
miai. Isz tikro paskui užsilaikė 
visi gražiai. Sveczių buvo ant 
baliaus, iszskiriant mažus vaikus, 
163 ypatos. Pelnas buvo labai 
geras, mes to nė nesitikėjome. 
Surinkome £22.00; iszskyrus 
visą iszdavimą, lieka gryno pelno 
£10.00. Matyt, kad žmonės 
pradeda atszalt nuo kunįgo. Net 
tie, kurie jam moka kolektas, sa
ko, kad kuningas butų daręs ba
lių, tai kuris butų neėjęs ant ba
liaus, tai tas ne gautų iszriszimo. 
Kaip ir tyczia iš Silvertono su 
visoms savo šeimynoms lietuviai 
buvo ant baliaus. Ką niekados 
nebūdavo nė ant balių, nė ant 
jokių susirinkimų, o ant musų 
baliaus buvo. Dabar galime sto
ti drąsiai į kovą su prieszais. Da
bar girdėt, kiloki jau skamba 
balui, kožnas džiaugiasi, kad ba
lius gerai nusisekė ir kad buvo 
tvarka, ypatingai kontrolę gerai 
vedema, kožnas užganėdintam 
Buvo paskirta knįgutė surašy
mui sveczių, kad žinottftne, kiek 
jų buvo. Pinįgai padėti į banką; 
kasieriua yra po kaucija. Pa
duosime atskaitą į laikraazczius 
ąpie visą stovį kasos.

Nuo parapijos Sz. Petro
Londone. - V. B.



Isz Amerikos
Kontraktai turi būt supranta

mi abiem pusėm.
New Jersey augszcziausias sū

dąs perkratinėjo ne seniai provę, 
kurios iszrišimas apeina visus ne 
mok a n ežius angliškai. Vienas 
ne mokantis angliszkai darbi
ninkas,.dirbtuvėse DuncanWoolen 
Co. likosi sužeistas. Kompanija, 
pasiremdama aut padaryto kop- 
trakto, atsisakė mokėti kokį nors 
atlyginimę, kadangi kontrakte, 
po kurtuom darbininkas pusira
szė, buvo pasakyta, jog atsit'kus 
nelaimei, no jieszkcs atligynimo. 
Sude pasirodė, kad darbininkas 
angliszkii ne supranti, nieks jam 
ne iszaiszkino, kas kontrakte yra. 
Sūdąs todėl atmetė kontraktę ir 
iszreiszkė, jog padaryti kontrak
tai turi būt suprantami abiem 
pusėm, taigi ne mokantiems an
gliszkai, turi būt suraszyti tokioj 
kalboj, kokię jie geriausiai su
pranta. Kitaip kontraktai ne turi 

* vertės priesz sudę. Teip bent nu
sprendė augszcziausias szteto New 
Jersey sūdąs.

Geologo skundas.
St. Paul, Min. Czianyksztis 

distrikto sūdąs perkratinėja skun- 
dę geologo Pearsono, kuris reika
lauja nuo Great Northern geležin
kelio 1J milijonu doliarų. Pearson 
mat buvo pasamdytas minėto ge 
iežinkelio jieszkoti anglių Monta
noj ir Washingtono sztete. Apart 
algos po 200 dol. ant mėnesio, 
geležinkelio kompanija žadėjo 
jam atsakantį procenię nuo ver
tės jo surastų anglių. To procento 
vienok kompanija ne noii dabar 
mokėti, to ir pajieszko per sudę 
Pearson.

Muszi*terp amerikonu ir me- 
ksikonu.

St. Antonio, Tex. Pietvakari
niuose kraštuose szteto Texas, 
ant meksikoniszko rubežiaus, už
gimė smarkus mušis terp perė
jusių rubežių meksikoniszkų 
plėszikų ir Suvienytų Valstijų 
rubežiaus sargų. Muszyje trys 
amerikoniszki policistai ir trys 
meksikonai likosi užmuszti; sze- 
szi meksikonai paszauti, devyni 
paimti į nelaisvę.

Geležinkelius nori randas nu- 
----  _ pirkti.

Liikrasztis *'New York Times’ 
praneeza, buk neužilgio, į kokius 
metus, privatiszkos kompanijos 
parduos joms prigulinezius gele
žinkelius randui, kuris užmokės 
kompanijoms 10 milijardų dolia
rų. Jeigu tas atsitiktų, gyvento
jai ne galėtų ruguti, žinoma, jei
gu prižiūra geležinkelių ne pa
tektų kokiems niekinus os vertės 
politikieriams.

Pavogė už IKOOOdol. galviju.
St. Paul, Min. Billingse li

kosi suareštuotas turtingas far 
meris Gywen, p<s kurį rado už 
18000 dol. galvijų pavogtų 
Creek indijonams. Galvijus vo
gė koksai Lee, o nuo vagiliaus 
pirko juos farmerysGywen. Da
bar lygiai vagilius, kaip ir pirkė
jas vogtų galvijų sėdi jau ka
linyj.

Lynczavones.
Shremport, La. 200 žmonių 

susirinko priesz czianyksztį ka
lėjimu ir įsiveržę į vidurį, iszvedė 
du negru nužiūrėtu, buk jie da
lyvavo užmuszime baltveidžio 
Foetero. Nors iszvesti negrai 
teisinosi, buk prie užmušimo ne 
buvo, abudu be sūdo likosi minių 
pakarti. . (

La Grange. N. C. Negrų pas
torius Jonės, kuris buvo apkal
tintas, buk jis su piktu mieriu už
puolė ant moteries Dovisienės, Ii 
kosi paveržtas isz czianykszczio 
kalėjimo ir lyncznotas.

Rado keroslno szaltlnios. .
Niles, Mich. Netoli nuo ežia, 

ant Stevenso f ar mos, gręždami 
artezijaniszkę szulinį, užtiko ke- 
rosino šaltinius. Shirly isz 
South Bend, Ind. tuojaus pasam
dė 600 akrų žemės, o tame ir vi 
sę Stevenso farmę ir jieszko dau
giaus kerosino szaltinių. Jeigu 
jieszkojimas iszduos gerus vai
sius, bus ežia parengtos sėmimo 
įtaisos.

Nusirito lavina nuo kalno.
Kuper, W. Va. Netoli Hope 

viIIe, Grant pavietyj, nuskilo nuo 
kalno uolos szmotas ir nusirito į 
upės Potomac klonį, užbėrė klonį 
ant dviejų mylių. Prie to fer
merio Oureo vaikas likosi ant vie
tos užmusztas, o jo motina mirti
nai sužeista.

Važinėjimas po 3 C.
Cleveland, Oh. Ulyczinių 

karų kompanija Loraine ir Ely- 
zioj nusprendė numažinti prekes 
važinėjimo karais iki 3 c. Dabar 
pervažiavimas iaz Lorain į Elizia 
kasztuoja tik 3 c.

Atidarymas Indijonu rezervaci
jos. 4

Oklahoma City, O. T. In- 
dijonų Kiova, Commanchų ir 
Apachų rezervacijos bus atidary
tos baltveidžių kolionizacija*, 
kurių daug jau susirinko ant ru- 
bežiaus rezervacijos, norėdami 
gauti kuo geriausius plotus. Mi
nėtos rezervacijos užima 3 milijo
nus akrų geros, žemės. Rezerva
cijos kalnuose yra varis, geležis 
ir szvinas.

Uėslmusze sūnūs uirubežiniu 
dalyku ininisterlo.

Sugrįžęs isz Pietinės Afrikos, 
kur buvo Amerikos konsuliumi 
Transvaliaus eoslapilėj Pretorijoj, 
sūnūs Suvienytų Valstijų uirubeži- 
nių dalykų ministerio Hay, isz- 
puolė per langę savo kambario 
viename hotelyj ir užsimuszė ant 
vietos.

Szaude In darbininkus.
WiLLiAmsoN, W. Ta. Sztrai- 

kuojanti prigulinti į uniję Mara- 
time anglių kastynių darbininkai 
atėjo prie kastynių, norėdami 
perkalbėti seabsus mesti darbę. 
Ginkluoti vienok kastynių sargai 
pradėjo tuojaus szaudyti į pulkus 
darbininkų. Trys darbininkai 
paszauti mirtinai. Darbininkai 
buvo be ginklų ir jie ant szuvių 
ne atsiliepė.

Lijo variems.
Knovles, N. Y. Pereitos* ne

dėlios dienę, laike smarkios au
dros, puolė szitose aplinkinėse 
smarkus varlių lytus: vietoj 
vandens, isz debesų puolė daugy
bė varlių. Tasai varlinis lytus 
labai iszgazdino ypacz farmerius, 
kurie kiekviename nepaprastame 
atsitikime jieszko stebuklų.

Gaisrai.
Buefalo, N. Y. Siautė didelis 

gaisras ant Lenard Island, A 
part daugelio triobų, sudegė dar 
keli naftiniai laivai- Blėdį ugnies 
padarytę paduoda ant 300000dol

Paterson, N. Y. Feierwer- 
kų krautuvėse Abrahomo Ritten- 
bergo užgimė gaisras. Prisi
griebus Ugnei prie feierwerkų, at
sitiko baisi expliozija, kuri su
griovė triobę. Kiek iki sziol ži
nia, mažiausiai 14 ypatų prie to 
likosi užmusztų ir penki sunkiai 
apkulti; lengviau apkultų yra 
daugiau žmonių.

Houston, Tex. Sudegė ežia 
Nolens & Co. medvilnės presavi
mo įtaisos. Blėdį skaito ant 
150000 dol. Sudegė ir 2300 ba
lių medvilnės.

Mattoon, III. Arcoloj, laike 
smarkios audros trenkė perkūnas 
į Lyonso krautuves ir jas uždegė. 
Daug darb ninku prie to likosi 
apsvaigintų, bet jie v si atsigavo. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol. Terp kitko sudegė 
700 tonų szluotoms sziaudų.

St. Louis, Mo. Sudegė ežia 
įtaisos Sickles Soddlery Co., ant 
21 ir Washington avė. Blėdį ug 
nies padarytę paduoda ant 200 
000 dol.

Duluth, Min. Sudegė didelės 
medžių krautuvės Tcnvtr Lumber 
Co. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 200000 dol.

Benton harbor, Mich. Sude
gė ežia medžių krautuvės ir obli- 
nyczios Peter Lumber&Stingle 
Co. Blėdį ugnies padarytę skaito 
ant 150000 dol.

A adros.
20 d. berželio sztete Indijanoj 

siautė smarki audra, laike kurios 
3 ypatos likosi perkūno užmuš
tos, sužeistų ir apsvaigintų yra 
daug. Mieste Marion perkūnas 
trenkė į presbiterijonų bažnyczię. 
Homatovvne vėjas isz szaknų iszro- 
vė daug medžių, ledai iszmuszė 
700 langų ir labai daug blėdies 
pridirbo laukams. Perkūnas isz 
dėgino daug farmų. Del a ware 
pavietyj, teiposgi aplinkinėse La- 
fayette ledai isznaikino didelius 
javais užsėtų laukų plotus.

Aptinki nešė Pittsburgo pereitos 
nedėlios dienę siautė baisi audra 
ir vėtra, laike kurios pražuvo 
keturi žmonės. Blėdį audros pa
darytę skaito ant 3200000.

Audros siautė ir aplinkinėse 
Lincoln, III. Blėdį ežia jų pada
ryt* skaito ant 100000 dol.

Bluefield, W. Va. Szitose 
aplinkinėse siautė pereitos nede- 
lios dienę baisi audra su 
debesų praplyszimais, kuri neisz 
pasakytai daug blėdies ir nelai
mių pridirbo. Laike andros ma
žiausiai 200 žmonių pražuvo. Ge 
ležinkeliai, telegrafai iszardyti 
užgimusių tvanų ant labai dide
lių plotų. Blėdį padarytę skaito 
dabar ant 2 milijonų doliarų, bet 
be abojonės ji pasirodys didesni. 
Daugybę farmų, net czielų mies 
telių vanduo suvisu nuplovė.

Richmond, Va. Aplinkinėse 
Big Stone Csp, 18d. berželio 
siautė smarki audra su debesų 
praplyszimais, kurie labai daug 
blėdies pridirbo. Netoli Bachą- 
nan prigėrė daug besigananezių 
ant pievos arklių ir dideli 
ežiais užeėtų dirvų plotai 
nuplauti. Harrisonburge 
duo nuneszė ir pagadino 
triobų; ežia, kiek iki sziol 
keturi žmonės prigėrė.

Nelaimes ant ireležinkeliu.
H am l et, N. C. Netoli Rockin- 

gham, bėgantis naktyj pasažieri- 
nis trūkis nupuolė nuo tilto į 
prudę. Vagonai prisipildė vandens 
teip, kad pAsažieriams siekė iki 
pažastų, Trukyj buvo 38 pasažie- 
rių ir jie visi likosi sužeisti, nors 
rodos*, kad pavojingai sužeistų 
nėra.

kvie- 
likoei
van- 
daug 
žino,

trūkis 
to du 
penki

Netoli

Tazewell, Va. Netoli nuo ežia 
susidaužė darbininkiszkas 
ir 9 vagonai sudegė. Prie 
žmonės likosi užmuszti, o 
sunkiai apkulti.

Hendricks, W. Va.
nuo ežia, ant Forks geležinkelio, 
užbėgus darbininkiszkam trūkiui 
ant tilto, tiltas įlūžo ir trūkis 
nupuolė žemyn. Prie to trys 
žmonės likosi ant vietos užmusz
ti; sunkiai sužeistų yra 12 žmonių.

Manaca, Pa. Netoli nuo ežia 
iszszoko isz rėlių Cleveland Flyer 
trūkis ir isz dalies susidaužė. Prie 
to du žmonės likosi užmuszti, su
žeistų yra 40 žmonių.

Sukartai.
Nater, Nebr. Paupiuose Ka- 

ya Pana siautė smarkus sūkurys, 
kuris ne mažai blėdies pridirbo. 
Sugriovė ne mažai triobų. Vie
noj szeimynoj 7 žmonės likosi 
užmuszti, kitoj du, 6 gi mirtinai 
apkulti. Yra ir daugiaus už- 
musztų ir apkultų, bet tikro 
skaitliaus dar nežino.

Colubus, Oh. Sziaurrytinė 
dalyj Delavare pavieczio netikėtai 
užkilęs sūkurys labai daug blė 
dies pridirbo. Sūkurys traukėme 
aut 500 jardų placziu diržu ir 
ant szeszių mylių ilgio viskę ant 
savo kelio isznaikino, sugriovė 
farmas,- iszlaužė vaisinius me
džius, o katrie ir iszliko, nuo jų 
vaisius nupartė teip, kad nieko ne 
liko. Iscrovė net kvieczius ir kito 
kius javus ant dirvų.

Szaudynes važiuojant ant pik- 
nlnko.

St. Louis, Mo. Važiuojant ne
grams ant piknyko, viename vago 
ne užgimė muštynės terp pik- 
ninkininkų, o paskui vienas ne
gras pradėjo szaudyli isz revol
verio. Szuvių viena motenszkė, 
negre, likosi ant v etos užmuszla, 
o trūkio konduktorius mirtinai 
sužeistas.

Explloz(jos.
Kansas City, Mo. Ant pasa- 

žierinio trūkio Chicago Alton ge
ležinkelio, prieszais Blue Cut, 
expliodavo garinis lokomotyvos 
katilas. Prie to trūkio vedėjas 
likosi ant vietos užmusztas, o 1 
pasažierius mirtinai užgautas.

Kalama, Wash. Netoli nuo 
ežia esaneziose akmenų skaldiny- 
cziose per aukšti expliodavo pri-, 
t dsyli dinamito patronai. Prie 
to du darbininkai likosi ant vie
tos užmuszti, o 7 sunkiai sužeisti.

Isz darbo lanko.
•j New York. New Yorko ir 

kitų rytinių sztetų kriaucziai rei
kalauja pripažinimo jų unijos, 
trumpesnio darbo laiko ir geres
nių it sveikesnių darbo sanlygų. 
Jeigu reikalavimai ne bus iszpil- 
dyt:, nutarta didelį straikę pa 
kelti, kuriame imlų dalyvumę 
500000 kriauczių.

5 Stromerville, Pa. Darbai 
eina ežia gerai. Szsftoj dirba 
kiekvieną dienę, bet isz kitur at
kakusiems ne galima darbo gauti, 
kadangi visi darbininkai turi pri
gulėti į uniję, be unioe ženklo ne 
leidžia nė darbo pažiūrėti. Uždar 
biai teiposgi ne praszcziausi.

St. Louis, Mo. Darbinin
kai czianykszczių alaus leidiny- 
czių pareikalavo ant 2 dol. ant 
šanvaitės didesnio užmokesnio. 
Jeigu tas iki ateinaneziam utar- 
ninkui ne bus iszpildyta, 400 
darbininkų pakels sztraikę.

’ Seattle, Wash. Unija bū
da vojimo darbininkų iszderėjo 
nu medžių budavonėms fabrikų 
sutrumpinimę darbo laiko ant 9 
vai. ant dienos, be numažinimo 
už darbę nžmokesnio.

5 Sharun, Pa. Pargabenti į 
czianykszczias plieno dirbtuves 
ne prigulinti pri unijos maazinis- 
tai, užėmę vietas straikunjanezių, 
pats prasiezalino. Jie sako, jog 
kompanija jiems ne pasakė, kad 
ežia yra straikai.

IjhCrosse, Wis. Mechanikai 
American Can Co. paliovė dirbę 
ir per tai dirbtuves atsėjo suvisu 
uždaryti. Ketina jas isz ežia per
kelti į Kansas City, Mo.

1 Montreal, Kanada. 3500 
linijos darbininkų Kanada Paci
fic geležinkelio pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja didesLio už savo 
darbę užmokesnio.

1 VVilkesbarre, Pa. 1000 dar
bininkų Broderick anglių kasty- 
nių pakėlė sztraikę todėl, -kad 
kompanija nesutinka praszalinti 
nuo darbo ne prigulinezius į uni- 
ję darbiniukus.

Seattle, Wash. Metai Tra 
dės Association nusprendė atida
ryti po jos globa ėsanezias dirb 
tuvis. Darbininkai sutiko grįžti 
prie darbo ant senų iszlygų.

1 Kansas City, Mo. Szteto 
Kansas kvieczių augintojai reika •, 
lauja ant nuvalymo javų 5000 
darbininkų, kurie gali turėli dar
bę ant 9Q—100 dienų. Uždarbis 
po 31 50-2.50 ant dienos.

Reading, Pa. Vagonų ir 
garinių katilų dirbėjai varstotuo
se Reading geležinkelio kompa
nijos pakėlė sztraikę. Jie reika
lauja trumpesnio darbo laiko ir 
geresnio užmokesnio.

Tacoma, Wa8H. Sztraikas 
garinių katilų dirbėjų pasibaigė. 
Darbininkai iszkovojo 9 valandų 
darbo laikę ir pripažinimę unijos.

Benwood, Pa. Pradėjo ežia 
statyti nauję plieninių dūdų dirb 
tuvę, kurioje ras darbę keliszim- 
tai dęrbininkų.

Terre Halte, Ind. Sztrai
kas czianykszczių maszinistų pa
sibaigė. Darbininkai iszkovojo 9 
vai. darbo laikę prie to užmokes
nio, kokį gaudavo dirbdami 10 
valandų.

T IIonolulv, Kavai salos 
Csia greitai galėtų gaut darbę 
slalioriai ir kalviai. Moka po 4 
dol. ant dienos ir darbę ne sunku 
gauti.

J o liet, III. Sztraikai etek- 
triszkų dratų jungėjų Telefonų 
Co. pasibaigė. Darbininkai iszko
vojo trumpesnį darbo laikę.

Dayton, Oh. Sztraikas dar
bininkų National Casb 
Co. dirbtuvėse pasibaigė 
aidėjo jau vėl darbai.

Toledo, Oh. D 51 
maszinistų, laivų varstotai CrAl
gų likosi suvisu uždaryti.

5 Shakon, Pa. Pitisburgo ka
pitalistai pastatys ežia nauję plie
no dirbtuvę.

T Connellsvile, Pa. Pereitę 
sanvailę degė szitame apskrity) 
19797 kokso pecziai.

■f Williamsport, Pa. Cziany- 
kszcziai kalnakasiai streikuoja.

Kegistei 
ir pra

sz t r ai ko

ISZ
Lietu viszku diryu.

1 Ti San Francisco, CaL. Dar- 
’ bai ežia eina gerai, bet isz kitur 

atkakusiems sunku gauti darbę, 
( nes visi darbininkai susiorganiza

vę; įstojimas i uniję kasztuoja 25 
| dol. Kriauczių darbai eina ežia 

gerai .geras kriauezius gali uždirb
ti nuo 3-20-30 ant sanvai- 
tės.

•Įj Seattle, Wash. Darbai 
i eina ežia gerai. Neužilgio Mai

nui laivų dirbtuvėse pradės dirb- 
i ti didelį kariszkę laivę Nebrasca, 
. prie ko apie 3000 darbininkų ras 

darbę.
i unijos 
K

Prigulinti vienok prie 
darbininkai sztraikuo-

Susi vieny] imo reika
luose.

Musų Susivienyjimas, kuris ir 
pirma, būdamas po duszių gany
tojų globa, nesziojo vardę taut sz- 
ko, nurs jame labai mažai buvo 
tautiszkumo, tautystė buvo apru- 
bežiuota tikėjimiszkais vysti k lai s, 
ant galo pasidalino į dvi su prie- 
tzingatsmieriais dalis. Prieszseimę 
abidvi pusės varė smarkię agitaci- 
ję: viena pusė su teisybe, kita su 
intrigoms ir su pinigais, su papir
kimais menkos doros ypatų. Bet 
visi žino, kad sziuoee laikuose, y- 
pacz Amerikoj, su teisybe ne toli 
nueisi, toliaus nuvažiuoja tie, ku
rie tori kuom patepti — teip at
sitiko ir musų tautisskoj organiza
cijoj : katrie turėjo lengvai surink
tų pinįgų, tie pasisamdė dau
giaus pritarėjų. Girdime, jog už 
laiszkus kitiems raszvtus, mokėjo 
25 dol. ir dar pirkę laiszkus ne 
sigėdi tokiais darbais girtieei; kaip
aako, yra delegatai gavę po 50 

Į dol. ir kelionę dykai. Taigi ta pu-

sė, kuri nesigailėjo pinįgų, per
svėrė nenorinezię pspirkimais 
virszų paimti. Kas vienok dar isz 
to iszeis - tę vėliaus pamatysime 
ir apie vaisius dabartinio persvė- 
rimo negalima nieko kalbėli. Ka
da,keliolikas metų atgal, teipjau 
persiskyrė į dvi dalia lenkiszka 
organizacija, nenorinti laižyti ku
nįgų czėbatų pusė buvo leiposgi 
silpna; szięndien gi ne kunįginis 
“Zvrięzkas”, nors gal ir ne ge 
rišusiai rėdomas, jau persvėrė ku
niginę pu-ę, kurioje antai dabar 
terp paežių kunįgų užgimė pjo- 
vynės.

Mėra reikalo iszrodinėti nuola- 
tai nusidėjimus pergalėjusios pu
sės, kadangi ji, ne turėdama gė
dos ir supratįmo dor szkų prin
cipų, savo nusidėjimų ne supras, 
ji breda vis toliaus į dublynę, 
aiszkiai parodo, kuom yra ir už 
kę kovoja. Sztai ir dabar, kaip 
girdėt, kunįgai, vieloj jieszkoti 
tinkamesnių, atidavė “Tėvy
nę”, teiposgi spaudinimę isz- 
leidžiamų už visuomenės pinigus 
Valancziaus rasztų p. Stagarui. 
Na, tik szitam vyrui, už jo span- 
gę tarnavimę kunįgams su lau
žymu etisakų principų prigulėjo 
užmokėti. Jeigu szitas lietuvisz 
kas pa tr i jotas ne butų saviszkai 
suraszęs Elizabetho seimo nutari 
mus, dar ir szįmet kunįgams ne 
butų pasisekę iszardyti Susivieny- 
jimę.

Ko geidėme, tę turime, mokė
kime tik isz to naudotiesi. Didžiu
ma kuopų pasilieka prie senos 
konstitucijos ir prie seno czarterio. 
Kunįzai sutvėrė sau nauję kunį- 
ginį, katalikiszkę Susiv. Tegul jį 
sau valdo; mums nėra kę ant jų 
labai paisyti. Dabar turime tau- 
tiszkę Susivienyjimę be kunįgif, 
todėl dirbkime, kaip galėdami, 
ant jo sudrutinimo, kad jis dau
giau reikalų įstengtų nuveikti. 
Tverkime naujas kuopas, perti
krinkime musų brolius,stengkimės 
jiems parodyti, kad mes geidžia
me vien gero savo tautai ir kad 
mes norime rėdyti Susiv. ne pa
gal centraliszkų virazininkų fan
tazijas bet pagal visuomenės ir. 
brolių sąnarių norus. Ateina czvert- 
metinė mokestis. Žinokime, kur 
reikia užsimokėti. Centraliszkam 
komitetui priderėtų patalpinti 
laikraszcziuose adresus virazinin- 
kų. Ne vienas gal norėtų ar prisi 
raszyti prie iszliuosuoto nuo kuni
ginių vyHiklų tautiszKO Susiv. 
arba užsimokėti mokestį, o ne tu
rėdamas adresų, ne žino kur atsi- 
szaukti ir kur pinįgus siųsti. 
Geistina butų, kad Centr. virszi- 
nmkai pagarsintų laikraszcziuose 
ir nutarimus paskutinio seimo. 
Iki sziol meė ne žinome, kas ant 
seimo nutarta, o tę visi nori žino
ti. Kadangi dar Liuosae Susiv. ne 
gali turėti tuom tarpu savo orga
no, tai Centr. virszininkų pride 
rystė viskę garsinti per kitus lai- 
kraszczius. Reikia parodyti, kad 
mes dirbame be pavydėjimo, vie
nybėj, o tęsyk ir pritarėjų atrasi
me daugiau. Juk Susiv. yra viena 
isz pigiausių asekuracijos organi
zacijų: už 3-5c. ant sanvaitės 
sąnariai gauna 150dol. posinerti
nės Mažai yra tokių organizacijų, 
kurios ui teip mažę mokesti už 
mokėtų tokius pinįgus pasimiru
sių sąnarių ezeimynoms. Be kunį
gų globos Susivienyjime visi 
broliu* turi lygias tiesas, no teip 
kaip buvo pirma, kada kunįgai, 
terp savęs susitarę, despotiezksi 
valdė “Susiv”., be-tikrų priežas- 
czių metė laukan jiems ne patin 
kanezias ypalas. Užteko nupeikti 
peiktinus kuuįgo darbus, arba 
nors jo gaspadinėe, o kunįgai, su 
savo draugais susitarę, iszmetė 
tokį drąsuolių isz Susiv., įmokėti 
pinįgai pražuvo ir dagi pagarsino 
už bedievį. Ne valia buvo nieko 
pasakyti priesz saventas asabas, 
norėjos ir daugiausiai pikto butų 
pridirbusios, nors bjauriausiai 
skriaustų žmonis. Iszliuosuotame 
nuo kunįgų despotizmo ir savva- 
hos Susiv. toki atsitikimai ne 
gali pasitaikyti. Mums rodosi, 
kad daugiau žmonių prigulės prie 
lidoeojo negu prie neszanczio ku
nįgų neteisingę jungę Susiv.

Biznierių*.

Antras Seimas “Susi- 
vienyjimo Lietuvių' 

Laisvamanių. ” * 
(Uibaiga).

“Garbingi Delegatai”!
“Ne galiu pribūti ant Seimo 

S. L. L. dėl tūlų reikalų, užtad 
ir suvėlinau laiszkę. Meldžiu 
manęs nerinkkitė į jokį urėdę, 
nes nebegalėsiu 
caiu ežia visas 
ir Iszeigę, nuo 
2 berželio.

(EIGA.
Sanariai įmokėjo 1.74.34. 
D-ras Szliupas pardavė

knįgų ui 27.95.

atlikti. Atsiun- 
rokundas, Įeigę 
3 berielio lulyg

Sziaip parduota knįgelių už 4.10. 
Vbu labu 3.106,39. 

ISZEIGA.
A. Olszevskiui už spaudę ‘

3 No knįgelių 87.00.
A. Olazevskis palaikė po 
100 ex- isz visų N-rių.

knįg. už 17.00.
Liekam skolingi A. Olszev

skiui 34.10. 
11.78.Pas kasierių lieka 

Tapo atspausta knįgelių 
9000 
3000 egzempliorių N-io 1.

Kasztuoja 30.00. 
46 50. 
58.50.
3.10.

3-138.10.
106.39. 

87.00.

3000 „ No 2 
3000 „ No 3 
Visoki expreso kisztai 
Visos sumos 
Visos (eigos 
Iszmokėta skolų
A. Olszevskis už knįgeles 17.00. 
Visokios iszmokestys 7.00.

Isz viso 1-111.00. 
Pas Kasierių lieka 11.78.

Knįgas a’siusiu Centraliszkam 
Sekretoriui kaip iszrinksit. Vi
so labo linkiu. M. Ambrozevi- 
cze, S. L. L. Sekretorius”.

Kitos gromatos, mažesnės svar 
bos, tapo atidėtos szalyn. Tele
gramai su linkėjimais gero ir lai
svės atėjo nuo K. Draugelio isz 
Minersvilles. Pa. Jr M. Ambroze- 
vieziaus N, J.

Toliaus perėjo svarstymas, ar 
“posmertinę” rengti ar ne? Dis 
kusaijoje ėmė dalyvumę p. Miko- 
lainis, kurs užtarė platinimę 
laisvų nuomonių. D-re Želvie
nė, p. Alinskas, d-ras Szliupas; 
galiaus ant p. Balcziuno įneszi- 
mo, kad ne daryt posmertinės, 
bet Varyt darbę laisvamanystos. 
Seimas nutarė klauaymę apie po
smertinę atidėti ant toliaus, ir jei 
bus galima, tame dalyke susilieti 
su S. L. A. atsiskyrusiu nuo 
kunįgų.

Ant tolesnio meto tapo aprink
tas komitetas: Kaz. Balcziunas 
iaz Brooklyno—prezidentu; Kuo. 
Dembskis—rasztininku.* D-ras J. 
Szliupas,—iždininku.

Apsvarstymas apie Czarterį ta
po atidėtas iki kitam seimui, ypa
tingai dėlto, kad ant visų valstijų 
imant daug kasztuotų, iszimant 
vien Pannsylvanijjje, neduoda di
desnės gvarantijos, kaip ir kad 
ėsame be czarterio, kuopoms 
esanežioms už rybų tos valstijos. 
Laisvamaniai ir be czarterio nes
kriaus, kaip ne skriaudė Susivie- 
nyjimo.

Į literariftkę komitetę paskyrė 
p. Naujokę, o prie jo centralisz- 
kas komitetas parinks dar du at 
sakaueziu sąnariu.

Seimas nutarė spaudinti “Pa- 
jiegę ir Medegę” Buechnerio, 
jeigu kuopos sęnariai užmokės 
po 31,50; žinoma, paszalinės au
kos taip pat ant to reikalo taps 
sunaudotos.

Laikrasztį leisti nauję nenu
tarta, nes lietuviszki laikratzcziai 
atlieka reikalingę darbę; jeigu 
jau nauję tverti reikalas butų, tai 
mėnesinį, ar dvimėnesinį, pasz- 
vę-ttę vien mokslui ir literatūrai, 
bet tas dalykas tapo atidėtas iki 
kitam Seimui. Remti “Ateitį”, 
kokia ji buvo, teip-gi nenutarta.

Vieta dėl kito Seimo tapo ap
rinkta New-Yorke.

Dėl ‘•Freedom” Seimas nieko 
nepaukavo dėl stokos pinįgų 
ižde.

Seimas nutarė isztarti pabari- 
mę buvusiam Komitetui S. L. L- 
už netvarkų vedimę roku adų ir 
už ne priaiuntimę knįgų ant Sei 
maSeimo mieriai su pataisymu 
taps naujai atspaudinti ir kuopoms 
prisiųnati.

Seimas pasibaigė ant 6 valan
dos vakare. Potam draugai ir 
seimininkai susirinko pas d-r*ę 
Szliupę, kur visi tapo vardan 
Scrantono kuopos smagiai pavai- 
szinti.

Vakare 
suszauktas 
Lietuvių,
lytaus tędien ne per daug susi
rinko,nes į 150, svetainėje '•Au
ditorium”. D-ras Szliupas ati
darė susirinkimę su trnmpa pra
kalba. Matilda Ru£ieniukė ant 
piano loszė A. Pieczonkos “Po- 
lish Chivalry” ir L. Fischerio
“Robiną departure”. Jonukas 
Teleiszių dailiai dekliamavo Jo
no isz Pagirių eiles, “( Kovę”. 
Kaz. Balcziunas darodinėjo, kad 
darbinįkai tiktai per mokslę gali 
isz panezių ekonomiszkų ir tikėji 
miszkų iszsikivinklioti. Kieis- 
tutis Szliupas ant piano losze: 
“Tarp debesių” ir “Svajonė isz- 
gujos”. V. Pūkas kalbėjo apie 
moterių apezvietimo svarbę ir jų į- 
tekmę draugijoje. Jadvygutė 
Teisinių gražiai deklamavo 8. 
M....akio “Szaulėleidia”. P. 
Paseckas darodinėjo, kad pageri
nimai draugijoje ne iaz religijos 
iazėjo ir ragino laisvamanius at-

virai stoti į-kovę su prietarais, o 
ne slapstytiesi. Aldona Szhu- 
piutė ant piano atloszė “Grand 
Polka de Coneert. P. Mikolai- 
nis ragino Lietuvius organizuo- 
tiesi, per kę . įgytumėm ir dau
giaus mokintų žmonių savo tar
pe. Matilda Rugėniulė ant pia
no atloszė W. E. Burkės “Choco- 
late Creams” ir R. Goerderlės 
“Chimes uf the Deep”. Kun. 
Dembskis ragino rengti draugys
tes ir muzikai, nes per muzikę 
ir dainavimę pasikelia dvasia 
žmonijos. Gailaus d-ras Szliu
pas, keletu žodžiu ragindamas 
nusikratyti nuo kūkalių musų 
draugijoje, nuo szaezų užter- 
szianczių kunę ir gaivumę tautos, 
kuomi yra luomą kunigijos, už 
darė susirinkimę. Žmonės apsiė
jo dailiai ir tykiai, ir delnų ploji
mai, turbut, ženklu buvo užganė- 
dinimo. Ypatingai susirinku
siems patiko dekliamaoijos ir lo- 
szos ant piano.

Seimo rasztininkas:
J. Szliupas.

Atsiszaukimas Dr. Szv. 
Kazimieru, Cincin- 

naty, Oh.
Draugystė Szv. Kazimierio lai

kė savo mėnesinį susirinkimę, 
ant kurio nutarė praszalinti nuo 
vietos prezidentę p. Jasulį už pa- 
tilpusię nr. 19 “Lietuvos” jo ko- 
respodenciję, kurioje be pamato, 
melagingai užgavo lietuvį kun. 
Szimkeviczių, lenkų kunįggi,' 
teipgi draugystės sąnarius per
statė veidmainiais anų akyse.

Toj korespodencijoj paraszyta, 
buk kun. Szimkeviczius atvažia
vo ne tiek rupintiesi apie lietuvių 
dvasios iszganymę, k<ek į pagel- 
bę lenkų kunįgui ir surinkt į ki- 
szenių lietuviszkus dali arus. Tas 
yra melas. Toliaus Stv. Kazi- 
miėrio exprezidentas raszė, juog 
tūli naujai pribuvę ir seni ne tu
rėjo pinįgų, tai buk tie ne galėjo 
atlikti užpažinties. Tas teiposgi 
ne tiesa: visi atliko, kas tik at
likti norėjo.

Kaip kitais metais, teip ir szį- 
met reikaluose velykinės iszpažin- 
ties lenkų kunįgas suszaukė lie
tuvių mitingę ir pasakė, kad dėl 
mažo skaitliaus lietuvių mokan- 
czių už sėdynes ne gali jiems 
pakviest lietuvį kunįgę; ne turin
ti sėdyniųį turį už jas užmokėti 
nors ant trijų mėnesių po 11.25. 
Ant to lietuviai pristojo ir pra- 
szė kuuįgo duoti kviteles, liet 
kunįgas atsakė, kad tę lietuviai 
gali padaryti, kada lietuvys 
kunįgas atvažiuo^ kadangi 'pats 
tuom užsiimti dabar jau ne turys 
laiko ir turys iszvažiuoli. At
važiavęs kun. . Szimkeviczius, 
suszaukė komitetę, kuris atsakė 
jog gali dalinti kviteles ir už jas 
paimti po>1.25. Visi ėmė kvi
teles ir ui jas užmokėjo, iszėmus 
tik vieno buvusio prezidento. Ka
da tas prisiartino prie spaviedny- 
czios be kvitelės, kunįgas ne priė
mė. Tokia tai buvo visa istorija 
tusztinimo lietuvių kiszenių. At 
statytas prezidentas, isz piktumo, 
persistatęs komitetu, tuojaus pa- 
rasaėsavo įžeidžianezię koreepon- 
denciję, ne paremtę ant teisybės. 
Todėl mes, Draugystės Szv. Ka
zimierio Komitetas, isztariame di
džia usię paniekę už jo melagingę 
knrespodenciję ir pasinaudojimę 
isz Draugystės vardo ant iszlieji- 
mn

Isz PittBton, Pa.
10 d. berielio vietinė teatra- 

liszka kuopa, salėj po bažoyczia, 
loszė d ra m ę “Ponas ir mužikai”. 
Perstatymas nusidavė ne blogai; 
aut atsakanczios scenos drama 
butų - padariusi gana gėrę į- 
apudį ant susirinkusios publikos. 
Žmonių susirinko apie 150 t.y. 
labai mažai ant skaitliaus Pittsto- 
no lietuvių.,Terp susirinkusių bu
vo ir- keli anglijonai; perstaty
mas jiems labai patiko, fie gailiai, 
kad ne gali suprasti lietuviszkos 
kalbos ir stebėsi, kad lietuviai 
visi darbininkai, teatrus atlosz- 
dami tik retkarcziais, ir terp ge
rai naturaliszkai atlieka savo ro
les. Turiu užtėmyti, jog terp su
sirinkusių ne buvo nė jokios tvar
kos, susirinkę ne mokėjo pride- 
rancziai užsilaikyti, kėlė liarumę 
ir plojo rankoms, kada reikėjo ty
liai užsilaikyti, o nusileidus už
dangai, visi tylėjo. Pirm prasidėji
mo teatro, viens isz lietuvių pa- 
praszė moteris ir merginas nusi
imti skrybėles, kad ne uždengtų 
scenos užpakalyje sėdintiems, bet 
tūlos musų mėlynakės, rodosi, 
tyczia susėdo ant pirmų sėdynių 
su specialiszkai dideliais bryliais, 
kad tik daugiau užiengti scenę, 
kad jos užpakaliniai ne matytų. 
Matyt, kad Pittatono lietuviai, 
ypatingai moterys ir tūlos mer
ginos, ne supranta, ar nenor su
prasti teatro ir vertės gražaus už
silaikymo ant teatro.

J.

aut 8 valandos buvo 
vieszas susirinkimas 

Sveczių, dėl smarkaus

tulžies.
Prez.—.Tonas Dubauskas.
Sekr.—F. L-ipinskas 

- W. Trekauskas.

Isz RIvertun. III.
Darbai czianykszcziose anglių 

kastynėse eina gerai. Szafta Nol 
dirba kiekvienę dienę, o szafta 
No2 visai sustojo ir dabęr ne dir
ba. Isz kitur atkakusiems sunku 
gaut darbę, kadangi csia kalna
kasiai turi prigulėti į uniję. Pri- 
siraszymas kasztuoja 75 dol.

Lietuvių yra ežia gana didelis 
skaitlius, bus apie 15 szeimynų, 
tik gaila, kad terp to gana dide 
Ii o skaitliaus gerų, myli nozių savo 
tautę,tikrai besirupinanezių apie 
jos pakėlimę yra labai mažai.Užtai 
per daug didelis skaitlius myli 
saliunus ir stiklelį.

16d. berželio pas lietuvį Jonę 
Jukę buvo kriksztynos, ant kurių 
susirinko apie 30 sveczių. Visi už
silaikė gražiai, ne buvo nė jokių 
susipykimų. Yra tait,urbut,pirmos 
lietuvĮrtkos kriksztynos, kurios 
pasibaigė be susipykimo ir be 
musatynių. Musztynes mat caia- 
nykszcaiai musų broliai myli la
biau negu reikia. Gal neužilgio 
ir jie įgaus daugiau proto ir isz- 
moks žmoniszkai elgtiesi ant vi
sokių susirinkimų. Jeigu jie 
skaitytų geresnius laikrasscaius, 
apeitascytų greicaiaų.

Rv.

Isz kitų laikraszczių
Kun. Juodiezius, kuris 'pirma 

savo atsiliepimams vartojo vien 
“Saulę”, dabar pastojo sandarbi- 
ninku kunįgų “Žvaigždės”. Nr. 
19 “Žvaigždės” kun. Juodisziu8, 
rašydamas apie lenkų užmanytu 
kongresę, pabaigoj aziteip sako: 
“Kas ežia puola į akis, kas apsi
reiškia prieszkongreainiame su- 
bruzdėjime lenkų? Sztai susiarti
nimas dviejų prieszingų partijų— 
liberaliszkoa ir grynai katalikisz- 
kos. Tos dvi partijos per ilgus 
metus kruvinsi pjovėsi, o dabar, 
pakilus abelniems klausymams, 
matomai, abi pusės apsimalszino. 
Liberalai apsidaužė ragus į nepa- 

1 judinamus stulpus katalikiškos 
bažnyczios ir atkando dantis 
(drauge su kunįgu Juodiszium. 
tarnavusiu pirma vyskupui Koz
lovskiui. R.) begraūždami szven- 
tę tikėjimę ir savo kunįgus (darė 
tę kun. Juodiszius gana smarkiai 
lenkų neprigulmingo&e bažny- 
cziose ant S. Morgan ir ant Au- 
burn avė. Chicigoj. R), kuriuos 
ant galo pripažino 
lėlius (visai teip, 
Juodiszius. R) ir 
klerikalai, eidami 
Vieszpaties, pripažino aniems tie
sas vadintiesi žmonėms, pradėjo 
su jais apsieiti szvelniaus, supras
dami, kad tiktai tikra krikszczio- 
niszka meile galima paklydėlius 
atvesti ant teisybės kelio. Tas 
pats atsitiks ir su atskaloms mu
sų tautos, kada ir musų bedieviai 
ir liberalai paragaus karezių savo 
svajonių vaisių ir nusidaužys no
sis tamsybėse savo paklydimų 
(kaip nusidaužė Juodiszius tam- . 
sybėse neprigulmingų leakų 
mokslo, o kun. Kaupas būdamas 
teiposgi liberalu, arba kuo. Szed- 
vydis, besigirdamas, esęs socia
listu. R-),į kuriuos veda ežios die
nos vadovai. Juo gre'cziaus tas 
atsitiks, juo gėriais bus mums 
visiems. Tik isz kitus pusės rei
kia daugiau vienybės, toleranci
jos ir tikros artymo meilės!!” 
Mes pridursime nuo savęs Amen.

Tas viskas teieybė, bet ir terp 
lenkų ne viskas teip puikiai isz- 
rodo, kaip kun. Juodiszius kalba. 
Ne tik terp liberalų ir klerika’.ų 
ne matyt didesnės tolerancijos, 
bet pats lenkiszki kunįgai prade
da terp savęs estieei. Rodą tokio 
ėdimosi, varžymosi geresnių pa
rapijų turbut ir terp musų kunį
gų ne trūksta. Sztai ir musų 
rankose yra laiszkelis, kuriame 
vienas meilės propagatorius už
tikrina Ch;cagos lietuvius,kad ga
lės jiems patarnauti, klausia vien, 
ar ilgai dar “bibnosis” galės ežia 
užsibūti? Kaslink musų partisz- 
kų vaidų, ne liberalai juos sukėlė 
bet kun. Juodieziaus partija. Ne 
liberalai griauja tikėjimę, bet tū
li kunįgai, kuriems viso a i kiti 
dalykai labiau rupi negu tikėji- ’ 
man. Gal tokių kunįgų knri. 
Juodiszius nepažįsta? —

už savo prie- 
kaip ir kun. 
paramę. *O 
pagal dvasię

Frekė pinįgų.
Ruskas rublis po.....................  58o
Prushzkos markės po. ........ 24$c

Prie kiekwiem;pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.aut paczto kasz.



Bailumas laukinių žvėrių. 
Mes visi žinome, kad musų kr* 
sztuosė laukiniai žvėrys ir pauk
szcziai bijosi žmogaus, ir neprisi
leidžia, bėga nuo jo isztolo. Artas 
bailumas laukinių žvėrių yra 
prigimtas, ar žvėrys visada slė
pėsi nuo žmogaus, ar tas iszsidir- 
bo ir ar vjsur^įaftrkThiai žvėrys ir 
paukszcziai bijosi žmogaus? ■■

Mes matome musų tėvynėj, 
t kad visi laukiniai žvėrys bijosi 

žmogaus, užtai naminiai elgiasi 
visai prieszingai, jie ne tik nesi
bijo, bet duodasi iszmokyti viso
kių darbų. Isz laukinių žvėrių, 
laukinių triusz’ų ne galimu nieko 
iszmokyti, užtai su nam niais duo 
dasi padaryti tas labai lengvai. 
T? pati galima sakyti ir apie na
mines ir laukines antis. - Jeigu, 
paėmus kiauszinius laukinių ir 
naminių anezių, padėti drauge 
ant iszpermimo, tai vos iszsiperėję 
isz laukinių kiauszinių aneziukai 
isz pirmos dienos slepiasi nuo žmo- 
gaus, aneziukai gi isz naminių 
anezių kiauszinių visai jo nesibi 
jo. Szitas paveikslas rodo, kad 
laukiniai aneziukai baimę žmo 
gaus kaipo palaikus gauna nuo 
savo tėvų, bet ta baimė gali isz- 
nykti, jeigu per eiles gentkarezių 
laukinės antys bus žmogaus 
draugystėj. Juk ant galo ir na 
minės antys paeina nuo laukinių. 
Kad bailumas ir bėgimas nuo 

. žmogaus laukinių žvėrių ir pauk- 
szczių ne yęa nuo pats pradžių, 
nuo atsiradimo jų ant žemės, ma
tyt iszto, kad laukiniai žvėrys ir 
paukszcziai, žinoma vietiniai, ne 
atlėkę isz kitur, krasztuose, kur 
nėra v'sai žmonių, ne turi nė jo- 
tyos baimės teip, kad žmogus gali 
vAikszczioti po pulk? laukinių 
paukszczių, o jie jo visai nesibi
jo. Kada 1835 m. garsus Dar- 
win atsilankė ant Galapagos sa 
lų, tai pulkai fl'yvenanczių ežia 
laukinių paukszczių teip arti pri
eidavo prie žmonių, kad juos su 
kepure galima buvo lengvai už- 
muszti arba pagauti. Ant me
džionės karabino visai ne reikėjo, 
kiek norint paukszczių galima 
buvo užmuszti su lazda. Pirma 
ant tų salų laukiniai paukszcziai 
buvo dar ne bailesni. Atlankęs 
Gal tp tgos satzs 1684 m. Cow- 
ley anraszė, kad pulkai laukinių 
paukszczių, iszlipus žmonėms ant 
kranto, tūpė tiesiog ant galvų ir 
ant peczių, ko ne daro nė musų 
naminiai paukszcziai, paukszczių, 
kiek norint, galima buvo gyvų 
prisigaudyti. Ant salos Cha ta m, 
prigulinczios prie salų Gilapa- 
gos, 1879 m. atkako kolionistai ir 
pradėjo rengti cukrinių lendrių, 
kavos ir citrinų pliantacijas; ežia 
atkakdavo ir prekėjų laivai. 
Nors sala buvo apgyventa nuo 
10 metų, bet 1889 m. atkakęs 
ežia D ras Btuer rado laukinius 
paukszczius ’ teipjau ne bailius 
kaip bhvo ir laike atsilankymo 
Darwino, kada ežia žmonių v’sai 
ne buvo. D ras Btuer sako, jog 
paukszcziai tūpė jam ant galvos 
ir ant peczių, jeigu jis sustojo ir 
ne krutėjo; t? darė ir laukinės 
antys, kurios kitur yra labai bau
gios. Bauer szovė kelis kartus į 
pulk? anezių ;po szuviui jos rods pa 
kilo, liet greitai vėl nutupė į t? 
paczi? viet?, kur pirma tupėjo. 
Bauer tidėl prisilaiko nuomonės, 
kad bailumas paukszczių ne yra 
prigimtas, bet iszsidirbęs ir tai 
ne iszsyk, bet per eiles gentkar
ezių. Ne tik paukszcziai, bet ir 
kiti gyvūnai, kaip autai driežai, 
ant Galapagos salų teip buvome 
baugus, kad kiekvien? galima bu
vo už uodegos nutverti; ne 
galima buVo jų į vandenį įvyti, 
net įmesti į vandenį, tuojaus 
grįžo ant kranto; tuom tarpu ly
giai driežai, kaip ir varlės auta 
Europoj bėga nuo žmogaus į van
denį. Tokį jau ne bailumų ne 
tik mažų bet ir didelių paukszczių 
patėmyjo Darwin ir ant Falk- 
land salų, pietinėj Amerikoj.
Ant Falkland salų ne tik 
paukszcziai, bet ir draskanti 

žvėrys, kaip antai didelės lapės, 
teiposgi visai nesibijo žmogaus. 
Iszlipę pirm? kart? nuo laivų 
jurininkai ir pamatę, kad dras
kanti žvėrya nesiszalina
žmogaus, persigandę, grįžo atgal 
ant laivų. Kaip aut Galapagos 
salų terp ir ant Falkland žvėrys ir 
paukszcziai pirma buvo dar ne 
bailesni. Partenys, atlankęs tas 
salas 1763 m. paliko apraszym? 
savo kelionės, kuriame sako, kad 
paukszcziai tupė jam tiesiog ant 
pirsztų isztiestos rankos. Tas 
pats buvo pirma ant salos Bour- 
bon, rytinėj Afrikoj. Prancūzas 
Du Bois, atlankęs 1670 m. t? sa
lę, sako, kad ežia laukiniai 
paukszcziai buvo teip ne baugus, 
kad, iszėmus vien flamingų, kitus 
su rankoms galima buvo gaudy-

nuo

LIETUVA 8

Krasztuose 
iv ė rys nuo 
kaip nuo 

Szi?dien

|| Dėl užgimimo ketvirtos caro 
dukters, Maskolijos despotas isz- 
leido ukaz?, kuriuom numažina 
bausmes uždėtas ant studentų už 
paskutinius maisztus. Vieni bus 
paleisti isz kariaunos, kur likosi 
priverstinai atiduoti, kitiems lai
kas priverstino tarnavimo tampa 
sutrumpintas.

Nauji rasztai.Taigi ežia aiszku, kad lauki
niai žvėrys ir paukszcziai- pastojo 
bailiais tik kada paskutiniuose 
laikuose žmonės pradėjo, dėl rei
kalo ir bereikalo, juos naikyti. 
Ant neseniai apgyventų salų ar
ba retai apgyventuose krasztaose, 
kaip antai Siberijoj, jie dar ir da
bar nesibijo žmogaus, 
tirsztai apgyventuose 
viens kito mokinasi 
pricszų apsisaugoti.
visi žino, kad lygiai žiurkės, kaip 
ir pelės no ilgai duodasi pagauti 
į teip jau sutaisytus slastus, užtai 
isz syk lenda į nepažįstamus slas
tus be jokios baimės. Žvėrys 
mat teipjau mokinasi kaip ir 
žmonės. Medėjai gerai žino, 
kad lygiai paukszcziai, kaip ir 
žvėrys gerai numano, kaip toli 
medėjo 1 szuvis gali pasiekti. 
Vienas yra nesiduodantis iszaišz- 
kinti dalykas: tūli smulkus 
paukszteliai ne apgyventuose, le
diniuose sziaurinės Amerikos 
krasztuose, kur jų žmogus ne 
persekioja, kadangi į tuos krasz- 
tus medėjai neina, yra labai bai
lus ir isztolo ne prisileidžia, o tų 
paežių veislių paukszcziai, ant 
žiemos persikėlę į apgyventus 
krasztus Suvienytų Valstyjų ne 
per pu«ę nėra teip bailus negu 
gyvenanti ledu uždengtuose ne 
apgyventuose sziaurinės Ameri
kos krasztuose.

H Pietinėj Lenkijoj, Lublino 
gub., Totnaszevo pav., laukus 
grsfo Ostrovvskio iszmuszė su vi
su ledai. Ant rytojaus rado tris 
ledų užmusztus zuikius. Laukus 
žieminiais javais užsėtus reikėjo 
iszarti ir sėti isznaujo, kadangi 
visk? iszmuszė ledai.

|| Iszpanijoj, mieste Alicante 
laike jubilėjinių bažnytinių pro
cesijų minios mėtė akmenis į ku- 
nį?? vedanti procesiją. Aut ga
lo iszveržė įsz kunigo rankų kry
žių ir jį sudaužė. Mieste Madri
de teiposgi buvo priesz kunigi
niai maisztai.

H Mieste Yokahamoj, Japoni
joj, ant susirinkimo miesto rodos 
likosi su peiliu nudurtas buvęs 
pirma Japonijos ambasadorium 
Washingtone, o paskui prekystes 
ministeriu Hoeh'i Toru. Perdur
tas ministeris tuojaus pasimirė.

Isz visur.

U Pietinėj Maskolijoj pereitos 
^anvaitės seredoj siautė baisios 
audros su debesų praplyszimais. 
Uitvinę vandens užliejo daug 
kaimų ir miestelių ir isznaikino 
javus ant labai didelių plotų.

Atsiszaukiiura ln Jaunuosius 
Petro Krapotklno. Verte J. Lau
kis. Iszleldo St. Daininaltls. 
Spauda “Ateities”. 2030 Saraii 
str. Plttsburg, Pa. 11)01 m. 32 
pusi.

Maskoliszkas • kunįgaiksztis 
Krapotkin yra tai pagarsėjęs visur 
anarchistas. Savo kalboj į Jau
nuomenę, žinoma, jis ne iszaisz- 
kina pamatų socializmo ir 
anarchizmo, bet kritikuoja anor- 
maliszk? dabartinį socialiszk? 
surėdytu?. Kad surėdymas yra 
anormaliszkas, t? juk jauezia ir 
lietuviai, jiems atseina ant savo 
sprando neszti vaisius to anor- 
maliszkumo, kuris yra tikru tėvu 
ir augintoju socializmo ir anar
chizmo.

Knįgutė verta perskaitymo. 
Lietuviškam vertimui galima ne 
mažai užmesti. Vertėjas net per 
tankiai vartoja ne lietuviszku? 
sakinius, tankiai laužo lietuviszk? 
gramatik?. Kalbas isztikro suc- 
kiaus szversti, negu kitokius rasz- 
tus, vertėjas turi tyczia gerai pa
žinti lygiai kalb?, isz kurios ver- 
czia, teip ir t?, į kuri? verezia; 
lietuviszku žodžių ant to ne už 
tenka. Kalbas ypacz reikia gerai 
iszversti, kadangi kitaip jos ne 
tik sunkiai suprantamos, bet alsi
na skaitytoj?.

Pirmas lietuvlszkas Pikninka*.
Chicago. Dr-t* 8z. Antano ture* savo 

pirma pikninka nedelioj, 30 birželio, 9 
vai. ryto. Iženga vyram* 25c., moterim* 
ir merginoms dykai. ,

Imk Metropolitan Elevatori iki 48tai 
av*., isz ten LaG range Kara ir iizllpk 
ant DesPlaine* avė., nuo kur hi (žiauriu* 
tik viena* blokas iki Bergmano’* G rovė 
Parkui. Ant I<aGrange karu ir ant par
ko bus isztiesti audeklai *u paraszu: 
Lietuviukas Pikninka*. Visu* lie
tuviu* ir lietuvaite* ir visa* Iietuvi*«kas 
draugyste* szirdingai kvieczia atsilanky
ti. Komitetas.

Didelis Pikninka*.
Philadelphia, Pa. Susivienyjuaio* czia- 

nykszczioe 8 lietuviszko* draugystes: Sz. 
Antano, bz. Juozapo, Kareiviu Algir
do, Petro Armino, Lietuvos Dukteriu, 
8*. Petro ir PovHo, Lietuva ir Laisve* 
Klubą* ture* savo 4ta metini dideli pik- 
uinka subatoj, 29 berielio, Pine Grove 
Parke, Glaucester, N. J. Prasidės 10 vai. 
ryto. Laivai isz Philadelphijo* nuo South 
Ferry str. plauk* kas 15 minutu ir vež 
keliaujančiaus ant pikninko. Iženga ant 
plkninko tik 23c. Daria* gražus, czysta* 
ir sveika* oras, grajys gera muzika, taigi 
tik gereti* ir bovintiea:. Visu* lietuvius 
ir lietuvaite* kviecziame kuoskaitlin- 
glausiai susirinkti ir pasigėrėti. Jeigu 
virsz minėtoje dienoje lytu, tai piknin
ka* taps atidėtu ant 13d. Liepos.

Komitetas,
Pikninka*! Pinlnka*!

Baltitnore, Md. Dr-te D. L. K. Keis- 
tuczio ture* tavo pirma pikninka czet- 
verge, 4d. Liepos (Fourth of July), Dar- 
iey Parke, ant Hartford Road. Prasi
dės 10 vai. ryto. įženga 25c. Visus lie
tuviu* ir lietuvaites szirdingai kvieczia 
atailankyti. J. Kaszinskaa, sekr.

IŠ KUR ATSIRADO
muso Dūminiai gysliai ir auginami augmenys?

t

Payal Lunkevyčių.

Aprirokavimas ir rūpestis apie savo pa
ties naudą ir reikalus privertė musų nuož
mius pratėvius pasirūpinti apie prisavinimą 
tūlų naudingų laukinių žvėrių ir auginimą 
reikalingų ant maisto lygiai žmogui, kaip ir 
jo prisavintiems žvėrims augmenų. Prisavi- 
nęs reikalingus ir naudingus sau žvėris, žmo 
gus jau tuom pačiu sutvėrė ir pamatą visoms 
atmainoms naminių galvijų, kokias šiądien 
matome pas rūpestingiausius ir sumaniau-

taigi daug tūkstančių metų atgal, žmogus 
arė jau žemę ifant jos sėjo tulus einančius 
ant maisto augmenis. Bet skaitlius prisa- 
vintų žvėrių ir jų atmainų buvo daug mažes
nis negu dabar ir pats naminiai žvėrys ir au- 
menys, kokius augino, buvo daug niekesni 
už dabar auginamus. Juk ir dabar matome, 
jog juo tauta augščiau kultūriškai pasikėlu
si, juo geresnius turi naminius gyvulius, juo 
daugiaus naudos atgabenančius augmenis 
augina. Užtenka, paveikslan, sulyginti pu
siau padvėsusias Lietuves ūkininkų karves, 
kurios pa vasary j, užbadėjusios per žiemą, 
pačios be žmogaus pagelbos ne gali pasikelti, 
su auginamoms Anglijoj, Holandijoj, Pru
snose, o kiekvienas pats skirtumą patėmys.

um^uie pat. rupesuuKmuBiuB ir numan au- j^kokia tauta augščiau kultūriškai pasikė 
sius augintojus; pradėjęs augmti tulutJau-V< . „ . „ . ^Lnoa ,tali‘”n.

|| Sugiįžęs į London? anglisz- 
ko rando komisorius Ugandoj, 
Harry Johiston, pasakoja, kad 
tas vidurinės Afrikos krasztas, 
dėl aaminių kartų, beveik liko be 
gyventojų.Vietoj žmonių czia pri
siveisė laukyniai žvėrys, kurie vi
sai nesibijo žmogaus. Johnston 
rado czia ir vien? žirafų gatunk?, 
kurį laikė jau už suvisu isznykusį. 
Apart to szitas angliszkas komi- 
sorius tvirtina, kad jam czia pa
sisekė surasti tarpinę gyvūnų for
ui? terp žmogaus ir beždžionės. 
Sų fonografo’ pagelba Johnston 
surinko paveikslus kalbos ir dai
nas szitų pusžmonių ir fonogra
mos atgabeno į London?.

li Vokietijoj valdžias apėmė 
baimė priesz anarchistus, jos pri
dėjo gaudyti neisztikimus. Kas- 
tyoėse Senfterberg suaresztavo 
tris italijonus darbininkus užtai, 
kad jie kada ten turėjo pažintį su 
iižmuszėju karaliaus Humberto. 
Szituos iszduos italiszkoms val
džioms. M este Hinovere suaresz- 
taro 7 ypatas, terp kurių dvi bu
vo isz Austrijos. Tas dvi ypatas 
iszdavė Austrijos valdžioms.

|| Laikraszcziai pranesza, jog 
maskoliszkas randas nusprendė 
gaudym? jurų kaczių ant Komsn 
doriszkų ir Tulery salų paršam- 
dyti ant 10 metų už 3j milijono 
rublių svetimoms kompanijoms. 
Pirma ties? gaudymo jūrių kaczių 
turėjo amerikoniszka kompanija, 
bet ji be mažo ne isznaikino visus 
žvėris, todėl maskoliszkas randas, 
pasibaigus jos laikui, buvo 
tūlo laiko uždraudęs visai 
džioti ant jūrių kaczių.

ant 
mė

H "Korėjoj, ant atlos Quelpaert, 
btabmeldiszki gyventojai užnu 
szė 500 priėmusių kriiozciioiiybę 
korejonų ir isznaikino krikszczio 
niszkas misijas. Jjponiszkas kon- 
sulius tvirtina, buk tuos miisztus 
ir užpaolim? pagimdė pats krik- 
szczionys, kurie pradėjo per 
dręsiai kariauti su stabmeldžiais, 
iszjuokti jų 
peigas, daužyti langus atabmel- 
diszkų žinyczių. Czia mat pasiro
dė teisingum <s priežodžio, jog 
kvailas pasekėjas ir draugas pavo
jingesnis už smarkiausi? prie
sz?.

tikSjimiszkas a-

|| 18d. berželio, Bavarijoj ir 
Tiroliuj tiek prisnigo, kad bėgio
jimas trukių ant geležinkelio li
nijos isz Muencheno į Italij? tu
rėjo pasiliauti.

| Vokietijos ciecorius užpraszė 
maskoliszk? car? ant Sziųmetinių 
vokiszkos kariaunos manevrų 
aplinkinėse Gedanijos (Dancigo). 
Caras uipraszym? priėmė.

| Maskolijos randas vėl tariasi 
su Prancūzija, nuo kurios nori 
iszkaulinti nauj? paskui? 125000- 
000 rubl.

Nauji iszradimai
*,* Kapitalistų kompanija isz 

Pittsburgo, Windsor Parke, Chi- 
cagoj, dirbdina nauj? orlaivį, ku
ris, kaip sako, toli užpakalyj pa 
lieka visus kur nors iki sziol isz-. 
rastus. Orlaivys tas panaszus į 
žuvį, turi kelis gazo rezervuarus; 
apaezioj yra valtis, kurioj gali 
patilpti 30 žmonių. Prie valties 
yra szriubas, kuris varys orlaivį 
su greitumu 75 mylių į valand?; 
szriub? suks elektriszka pajiega. 
Teip bent garsina dirbanti nauj? 
orlaivį. Ar tas viekas isz tikro 
iezaipildys, galima bus matyti tik 
prie bandavonių. Kol bandavo
nių ne atlikta, galima visk? žadė
ti; k? isz tikro orlaivys vertas, t? 
parodys bandavonės.

Vietines Žinios.
— Ant padavadyjimo garsaus je 

nerolo O lis, Chicagos komendan
to, du kareiviai stovinezio* forte 
Sheridan kariaunos, Gnffith ir 
Ilonshul, su visu isz kariumenės 
praszalinti.

— Pereito panedSlio dien? 
ant Chicagos ulyczių likosi už
gauti karszczio saulės spindulių 
trys žmonas. Apsirgusius reikė
jo gabenti į ligonbuczius.

— Pereit? sanvaitę Chicago] 
pasimirė 406 žmonės, kuriame 
tai skaitliuje buvo 229 vyrizzkiai 
ir 177 moterių. Daugiausiai mir- 
czių, nes 35, buvo nuo džiovos. 
Užgimimų buvo 430,. kuriame 
tai skaitliuje buvo po lygiai, tai
gi po 415, vaikuczių ir mergai- 
czių.

— Ties nr. 572 Caroll avė., 
ant grįttanczių namon brolių 
Scolt užpuolė pulkas plėszikų ir 
vienam broliui atėmė 5 dol.; ki
tas vienok nesidavė, pradėjo rėk

Ant riksmo atbėgo policis-- 
plėszikai

Aukos ant kankintiniu.
V. Pautienių*. Waterbury,’Con....81.00
A. Viltrakis, Derby, Conn.....................37
P. Žemaiti*, New Brttain, Conn. už

Damijonaicziotikietus....
Buvo

Sykiu

....50
149.42
151.29

Profesoriui Dewarui 
kė paversti į skysti m? ir 
į kiet?, vien? isz vandens sudėti
nių, gaz? hydrogeu?. Ant to rei
kėjo ant 8* dide*n:o szalczio negu 
yra'.kur nors ant svieto, net rui
muose terp žvaigžižių, kur yra 
szaltis 258° szalczio pagal Euro
poj vartojam? Celciaus lermome 
tr?. Taigi dabar, iszėmus gezo heli 
umviti kiti gazai davėsi paversti į 
skysti m?. Ar paverstas į skysti m? 
hydrogenas ras praktiszk? pritai
kymu, tas vėliaus pasirodys.

pasise 
toliau*

4
tai, kurių, žinoma, 
ne laukė.

— Važiuojant per 
North avė. kriaueziui 
vėjas nupūtė skrybėlę į upę. Žmo
gus, stovėdamas ant karo pasto
vo, norėjo skrybėlę pagriebti, 
bet nuslydo nuo pastovo ir pate
ko terp karo ir tilto rė.nų, kur 
tapo teip drueziai sumankytas, 
jog daktarai ne tiki, kad jis galė 
tų iazgyti.

— Sveikatos užveizda garsina, 
jog vanduo gėrymui yra geras tik 
i,sz Lake View valymo-stacijos, 
isz kitų stacijų galima gerti tik 
pervirint? vandenį.

— Pereito panedėlio dein? 
trenkė perkūnas į namus pn. 214 
218 W. Randolph str. Žmonių, 
aut laimės, neužgavo; 
triob? vienok gana dikcziai pa 
gadino.

tilt? ant
Laskiui

Draugyscziii Reikalai

D Moteris maskoliszko caro 18 
d. berželio pagimdė vėl mergai
tę, o Msekolija vis gi ne turi sos
to įpėdinio. Ne pagelbėjo nė mal
dos stebuklus daranvzio popo 
Jono isz Kronstadto. Gal už 
skriaudas pavaldinių Dievas pra
dės nors tuom bausti netikusį Ma 
skolijos despotę.

H Berline su didelėms iszkil- 
mėms likosi atidengtas paminklas 
garsaus Bismarkio. Szitas žmogus 
isztikro daug prisidėjo prie sudru- 
tinimo ir pakėlimo Vokietijos, bet 
žmonijai jis daugiau blogo negu 
gero padarė ir svetur yra dau
giau jį keiki anezių negu garbinau- 
ežių.

H Friedrichsorte, netoli Kiel, 
Prūsuose, torpedų dirbtuvėse ex- 
pliodavo mas^ina. Prie 
nierius likosi tižmusztas, 
darbininkų sužeidė.

to inži-
o daug

P Lenkiszki laikraszczia 
garsina, buk Dras O4egowski isz 
Oitrovo dirbdin-t prietaD? lakio- 
jimui, kuri kasztuos tik 1500mar- 
kių ir ant jos galima bu a lėkti net 
priesz smarkų vėj?, Kadangi prie
taisu dar ne iszbandyta, tai reikia 
palaukti bandavonių, o paskui 
bus galima spręsti apie jos vertę.

Maskolius Podbresky isz- 
mislijo specialiszk? prietais? ant 
apsaugojimo visokių greitai gen- 
danezių valgio produktų, kaip 
antai mėsos, nuo pagedimo, siun- 
cziant juos kur toliaus. Iždo 
ministerijoj daro bandavones su ta 
prietaiaa ir jos iszpuolė užganė- 
dinaneziai.

•a* Berlyno profesorius Dras 
Koch raszo laikraeztyj “Deutsche 
Medicinische Wochenschrift°,buk 
Dras Goetsch isz Slavensko ligon- 
b u ežio nuo 10 metų pasekmingai 
gydo džiova serganezius su nauju 
vaistu vadinamu Tuberculina.

Redakcijos atsakymas.
Autoriui aktvo uIklaustmo. Ran

teli* mum* ne tink*, kadangi mes ne ui
ti! mame tlkėjiminkai* klausymai* ir 
ant galo irniok* ar tok* atsakymas ant 
klausymo nieko juk n* taurina.

Chicago. Dr-te Si man o Daukanto ant 
savo paskutinio auairinkimo laikyto 2 
berželio, numažino ant tūlo laiko įatoji- 
mo mokesti. Nuo szio laiko priima drau- 
gysten gerua taulieczius, neeeneiniua 83 
metu už 81.00 įstojimo mokestie*. Se
kanti susirinkimą ture* 7 d. liepoe, K. 
Liaudanskio saleje, 3301 8. Morgan atr. 
Todėl vyrai pasiskubinkite pakol įstoji 
mas pigus.

A. Bijauska*, sek r. 
3327 Auburn avė.

Chicago. 8ocijali*tu kuopa laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą nedelioj, 30 d. 
Berželio, 2 vai. po pietų,saieje ant kertes 
25tos ui. ir Hoyne avė. Visi sanariai y- 
ra kviecziami pribūti.

Organizatorius.
Temyklte!

.Krebs, Ind. Terr. Draugyste Sz. Juo
zapo, kuri czia laike straiko pereit* me
ta buvo iszirus, sziadien vėl stuidrutino 
ir isz naujo priima sąnariu* savo drau
gystei Todėl apreiszkeme visiem* jo* 
sąnariams, gyvenantiem* kituose mie- 
įtuoee, kad jie b*u vėl paskaityti už pil
nu* sąnarius, jeigu prisius savo mėnesi
ne* mokestis nu 23 berželio 1901 m. Nau
jiem* sąnariam* įstojimas tik 81.00. Su 
visais reikalais ir prisiuntimu pinigu i 
draugyste adresuokite:

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

PlknlnkM! Plknlnkaa!
Union City, Conn. Dr-te 8*. Jurgio 

ture* savo pikninka esetverge, 4 Liepos 
(Forth of July), Lenden Parke. Prasi
dės 1:80 vai. po pietų. Įžanga vyram* 
25c., moterims ir merginoms dykai. 
Parka* yra dideli* ir gražu* ir gertause 
muzika jau pasamdyta. Todėl visus lie
tuvius ir lietuvaitei kviecziame kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

V. Borotinakaa, sekr.

PHjieKzkojimai.
Pajietzkau Juozapo Seleskio .Kauno 

<ub., Teisti u i»v., isz miestelio Garždu. 
Kas apie ji duo* man žinia busiu didelei 
dėkingas. Joa Awlaaevictia,

61 Clark St.. Portland, Me.

Pajieszkau savo pusbrolio, Mikolo Gra
bausko, Vilniaus gub., Traku pav., kai
mo Gailekiemio. Jis pato ar kas kitas 
teiksi* duoti žinia ant adreso:

Charle* Grabovski.
Box73, Maspeth, N. Y:
Pajieszkau Antano Guzauakio, Kauno 

gub., Raseinių pav., kaimo Miuuctiu, 
gyveno Chicago). Jis pala ar kaa kitas 
teiksi* duoti žinia ant adreso:

A. Kulikovski,
Box 86. Ogleaby, III.

Pajieszkau tavo tetos, Aleno* Gudavi- 
czienea, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jurbarko parap., kaimo Žmtaicziu. 
Ji pati ar kaa kitas teiksis duoti žinia 
ant adre*o:

(28-6)
Pa|iea*kau

Raseinių pav.. Kaimo Smeltiniu. 
pato ar kas kitas teiksi* duoti žine ant 
adreso^ Jo* Stonis,
3216 8. Morgan. *tr. • Chicago, III.

Pajieszkau Jono Beniszevicz, Kauno 
gub., Raseinių pav., Stulgiu parap.. 
kaimo Gudu. Kas apie ji duos man žin; 
gaus 110.00 nagrado*.

A. Jozepaiti*.
280—15th avė. Nesrark, N. J.

Pajieszkau Leose* Rimekiutes, Kauno 
gub., Rasseiniu pav., Jurbarko parap., 
kaimo Bandzinuigyveno Brooklyne.N.Y. 
Ji pati, ar kaa kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Jurgis Bandžaitis,
178 W. 15th *tr.. Chicago. III.
Pajieszkau savo draugo, Juosb San- 

dargo isz kaimo Vaitiekupiu, Sintautų 
parap. JI* pato, ar kas kitas teiksii duoti 
žine ant adreso;

Antanas Budiniks,
Melroae, Con.

Jurgi* Stssiunsitis,
3345 S. Morgan St., 

Chicago, III.
Petro Žibo, Kano gub..

Ji*

Tapo uiniusztl.
Bridgeville, Pa. Berželio 13 d. augle- 

kasykloee Kingaton Coal Co. Edvardsda- 
le, Pa., krintanti isz virszau* uola 
uimune ant vietos Petrą Mazurkevicziu 
ir Marline Žmuidina. Ju kūnai tapo pa
laidoti 16d. berielio ant lietuviszku kapi
niu Ptymouth, Pa. Martinas Žmuidina 
buvo dar nevedes. Paėjo isz Szventaie- 
fio parap., o Petras Mazurkeviczia bu
vo vede* ir likdai pati naszle su maiu vie
nu metu kūdikiu. Paėjo isz Radziuctu 
kaimo. Krasnavo gmino, Seinų pav. abu 
Suvalkų gub.

Feliz Mazurhevicze,
Bridgeville, Pa.

Pigiai ant pardavimo gėra meainiezia 
buezeme) vietoje lietuviu apgyventoje, 

arti dvieju Bažnycziu, bizni* gerai Už
dirbta*. Atsiszaukite pa i.

T. Szeklicki, 372 Noble 8t„
(12—7) Chicago, III.
Pigiai ant pardavimo geras aaliunas 

arti lietuviuko* baioyczio*. Lietuvy* 
ežia gali padaryti gera bizni. At*i*zan 
kyte pas: Jo* Dama,

3338 Auburn are., Chicago, III.

Reikalauja geru krlaucziu ir o- 
peržiurtu prie aiuyimo motertazku dra
bužiu. Gera mokesti*.

Dernburg Mf< Oo.
220 A 224 Adams *t., Cor. Franklin St. 

Chicago.

Grand Opening.
Chicago .Atidaręs nauja saliuna darau 

bailu jo ikurtuviu ant subato* ir nedėlios 
29 ir 30 Berželio, ant kurio grajys gera 
muzika, bus szokiai, daug jaunimo ir 
kito* grtažios zobovo*. Todėl visu* aplin
kiniu* ir pažystamu* kviecziu atsilan
kyti.

Antanas Savickis.
4789 8. Ashland avė. Chicago, III.

Grand OpenLng.
Chicago. Subatoj, 29 Berželio darau į- 

kurtuviu balių savo naujo saiiuno, ant 
kurto grajys gera muzyka Ir bu* pilnai 
visokiu sobovu. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziu atsilankyti.

Jumis Meironas,
1198 Blue Islsnd avė. Chtcagb, 111.

Pasillnkaniininio balius.
Subatoj 29 Berželio, darome pasilinks

minimo balių, ant kurio grajys gera mu
zika, ir bus szokiai didelėj e saleje. To
dėl visus aplinkinius ir pažystamu* kvie- 
cziame atsilankyti.

A. Žekas ir K. Kabeli*, 
1198 S. Oakley avė., Chicago, III.

‘ kinius augmenis, žmogus tuom padėjo pama 
, tus visoms augmenų atmainoms, kokias šią

dien patinkame ant dirvų, soduose, daržuo-
> se ir kvieikų darželiuose. Laukiniai žvėrys ir 
į paukščiai, laukiniai augmenys yra tai ti- 
’ kri protėviai visų kur nors auginamų nami- 
' nių gyvulių ir augmenų. Bet koki tie protė- 
( viai? Ar jie yra dar ant svieto, ar gal jau iš

nyko nuo žemės jiaviršiaus? Ar mes pažįsta
me musų auginamų augmenų ir naminių gy
vulių pratėvius? Vieni naminių gyvulių pro
tėviai gyvena dar ištikro ant žemės, bet kiti 
jau išnyko.

Yra dar ant žemės žVėrių gatunkai sto
vinti artymoj giminystoj su pirmutiniais 
žmogaus prisavintais, Žinoma, tų pačių žvė
rių nėra, kadangi nėra žvėrių galinčių gy
venti tukstančhis metų, bet yra dar kaipo 
laukiniai toki jau, kokius žmogus pirmiau
siai prisavino.

Paaiškinsime tą ant sekančių paveikslų. 
Protėviais visų gatunkų ir atmainų naminių 
šunų yra vilkai ir šakalai. Nuo šitų tai 
žvėrių ir paeina visi gatunkai ir atmainos šu
nų. Vilkai gi, kaip visi žino, gyvena kaipo 
laukiniai ir musų tėvynėj, o šakalai gyvena 
šiltesniuoae kraštuose, net Maskolijoj ant 
Kaukazo yra jų nemažai. Taigi laukiniai 
protėviai žmogaus •prisavintų šunų gyvena 
dar ant svieto.

Apte arklius jau to pasakyti ne galima, 
kadangi nėra dabar ant svieto laukinių ar
klių, kokius galima būt laikyti už pratėvius 
musų naminių arklių;, yra pietinėj Amerikoj 
dideli pulkai laukiuių\arklįų, bet tie yra iš 
naminių, išpauijunų atgabentų, pavirtę į 
laukinius. Negalima vienok užginti, kad 
visos atmainos naminių arklių paeina nuo 
vieno; arba gal ir nuo kelių gatunkų lauki
nių arklių, kokius prieš amžius prisavino 
musų protėviai. Laukiniai arkliai, nuo ko
kių paeina dabartiniai visokių atmainų na
miniai, seniai išnyko nuo žemės paviršiaus, 
pasiliko vien nuo jų jiaeinanti naminiai. Už 
tai protėvis asilų gyvena ir po šiai dienai. 
Laukinį abisinišką asilą laiko mokslinčiai už 
protėvį dabartinių naminių. Gyvena dar 
ant svieto ir vienas iš protėvių naminių kiau
lių. Kiaulės mat paeina nuo dviejų gatun
kų laukinių: vienas gatunkas, šernai, gyve
na ir po šiai dienai, pasitaiko ir Lietuvos gi
riose; kitas naminių kiaulių protėvis turėjo 
truputį kitokio sudėjimo kaulus—tas antra- 

, sis išnyko visai nuo žemės paviršiaus.
Nuo kokių paukščių paeina musų augi

namos vištos ir visos jų atmainos? Indijose 
gyvena vienas laukinių vištų gatunkas. Nuo 
tų tai ir paeina visos kur nors auginamos 
šiądien naminės. Nuo kokių vėl paukščių 
gali paeiti naminiai balandžiai ir visos jų at
mainos? Nuo laukinio kalnų balandžio. Tie 
tai paukščiai ir yra tikrais protėviais visų 
žmogaus išdirbtų ir auginamų atmainų nami
nių vištų ir balandžių.

Kaip gi yra su visais žmogaus augina
mais augmenims? Mokslinčiai tvirtina, jog 
viri šortai soduose auginamų obelių ir kriau
šių paeina nuo laukinių, augančių giriose 
obelių ir kriaušių; visos atmainos dabar au
ginamų vynvuogių paeina nuo vieno gatun- 
ko augančio kaipo laukinis vakarinėj Azijoj, 
taigi vietoj, kurią Raštas Šventas nurodo 
kaipo pirmutinę, kur darė vyną, visos atmai
nos soduose auginamų slyvų paeina nuo ga- 
tunko laukinių slyvų augančių po šiai die
nai ant Kaukazo, pietinėj Maskolijoj; visos 
atmainos auginamų žirnių paeina nuo lauki
nio gatunko augančio ant Krimo pussalio, 
pietinėj Maskolijoj.

Ne visų vienok naminių gyvulių ir au
ginamų augmenų surasti iki šiol laukiniai 
protėviai, kadangi mat tūli iš jų išnyko nuo 
žemės paviršiaus. Bet ir pasirėmus ant to, 
kas surasta, nesibijant apsirikimo, galima 
tvirtinti, kad visi kur nors žmonių auginami 
gyvuliai ir augmenys paeina4 nuo laukinių, 
tik žmogus per savo darbą juo? pagerino, iš
dirbo geresnes negu laukinės atmainas.

‘J
V. Pasirinkimas gyvulių ir augmenų.

Kadą žmonės prisavino tulus laukinius 
žvėris ir pradėjo auginti reikalingus jiems 
augmenis? Ar seniai tas atsitiko? Tikro lai
ko, kada tas atsitiko, metų, žinoma parodyti 
ne galima. Galima vien pasakyti, kad tas 
atsitiko labai seniai, mažiausiai keli tūkstan
čiai metų atgal, seniau negu siekia istoriški 
raštai, nes nuo kokių laikų yra seniausi žmo
nių raštai, juose paminėta, kad žmonės turė
jo prisavintus žvėris. Šventraštis net per
stata Adomą ir jo vaikus, taigi pirmutinius 
žmonis, kaipo žemdarbius iš darbo prakaito 
valgančius duoną. Tuom tarpu visi gali su
prasti, kad atsiradus ant žemės pirmutiniam 
žmogui, jam ne galėjo užeiti ant mislies au
ginti naminius žvėris, arti žemę ir auginti 
augmenis. Juk ir šiądien dar terp tūlų 
nuožmių Adomo ir Jievos vaikų patinkame 
nesuprantančius reikalo auginti žvėris arba 
augmenis. Tokiais yra antai austroliečiai. 
Tuos visus laipsnius, kokius patinkame tau
tų gyvenime, nuo nuožmių australiečių iki 
stovinčių ant augščiausio laipsnio civilizaci
jos, visi turėjo pereiti. Taigi buvo laikai, 
kada ir musų prabočiai stovėjo ant tokio že
mo laipsnio, ant kokio stovi šiądien austra- 
liečiai, kurių vienaitinė savastis yra iš medžio 
nudrožtas su titnaginiu peiliu užsmailintas 
durtuvas. Kaip toli riekia raštai, kaip toli 
siekia net nerašyti padavimai ir pasakos, jo
se jau paminėti yra ir tūli naminiai žvėrys, 
šunes, katės, arkliai ir avys; jau ir tąsyk,

16, juo daugiau ir geresnes turi atmainas na 
minių galvijų ir auginamų augmenų. Kaip 
gi atmainos pasigerino? Kokiu buduv akai 
tlius atmainų pasidaugino? Ar jas žmones su 
tvėrė ir kaip?

Štai jūsų kalė apsiturejo ir atvedė pen 
kis šunyčius. Ne visi jie vienoki: vieni 
drutesui, kiti silpnesni; vieni juodi, kiti mar
gi. Jums visų ne reikia, norite pasilaikyti 
vieną, kitus gi arba paskandinate, arba ati 
duodate kaimynams. Katrą gi jus sau jiaat
laikote? Žinoma tokį, kuris jums geriausiai 
patinka, kurį laikote už geriausią, apie kurį 
tikite, kad jis, užaugęs, bus geriausiu jūsų 
namų ir jūsų bandų sergėtoju. Jums reika
lingas geras, drūtas, sargus, sumanus ir drą
sus namų sargas: tokį sau įt renkate iš patu
rėtų šunyčių. Jeigu jūsų išrinktas šunytis 
užaugs tokiu, kokio norėjote, tai ir jo vaikai 
turės iš dalies tokias jau ypatybes, taigi bus 
teiposgi geri. Gal būt, kad jums ne rupi, 
koki bus nuo jūsų pasirinkto šunyčio kiti 
tolesni jo pagimdyti ar tik užvaisinti šuny
čiai—bet visgi, jeigu jus išrinkote gerą, tai 
ir jo veislė, žinoma, jeigu ir kitas tėvas ne 
bns niekai, bus teiposgi gera, jeigu ne geres
nė už jūsiškį. Vienu žodžiu, pasilaikydami 
kuo geriausius šunyčius ir juos suleisdami* 
prie rujojimosi teiposgi su geriausiais, tuom 
pačiu gerinate jūsų šunų atmainą, kadangi 
nuo gerų tėvų ir vaikai būva geri. "

Paimkime kitą paveikslą.
Rasodninke, pasėti sodauninko, išdygo 

kopūstai. Sodauninkui reikia pasodyti ra- 
sodą aut lysvių. Jauni diegai ne visi lygus: 
vieni stambesni, drutesni ir sveikesni—kiti 
gi smulkus, silpni, nuskurdę. Norintis su
laukti gerų kopūstų sodauninkas išrauja vi
sus silpnesnius diegus, juos sunaikina, su
renka stambius ir drutesnius ir juos sodina 
ant lysvių paskirtų kopūstų auginimui. Jis 
mat žino, kad iš stambių ir tvirtų diegų už
auga didesnės kopūstų galvos, o silpni arba 
ne prigyja, sunyksta, išauga vien į lapus be 
galvų, arba jeigu ir suka galvas, tai jos bū
va kur kas mažesnės už paeinančias nuo 
stambių ir tvirtų diegų. Taigi mat sodau
ninkas numano, jog ųera reikalo užsiimti 
silpnais diegais, kadangi jie gali ne apmokė
ti darbo. Todėl jis atmeta visai silpnus ir 
ima vien stiprius, kadangi iš praktikos gerai 
žino, jog tie daugiau jam naudos atgabęs ir 
ne reikalaus tiek darbo ir priežiūros. Ge
riausias galvas sodauninkas išrenka ant sėk
los. Pasodytos į žemę galvos leidžia ugius 
su žiedais, žiedai išduoda vaisių su sėkloms. 
Iš sėklų kitą metą išdygsta vėl nauji diegai. 
Iš sėklų paimtų nuo geriausių, didžiausių 
galvų išdygsta stambesni diegai, iš kurių, 
prie atsakančio darbo sodauninkas sulaukia 
didesnių ir kietesnių kopūstų galvų.

Daugelis Lietuvos ūkininkų to ne su
pranta: ant sėklos antai, sodydami bulves, 
renka mažesnes. Toks nesupratimas greitai 
apsireiškia, nes ir geros bulvių atmainos, per 
rinkimą mažų ir silpnų ant sodinimo, pavirs
ta į niekus, išsiveisia.

Privesti dia paveikslai duoda trumpą ir 
aiškų atsakymą ant klausymo: kokiu budu 
žmogaus auginamų gyvulių ir augmenų at
mainos ėjo vis geryn ir geryn?

Kiekvienas augintojas nori turėti kuo 
geriausius naminius gyvulius; kiekvienas so
dauninkas, daržininkas ir javų augintojas 
nori turėti kuo geriausius vaisinius medžius 
ir krumus, daržoves ir javus. Argi mnsų 
protėviai, perkeitę savo gyvenimą, pasikėlę 
ant augštesnio laipsnio apsisėdusių ant vie
tos, pradėję auginti gyvulius ir sėti augme
nis ne turėjo tokių jau geismų kaip ir mes? 
Argi jiems ne geriaus buvo turėti gerus šu
nis, arklius, karves, kiaules ir tt.? Argi jie 
ne norėjio turėti savo soduose, daržuose ir 
laukuose kuo geriausias atmainas vaisinių 
medžių, daržovių ir javų? Žinoma, kad, nors 
jie stovėjo ant daug žemesnio laipsnio negu 
mes, nors supratimas jų buvo daug mažės 
nis, bet geismus turėjo tokius jau kaip mes. 
Jeigu ieip, tai suprantama, kad jie nesigai
lėjo darbo, pajiegų ir laiko ant pasiekimo 
geidžiamo. Pasiekti gi tą galėjo tik per at
sakantį parinkimą kuo geriausių veislinių 
žvėrių ir augmenų.

Teip darė tie musų protėviai, teip daro 
ir dabartiniai gyvulių augintojai, sodaunin- 
kai ir žemdarbiai.

Per ilgus metus, kas metą jie rinko terp 
savo naminių galvijų kuo geriausius ant 
veislėė, teip jau darė ir su augmenims, rinko 
sėklas nuo tokių, kurie, pagal musų protėvių 
nuomonę, galėjo būt kuo naudingiausiais; 
toks parinkimas ant veislės galvijų ir kuo 
geriausių augmenų ir nuo tokių augmenų 
sėklų ištikro atgabeno naudą, nes vaikai teip 
parinktų veislinių galvijų turėjo vis dau
giau gerų ir naudingų ypatybių, iš sėklų kuo 
geriausių, tvirčiausių ir našausiu išdygo 
nauji augmenys turinti tokias jau ypatybes.

Tokiu budu iš palengvo, ne znaimiai, 
auginami žmogaus šunes, arkliai, raguoti 
galvijai, avys, sodų vaisiai, daržovės ir javai 
stojosi vis geresniais ir geresniais ir ant galo 
pastojo tokiais, kokiais yra dabar kur nors 
ant plataus svieto.

(Toliaiu bus.)



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

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

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji savo adresa.

- 3eigų pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancziam, 
paraszyti. *

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 korcziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
* Money Orderį” siuskle prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianczias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
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 atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
NEVY YORK. N. Y. 

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

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry sL , 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 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, 677Riverside st.

P1TTSBVRG, PA.
K. Gediminas, 1718 Carson st.

VVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas, 

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas.

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gavlis, 2018 N. VVashington su
“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 užsimokžti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
ui tą paczią prekę kaip ir redakcijose. 

“LlKTUVOe” ISZLKISTVVE.

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei siun- 

ezia pinigus į visas swieto dalis. Par
duoda szifkortes ant wisu linijų į Ame- 

~rika ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietawiszku knygų, abrozu, aorozeliu, 
pawinczewoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. Olszewskis,
924—33rd St. Sub-Sta. 60, Chicago, III.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu.........................................5Oe.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai............. . ............... 3oC.
- Ar vyskupas Valanczius (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 prova 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 Chicagos Sz. Jurgio lie- 
tuviszkos bažnyczios. Popieros apda
rais............... ................... $2.00.

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

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmidis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy
ri szka ar moteriszka, juoda ar balta, bei 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidale 
dasižinos. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze joe pavidale. Knygute kasztuoja 
tik.....................  1OC.

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

Pas 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 nerandame žemes kraszto, 
kokiu budu darosi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinos!........................................... 25 C.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos’ redakcijoj.

Temykite Baltlmores lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

BrooUp, 1d., Baltlmores priemestyje.
Užlaikau czysta,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
cz‘o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karfz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
__ 8452 8. Halstod St.

Mana pviktas VMografljas; ui tiktai

Knygų Katalogas.
Knygos savvos spaudos. 

Akyvi A prireilzklinai Sviete, ant kuriu Smo 
nes nuolatos žiuri. bet Ju gerai nesu pranta; 
eu 7 abroMliait. Naudingiau^ knygele ant 
.wleto dralžinojimul isz ko darosi tai 
bal, griausmai, lietui ir sniegas; kai yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi........... 3Oc

Aritmetika. Kniga insimoklnimul roku odų.
Preke...;..'........ .....................:..........125c

IJYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
\apie užlaikymą sveikatos. Ui kurio, gali be 

Pagelbės daktaro l.tiigydytl nuo daugybei 
Ogu. Szita knygele privalo raiti. kiekvie
nuose namuose, ne. kai Janu atyda perekal- 
tyi.pataikyi apsisaugoti nuo tukitannzlu wl- 
sokiuligu, pataikyt užlaikytieuelybeje savo 
sveikata. palĮgilti tavo amii ir mokei užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikeliui.
Preke..........................................................35o

4.pie turtu Hįdirbimą Paraižė Bebram; verte 
S. M. Veikalai gvildenanti! politi.skaja eko
nomija. Kokiai! keliais issidirbn turtai, 
kaip jie tutikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ........................35c

Geografija arba žemei apraizyma.. Pagal Oel- 
kie, Nalkovskl ir kitus, sutaisė Burnas. Yra 
tai naudingiausia iss visu lulygsztol liuju- 
•iu lietuviuku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, joe pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnui, ju vardus, 
sugilti, vulkanus metanolius lis savos ugnį: 
isz kokiu žeme sluoguotu susideda, kur ir 
klek joje yra anglių, geležtes, aukso, drai
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažoru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: eurui, prėski, saldus, ar kartui, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt Žeme apra
išyta dalimis, iszikaitytos visos vienpatys
tei, karalystes, kunigaiksztystei, reipubli- 
kos ir tt. Klek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, papročiui, už
siėmimai. pramones, iszdirbial ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsa- 
c’iai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
1 ’s kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x4 uoliu, 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
skaudinta, • u 71 paveikslėliais:

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nugaros ir srono. Preke...812 50 

Istorija Suvienytu W»lstlju Sztaurines Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmlausi-V isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos-: metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuru gero padare salai 
žemei. O ant pat valo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Valstųu. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu kokes jis ozia tiesas tari, kas jam 
yra irale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
184. Preke....................................... 4100

Drūtuose, grsriuOse apdaruose............. $1.35
Lenkai Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraižė 

pagal lenkiukui istorikus Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap
talžyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
-.letuvos kunigaikszcziais: Keistuoliu. Vy- 
autu ir kilnia įsa siios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prietelysto yra 
mums naudinga ar bledlnga.............15c

Lietuviu pratęstai Mažojoje A sijoje nuo senovei 
iki jie pateko po valdžia penu. Pantie Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga tari C3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanciias vietas kur 
senoveje gyveno lietuviu pratevial Apraišo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesi Kris
taus gimim,............  5Oc

Kaip Maskolių peAekioja Lietuva. Pagal L’op- 
Bression reise en Lithuanie supiesze kun. v.

embskis................................................... lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pieszinys Dro 

L. Weblam. Isz angliuko iszgulds kun V. 
Dembakis....;......................................   15c

Kražių Bkerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1801 m. maskoliai užpuolė antbažny- 
czioe miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus amonis, užgriovė altorius Ir už
puolė Jjo bažnyezia. Aiszkiausiai apraszo 
ta visa atsitikima............................. 15c

Lietuviukas Lementonus su Oderiui kate
kizmais ir mlstrauturu. ..........15c

Mokslas apie Žem, ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga- Aprauso kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
■n kitas žvaigždes; kas yra plian os, kome
tos Ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
aitronomUzku abroaeliu, turinti 225 pusią 
pins. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszvlesti.....75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... $1.00
Mindaugis Lietuvos Karalius. Istorlszkas pa

veikslas penkiftose aktuose. Leakiszkai pa
rašu- Julius Siovackl, lietuvisiksi verte 
Vincas Kspsas (Dras Kudirkai. Knygels 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. W5c 

Naujausia Lletuvisakas Sapninykas, surinktas 
ir sur^dit. isz daugel svetimtautbzku sapal- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Penlaakai 
Egiptlszka sapninyka,—su 110 aiszkiu abro- 
zeliu.—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovei žmones vartojo fnspejimul 
ateitas.—Geriausei isiguldo visokius
sapnus................................................5Oc
^^pdarytM. ...  .......e e- (.s...... ......

Olitypa. apysaka isi laiko terpsavtszkoa kares 
Indijon u Amerikos............................ki5c

Puiki istorija ane Kantria Alana.kurt pat 21 ms- 
t-is vaiksacziodama po svietą, daugybe 
Ledu ir vargu kantrai isakentejo.. 2Oc

Pamokslai Iszmlntles ir Teisybes iuguldim-U 
Galvocziu visu amžių. Czia yra palilpf 128 
gražiu.juokingu ir iszmlntingu pasakatezių 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimu tegul nusiperka szlfknln- 
gel{. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės k| 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kei duoti iszminting* atsakymu.....5Oc

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszylie gromatas in:pažystamus, priete- 
lius, giminias, mylimalsias ir mylimuo- 
s.es prieis apslvedlma,.in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai stovsc- 
czias ypatas Pasveikinlmaiipavlnezevo- i 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose............ .............. *......................5Oc

Robinsonas Kruziul. moraliszka ir žlngedl 
apysaka psMivssta jaunumepsi. . ..M5c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcninsonf. sutaisė Szernas. JI .prasto 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gjrve- 
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimą. Bzlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szuilnius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemoje. Tulu sutvėrimu atrado ozle- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatytl ivai 
riuose uuzejuose. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu ržlkalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
In sugsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip semąj ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi JT3 puslapiu stambaus 
druro. act grąž os popieros ir apie IM pa
veiksiu 1Lvairiu senu gadynių ismykuslu su
tvėrimu. Preke.............   $1.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvu iu ir 
medžiu. Tlnkamizuse geografija in pradine 
mokslainj... :..................   .125c

Vanduo ant žemes, požeme ir vlrszuje žemes.
Rusiszkal psrasze Rubakin’s. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vaudens 
permaitins ir veikmes: kaip Ils persikeicila 
iu gara. kyla in virsiu ir lenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsę, keieziasi 
1d vandens isszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules keiczissi m vsndeal ir 
užlieja laukus, iszrežo ravus. upes ir opelius 
ir kavojssi po žeme, kur vėl veikia tą pati 
darbą kaip ir ant virszaus žemes......... lOc

Žmogus Nephuszkls. Verte isz szvediszko Ne
ris. Graz. apysakėlė: kaip turtingo prskejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingemr ap- 
slveduslus. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes................  lOc

I’asakos. Romnnal, N'ov-elioe, 
Mythai.

Amžiaus galas Ponėko Piloto, kurs buvo au
džia Vleszpaties Jėzaus........................ 5c

knima Vilis, naujausia ir gražiausia pasaka.
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ...75< 

tpieka Dievo, pasaka .. ................................50t
tndersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienoje knygelėje..........................15c
tpie Joną TvardsucKa garsu bsrtinyka

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

Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. “ “ • M

Duonos jleszkotojal, apysaka H. Senklevl- 
czlaus.......................................    36c

Du pulkus aprasiymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimą valku..........................5^

Gvvenimas Stepo Raudnoslo, pasakos 15c
Gyvenimas Genavaltas (Gcoovefos). Yra 

tai labai paiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kurta lietuviai jaa daug kartu gir
dėjo..............................................50c

Idėja ant mesi lyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams MCZ1....... 10c

Istorija gražios Magelonos 15c
Istorija septyni n Mok jrtoju • “ SOo
Juoaupas Konluszevsklū, arba kankinimas

U s Įjotu po valdžia maskoliaus . .25c
Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius 

ir du gražus straipsniai iaz uklnikystss Be 
Kas teisybe tai nemelas, puikios apytzželes 

isz lietuvio gyvenimo ., 15c
Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, puikus apraszymas isz gyvenimo 

lietuviu....................................................50c
Kn.A. Bobos Proiaiszkl Rantai Sziojekny

goje telpa 12 gražiu pasakų, paraazytu 
kn. Bnrboa, buvusio kleboną uetuvisz- 
koe parapijos Plymouth, Pa., kurios tai 
yra szltokios: "Tirmlszkiu Andrius", 
"Szvieaole“,' Drąsybe ir iszmintis žmo- 
Sius", “Aniburta avis". "Tėvo puška

mai žodžiai", “Nsujalenkls Isz prie
vartos". "Sesuo", "Už tėvynės meile", 
"Burtininkas isz Cucugvano Austrijos”, 
"Sodžiaus elgeta'*, “Welnto iszpažlntis", 
"Smertis ant nosies".......................... 80o

Keksztn Simas ukiezka apjnaka. 8zl yra 
no tik graži pasaka bot fr geras pamoki
nimas prie uKlainkystes...............*....10n

Lletnvlszkos Pasakos. Medega lietnviszkal my- 
toloKljal. Surinkta Dro J. Basanavioziaus. 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviuku mytolo 
giszku pasako, kaipo tai: Dievas ir velnias: 
P<-rkunasir velnias. Smogus ir velnias; Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives. Laima ir 
Laumes: Apie Dali; Apie Giltine; Apie Szal- 
na ir szaltl; Apie vėjus. Apie milžinus; Apb 
žaležius ir smakus; Apie vilktakius arba 
vilkalokua Yra tai juokingiausios pua 

* kos girde uis nuo seniausiu laiku iu kūrei dar 
ir sziadien daugybe lietuvis tiki buk tai vis 
buvus teisybe................................ VAoe

Maskoliai 1812 metuose arba Jurgis Mllos- 
la vikis...............1..................................4Oo

Medele pasakojimas. Ssl knygele yra neudlnge 
kiekvienam ant perskaitymo, nes ozia ap
raišo aUitilrtmus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztiu išrieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abroaellais . . . 10n

Markus ir Aurelionas, apisaka iss pirmu am
žių kriksaczionysies............................. lOe

Mythal. Pasakos ir Legendos temalcziu. su
rinktos Ed. Veckensledto, vertoj. Šalin
osi M. D. D. I. Yra tai akyviauslos ir 
juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius, Vilkalokus irti., in 
kuriuos senovei lietuviai tikėjo ir szla- 
dlan dar nekurto tiki. Kas vieną iaz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke.........................................  60o

Pavargėlė u as»p ė? -• «•■* -............. ....
dvi labai akyvos passkaiUe ............v

Paskutines miszioe. (I«z enkiszkoi. Pasakė
isz atsitikimo mi> yszku Klinszturiuj* .10 

Pajudinkime wyrąi žemę. Labąlgraži pasatu 20 
Pavogti arkliai ir Meudeils Didgalvis D»i 

gražios pasakėlės jfr
Plunksnos abrozeliai. Szeszios naojos.labal

JfFUŽioS pAAakot v • • « . 20*
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV

•zimtmetyje. labai gr»ži pasaka............... 7B
Pamokslai Gražiu Žmonių., pere-zyii kn.

Totoriaus (Tatare-). Yra gražios ir la
bai pamokinančiu*- pasakos .. ,, AO

Parmasonas arba baisumas Dievo rūstybes. Pu 
raiše Sivenlmikis Apsakymai lai tikru a'ii- 
tikimu isz Lieiuvos lietuąriszku parapi'

Paveikslai. Paraus Žemaite. Graži paukš 
apie vaikina ir jauną mergina ir ju susi- 

-paczlavlmą................................................ 15c

stale Modioai DisDcnsaru oali lūs iszo.ydyil!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.

Kankinimas Romatizmo.
Na vienas isz parengtų instrumen
tų ant kankinimo kūno per Hiszpa- 
niszkų inkviziciją negali lygintis 
kankinimams kuriuos, turi iszkęsti 
žmogus, romatizmu sergantis, kas 
diena laike szalto ar drėgno oro. 
Kiekvienas sąnarys turi vietą dėl 
didelės nelaimės, kiekvienas mus
kulas iszrodo turintis kas minuta 
naują vietą dėl skausmo, nėra ma
žiausios dalies kimo kad nejaus
tum atskyrio pastoviausio skausmo. 
Liga prasideda rankose ir kojose, 
bet jeigu skubei nesigydo, gal ap
imti visą kūną. Netik vienas kan
kinimas szitos baisios ligos isz- 
traukia visą energiją, bet visos 
dalys kūno prieszingai dirba irnie 
kas kaip tik skausmai užima jūsų 
mislis.

Kas tik tavų žada iszgydyti yra 
mielas, užtad jus romatizmais ser
ganti esate apgaunami lengvu bu
du mostimis, pruszkais ir kitais 
niekniekiais. Kąda jau viską tą 
busite iszmėginę kreipkitės ant 
tikro kelio, ką jumis jau pirmiau 
reikėjo padaryti, ir eikite pas dak
tarą — specialistą, o tokiu yra:

DR. LEONARD LANDĖS.
134 E. 24 th str.

New York City. , 
Nes jisai isztyrinėjo azitą lygą ir 
jos pasekmes ant yvairių ligonių 
per ilgus metus. Czionai nėra už- 
minimo visiszkai, jisai pažįsta ro- 
matizmą ir tavo romatizmas gal 
būti iszgydytaa. Jisai gydo savo 
nauju budu su elektriką ir greitai, 
o be pasekmės gydymo visisz
kai negali būti. Jau pirmą dieną 
gydymo pajausite lengviaus, skaus
mas nustos ir kaip tik sugadintas 
kraujas bus sumažintas busite pil
nai ir užbaigtai Užgydyti.

Neabejok ir netrotik vilties! nes 
nepasisekimas yra negalimas. Ne
kęsk skausmų nė dienos ilgiausi —>. 
nes pagelba laukia tavų. Užsira- 
szyk sau vardą ir adrisą: 
DR. LEONARD LANDĖS 134 E. 
24-th SRT. NEW YORK CITY, 
arija iszkirpk szitą apgarsinimą ir 
atsineszk »u savim. Jei negali atei
ti, raszyk, liet asabiszkai ar per 
laiszką atsiszauk tik pas SPECI
ALISTĄ.

VIDURINIAI SKAUDĖJIMAI.
Ar yra jūsų viduriai skaudami! 
Ar turite galvos ir kepenų skau
dėjimą, smirdantį atsikvėpimą ir 
vėją pilvų? Ar yra jūsų apetitas 
blogas? Ar nejaueziate sykiais 
teip juog gyvenimas nėra mielas? 
Saugokitės, nei szitie symptomai 
ženklina blogus vidurius. Ką jus 
nuo to darote? Ar laukiate kol 
patys isz savęs pasitaisys? Szitas 
mėginimas yra blogas, nes užpa- 
vietrijimas neyra juokai. Ar var
tojate pavojingų arlia ne kuriuos 
isz tų garsinamų patentavų vaistų? 
Pamislykite patys! Kaip gali kas 
užraszyti jumis lekarstas nematęs 
jūsų. Prietam daugelis garsinamų 
gyduolių yra įdarytos ypatų ku
rios vargiai ką žino apie tą lygą 
kurią sako iszgydysę.

Kas jumis yra reikalinga tai gero 
daktaro rodos; tokio daktaro ku
ris specialiszkai vidurinių ligų gy
dymu užsiima. Tokiu vienatiniai 
yra DAKTARAS LEONARD 
LANDĖS ir jo OFFICE 134 E. 24 
Str. NEW YORK N- Y., yra kas
dien matomas iszgydymas y vai
riausių vidurinių ligų.
Jo gydymas yra locnas iszradymas 
ir nė vienam nevalia imitavoti. Yra 
tai greitas ir tikras gydymas. Jei 
užtad sergate kokia liga, galite eiti 
pas jį su tikra vilczia jog jis jus i už
gydys- Viena ypata kurią DAK
TARAS LANDĖS neseniai gydė 
raszo sziteip:

„Ant rytojaus po atsilankimo 
pas jumi, tas baisus skaudėjimas, 
kuris manę kankino per ftzeszis 
mėnesius visiszkai prasiszalino ir 
kasdien mano apetitas liko geres
nis teip jaog trumpame laike ga
lėjau valgyti valgius katrie pirma 
butų man pridarę daug ukandėji- 
mo. Dabar mano viduriai yra. vi
siszkai sveiki, dabar asz esmių 
linksmas kaip niekad nebuvau. Jū
sų gydymas man per savo greitu
mą labai patiko”. Atsiszaukite 
szendien pas DAKTARĄ LAN
DĖS o ry toj jausite genaus ir kož- 
ną sekanezią dieną jausite* leng
viaus, kol visi organai bus geriau
siame stovije; gislos pilnos, kraujo, 
jūsų veidas pilnas sveikatos. At
siszaukite dabar. Jei negalite a- 
teiti, raszykite*savo kalboje. Jo 
rodą yra už dyką kolnam ir Tį
siems. Raszykite arba ateikite.

Jūs nieko neriziknojat
jeigu esat iszegzamirtfioti

Per specijaližtu. “State Medical Dis- 
pensary”, ant pietvakariuio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju eiectro-chemiukas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egiaminavima ir rodą. Jeigu 
jus u liga yra iszgydomit, 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 ižz priėmieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu išgydytais per pa
garsėjusius apecijaįistus. Jie užtikrins 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi- 
c roseopa, H a r m o c y to m e - 
te r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stetheoropo P h o • 
nondoaorope tirinejifind,
iszcziupinejimo, iszbraazkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Muksiąs žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (tnižaluoee) per tiri- 
nejimasu microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical' Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in \ an Buren ui. 
IW Inejimss per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

DRAH YYRAIH!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurte iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedsnezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežaeczia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir ulsiti- 
kejimo, nuliūdimų, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptumu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktara ir-ne likai iszgydytu, 
tai delta, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“State Medical Uispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortajamu 
30 metu atgal, Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Ssitie spe
cialistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmuniu kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

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

YARICOCELE'^S“
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gerai žinomi^ idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema tr pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
szita baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums’ iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog Jieiszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos Atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidale. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
rts-zkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim- 

tpj ant gydymo.
C3T Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

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

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkua 
skausmus, sustingime ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kimo, 
mažu akauduiiu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime gūželiu, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius aymptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu 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. i

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 
{us tiem, kurie reikalauja pageltos, su 

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

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois į
County of Cook J 8'

Asz, Jurgis Steriin, “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 paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Steriin, 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. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landės,
LUtwi>iszk<u Daktaras.

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

teriszką ligų. Mokinosi univrersitete 
New Yorke; praktikavro ligonbucziuoM: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwopardttiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.t. ,

UsZtiiirins I.Zgydynis
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vridurių, 
galwoa,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaisdac, tynimą. moteriukes ligų ir ne- 
vaisingumą. Gydymui nervriszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, taipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skauddjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slapiybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexln<ton Av.

Offiso vatandos.J
NedeBomls. nuo 8 Iki 10H wal.ryto;nuot Iki 4 vai. 
po plet.

Ko<ln l>er Gromuliu l)y •!. 
Užpraszydami gydyklas prisius kitę 11.00

IW.Ieigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraišyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklų kuriomis iszsigy- 
4yal

F.PBradchulis
Attornej and Coonselor at Lai.

Ch&mber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corncr LaSalle & Washington sts.

CHICAGO. ILL.
Telephone M ai n 3642.

Wienintelis lietuvrys advrokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijoeczion Amerikoj. 
Weda prowu kaip ciwiliszku teip ir 
kriminsliszkss ofisuose suduote.
Ren. 1OM5V. INth Cor. Union St.

Telephone Csnal 788.

—Tikrai LietuwiMkas—

SaliiiijaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, vreaeiliu Ir kitokiu zato-

Jonas Petroszius, 
U8I. Iltit. terts Union. Cklcuo 

Telefoną*: Canal 788.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mauk,
212 First 8t„ Eliza bet h, N. J

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

■iaikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apakai ti
ntais ir psvinezevonem. Už 11.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas, 

Boi 234, livmce, lass.

J. BARONAS,
1003 S. lūd. St PhUidelphii, Pl

Taiso varfoaus Ir mokins snt Jo (rajytl.
GeriaMisl sutaiso Ustralisakus ziusmininku 
chorus. Utlalko zraSes poplnras grumstu ra- 
ssymat, tutinu po U e. Brukuota UklotM Irtt

atjiaaako ju skrtaadas. Teipgi turi aat parda
vimo Uatavrisaka Biblija aS M M

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT. J
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. I8th Street.
Nuo 8toa iki 12toa ryto.

Dr aslM. BACEVICZE,
8839 Commerciil ne. So. Chicago, UI.
ko tvirtoje paslaptyje. VS tai Betaria!, karte 
tikai reikalauja dakarisakos pagelboa, tegul

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Lietuviai, aoriutiejie gauti pairelba per gro-

savo |iri<imtojo kolboje gali susuekvU ir ga'uU

AR ESI KURCZIA87?
W|.l kurtini.i ir sunku, mravjimas dubai 

istgydoml su pa«vlba nsisju musu isiradi 
Tik kurkliais gunu au sali būt israydjrti.
vo liga. 1 slegiami na aiva. Ir rūda dykai. Gali 
Klys name i sis i ydytl su visai mažais kasiais.

Diltofl’s Aurai Institnte

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

HF UŽLAIKO

Pirmos Kliasos Saliuna,
Grosernia ir Buczerne.

Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera.** iiBkandfa 
(Frec Lunch) kati eilėn dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSOLIS.

JONAS MOŽKIKA,
Assistsntas ir Notary Public.

ROOM 615-616
87—89 E. IishiDgton st, Chlcigo, UI

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz- 
koms provoms- Geriausei iszvarome pro- 
vu už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kaltomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Moėeika gyvena po nr. 81 W. 
14th pl., kur galima ji ruti iki 9 vai.

Kur 
atsiwėdintikarNciuose
Ant Potopako upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raazto, 
Grąžę vietą ,orą sveiką, 
Žalėm gojui gera taika. 
Ten lietuvlszkassaliunas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu puikiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu. 
Czia vėl ant upes laiveliai, 
PlaukioJ mergos ir berneliai. 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja-

Antanas NarijauMKaa, 
Weat Port, Meryland.

P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nuuja dideli sztora, 
in ąuri supirko dau
gybe laikrodžiu, laik- 
rodeliu, žiedu.špilkų, 
armonikų, skripku ir 
daugybe visokiu kitu 
ta voru. Czia teipgi 
dirba' ant orderio 
szliubinius žiedus isz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siunezia savo tavorus ezpTesU in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duuda savo katalioga dyka. Adresas:

' P. K. BBUCHAS,
701 Milwaukee Av., Chicago, III.

Lietuviszka Dirbtuve
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių t 

paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, H 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti i 
savo tautietę ir kad tas darbas_butų prideranežiai Į 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVICZAlT©.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL. 4

Dižž Stanislaw Heimar 
DENTISTJIS. miiMuUn.

kerte 18-tos ii. Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą. '

Reguliuojame daucziUA 
kreivai auganezius.

I Gryno aukso karūnėlės nuo... .25,00 
..50c Virszui. ir apatine eile dant...$15.00 
♦100 Garnituras dantų.......................$8.00

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

Plombos auksines nuo...... v .

urirseumPlatto aptiekus.

npicic srririA d vTia. S Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms OFISAS ATIDARO TAS: į dienom nuQį 3 pietu

tranafora por Halated ui.

Priima Ligonius

A M. Matnsawiczia, 
AGENTAS 

Wanjonu, PIJanu, 8inwamu Ma
ginu, Cigaru ir Papieroau.

Wsr*onu, Pijanus ir Maišiau duoda snt 10

brautum, sis JI atsiimsiu aUtal I 
ninku nekultuos. CStlkrinu kad---- ---------
pirksiu tviska pigiau kaip visoj Amerikoj galės 
temet gauti. nwuswitokiu> daiktu Imu atš
aliai iu fabriko ir todėl galiu pigiau Juos par
duoti kaip tie kurie Iss whol.sale Ima. Meldžiu

A. M. Matusawiczia,
208 W. Centre St.

Mahanoy City. Pa.

A. L. GRAJCZUNAS
......... LIETUWI8ZKA8 DAKTARAS..........

227į W. Division st. - ------ CHICAGO, ILL.
nuo 8 iki 10 ryto
nuo 12 iki 1 po piet

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

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga taip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pu

Ootlet Fnrniture & Stove Co.
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip .fabrike.

PAMATYMO. UyiAcil preke seniiiiiti!
Nepirkta laikrodėlio 

pnkol mariukio m pa
matysi. Prisiusk ša
tro adresa. o mes pri
siusią puiku laikro
dėli sn lenciugeliu uS 
83.75. C. O. D. Dvi
gubi kwietkuoU lutus

torieakM, praras 
I luotas kas liak laiko 
rodymo, su auksuotu

r../ V**

T'\'WTZ’ A T !• Oovanul Tokie dar niukados nofirdotal Į J J Ateikit pasiurat, pati u n ko nakaszt uolai
Dabar mes polaidžiame turais genausi laikrodėli: Tisai aasaiKissaa I4K 

su dvigubais paauksuotais lukaitais, ausuke užsukamas Ir nustatomas, vvriazkau ar motoriukas, 
su Tisai AasKisisiKi ■ssnssaus. pilau akmenų. B R gvarantuotas', nikeliuotais viduriais 
islduodams raityta aviusscus iivr 20 arrv; pasai isrveizda ir geruma toki laikrodėli visadua 
gali lyginti prie HO vgrrns aukso UAisnoosi-r Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams mes d oo
litui* bėgyje 80 dienu puikius presentus: 1. vikhka a aki v errc rrrgn su didele ralvuke ir ginta
riniu olbuku. vertes Si.M): 1 grynu Kintu rtrrc ciuiumtciia. vertes 7»c.; I nikeline s susti: si u 
DBžtrvs. 25c: 1 dailu auksinuota Dicsiss Lsuctvosi.1 su Canseo kabute. fl .SO; 1 puikia auksinuo 
ta saoctb. SI 00; I pora puikiu A usnim r daimantais a dintu, SIOO; 1 puikia špilka issuodlata 
brangakmeniais. 4Qo; I pora paauksuotu kolioniku su parauterio viršauta. 4te: l pora rankovėms 
guiiku. su permuterinta apuosta. 2*c; 2 kateteriamsgusiku. parmuterio apaczioa, SOe; ir 1 puikia 
tnkrutlav sagute su dailiu akmeniu 7to. Laikrodėli ir 14 dovanu siunoaiame C O 15 u*

a o

Sudratinimaa plauku.
Tigrai vienatine gydykla ant uiieldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir pruzalina visokia neezieta sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
tonrkutes $1.00. Siuncsiam Pacztu ir į 
svetymas szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA 00., 

Box 2361, Nev York. U .8 .A.

matysi kad jis yra pa
našius 17 akmenų lai 

—__  krodelial vertam (SS,
tai užmokėk si presui ».7S Ir atvežimo karatus

Dr. O. C.: Heine,
DE NTT8TA8.

Kerte Slstir Halsted ulieziu, 
viražui Aptiekos. Chicago.

na puiku LissTiin rmti: daiktus mes pasiuneriame tada per paeita, užregistravę savo s.«t>.i,•J’ie«X%’J.ki VIENA LAIKRODĖLI SD YISOMŠ DOVANOMS DTUI.
laikrodėli ar moterisak * Jeigu moterį, aka. tad Tyriau o Diokene lenciūgėlio mes itasiunsime 
tensika kO ooliu auksinuota Lorgnette lenclupeli Raszyk šiandien, pakol isspard.vimii aei.sri-

. Adresuok: ATLAS JEWELRY COMPANY, 16 Metropolitan Block.OHKJAGO, ILL.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iazairinkti ir parsi 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuneziame koinam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Norrlko & Co.
HtotnSL, Ckleųt, n
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I'olitiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

kad sve-

į ratą, kurio krumpliai nelaimi n* •pumos d ienos) Velykų. Susiren
gi vaikinę su visų sumalė.

f

Isz Grodno.

j kilmėms atidengė paminklą na smarkų susiręmimą su bu* važiuos į tėviszkę caro moter!

’y 
ap-

Maskoliszkoj kalboj iazėjo:
Hartnuzno, Polskijai LttovakĮJa 

starinnyja monetl cz 1058- 
17O6<. (Lenklszkos ir lietuvisa- 
kos monetos (pinigai) nuo 1058 
17O6m.)

A. OL8ZEW8KI,
924 33rd 8t./ Chicago, DL 

Sub-Station No. 60.

Nauji rasztai. h

Nbdėlinis L&ikrasztis

„LIETUVA
l lažai na kas Patnyczia Chicago, III.

Prcnlimtrata ant tnetli:
’ Am. riko'a......................................... gi 00
Į 1 Uimart......... ........... 13 00
•‘Lietuva" vpaudina Knlgas Konstltuci-

• ja* ir kitokius drukus lietuwl»»-

{ t ) Uislrasi*nt "Lietuvą " reikia draugia 
. J I Ir prenum. ratf prlrlusll. Prialundami pi- 
< J ;nigu» aJre»ac|-_‘-.3 teip: 
g? A. OLSZEWSKIS, 
8924 33rd St.. Chicago, III.

Uiah-'iata ' “

Amerika.
Amerikoj buvusi gana tvir- 

kitą kart demokratiszka 
irtija, vietoj susidrutiuti, , 

dar labiau* susilpnėjo, ji pa- ( 
sidalino į dvi dali: viena da- ; 
lis laikosi Bryano ir liuoso j 
muezimo sidabrinių pinįgų, j 
kita gi dalis atmetą Bryaną 
ir jo programą. Per pasida- ( 
linimą demokratiszkos parti- , 
jos dar labiaus sudrutinta re- , 
publikoniszka ir per ateinan- ; 
ežius rinkimus ji dar leng- ( 
viaus parvarys ant preziden- ( 
to svarbiausią kapitalizmo re- , 
prezentantą M. Hanną, da- , 
bartinio prezidento poną ir ‘ 
mokintoją.

Laikraszcziai pranesza, jog 
25 d. liepos prezidentas isz- i 
leis prokliamaciją, per kurią f 
nuims muitus nuo atgabena- ] 
mų nuo salos Porto Rico ta- s 
vorų, bet ne nuims muitų i 
nuo kavos, ant kurios uždė- ] 
tas muitas po 5 c, nuo svaro, j 
taigi labai didelis. Kavą | 
vienok, prekėjų isz kitų krasz- 1 
tų atgabentą, isz Suvienytų 
Valstijų gali gabenti visai be ; 
muitų ant Porto Rico.- Tas 1 
aiszkiai rodo, kad dabartinė ] 
Suvienytų Valstijų admiuis- s 
tracija yra tik įnagiu Ameri- , 
kos kapitalistų kavos prekė- 1 
ju ir kitokių. Per muitus ] 
nuo kavos, auginamos ant ] 
Porto Kičo gabenimas į Su
vienytas Valstijas bus beveik 
su visu apstabdytas, o gabe- 1 
nimas prekėjų supirktos ki- < 
tur kuo labiausiai pdengvin- 
tas, nuo tos Porto Rico muiti- 
nyczios ne galės reikalauti , 
muitų. Po kelių metų augi
nimas kavos ant szitos nau- 
jos Amerikos valdybos turės 
sumažėti,arba visai pasiliaus, 
o kava yra czia beveik vie- 
naitinis svarbiausias isžveži- 
mo produktas. Tokių mat 
geradėjysezių sulauks nuo 
Amerikos jos neva nuo isz- 
panijonu iszliuoeuotos salos. 
Tokių geradėjyszczių vienok 
nieks ne geidžia; apie tai tu
rėtų žinoti ir Washingtono 
politikieriai.

’ Ant Filipinų salų pasiduo
da dar vis mažesni pulkeliai 
pasikėlėlių, bet dar vis pasi
taiko susirėmimai. Susirė
mimai rods tuom tarpu pasi
liovė ant salos Luzon, kur 
yra didžiausios amerikonų 
pajiegos. bet ant kitų salų 
filipineieziai dar vis ginasi 
priesz didesnes prieszų pajie- 
gas. Apt salos Luzon perei- 
toj sanvaitėj pasidavė ameri
konams vėl keli filipiniszkų 
pasikėlėlių pulkeliai, bet 
tuose pasidavusių pulkeliuo
se paprastai vos keli, arba 
daugiausiai kelios deszimtys 

. kariautojų turi karabinus ir 
tai senus. Nežinia isz tikro, 
ar-filipiniecziai visai neturė
jo geresnių ginklų, ar gal 
geresnius užkavojo, idant isz 
jų pasinaudoti priesz savo 
neva iszliuosuotojus prie ge
resnės progos? Kasgi būt vie
nok buvę, jeigu filipiniecziai 
butų turėję geresnius gink
lus? Jeigu ant pergalėjimo 
beveik beginklių reikėjo dau
giau negu dviejų, metų, tai 
turinezių geresnius ginklus 
amerikonai ue butų galėję į- 
veikti.

Ant Filipinų salų ant galo 
nuo laikraszczių nuėmė cen
zūrą amerikoniszkų jenerolų 
uždėtą. Dabar laikraszcziuo- 
se pasitaiko visoki negražus 
apkaltinimai amerikoniszkų 
virszininkų. Daro tą an
gliszki paežių amerikonų isz- 
leidžiami laikraszcziai; jeigu 
tą darytų iszpaniszki, tai 
tuos be abejonės uždarytų,

su amerikonų įsileidžiamais 
to daryti ne drysta uė ant 
Filipinų.

Rytini Azija.
Nors daugumas Europos 

randų turi viltį, jog maisztai 
Chinuose, ištraukus sveti
moms kariaunoms, ue atsi- 
naujįs, bet angliszki laik- 
raszcziai nesiliauja talpinę 
pranaszavimų, kadjsztraukus 
svetimoms kariaunoms, maisz
tai priesz“ krikszczionis ir avė- 
timtauezius užkils dar dides
ni. Gal tas isz tikro iszsipil- 
dyti. Dabar* iszplaukė isz 
Chinų tik dalis svetimų ka
riaunų, o vidurinėse Chinų 
provincijose pasirodė vėl ge
rai suorganizuoti ciecoriaus 
prieezai; tokių skaito czia jau 
10000. Gubernatorius, ne
turėdamas atsakanezių pajie
gų ant pasiprieszinimo pasi- 
keleliams, pareikalavo at
siuntimo kariaunos. Jos vie
nok randas, ypacz sau pri
lauktos, ne turi per virsz; 
isztraukus kariaunai isz da
bartinių jos apsistojimo vie
tų, tose aplinkinėse gali gy
ventojai teipjau pasikelti. 
Matyt, kad Chinų ciecorius 
turi net per daug prieszų ir 
nežino katros pusės laikytie- 
si. Jeigu revoliucijonieriai 
paimtų viršų ant ciecoriaus, 
tai su jo randu dabar pada
rytas sutarimas 
krasztų ne turėtų 
vertės.

Maskolija norėtų, 
timos kariaunos kuo grei- 
cziausiai pasitrauktų isz Chi
nų, kadangi, sziaip teip ei
nant krūvoj kitiems krasz- 
tams ir turint czia savo ka
riauną, ji negali savo paslap- 
tų mierių iszpildyti. Masko- 
liszki laikraszcziai apkaltina 
svetimas kariaunas už bjau
rius darbus Chinuose ir už
stoja už Chinus. Teisybė, 
kad svetimos kariaunos ne 
gražiausioj szviesoj pasirodė 
Chinuose, jos skerdė lygiai 
kaltus, kaip ir ne kaltus, o 
kaip antai pabėgėliai iszame- 
rikoniszkos kariaunos, sutvė
rė net plėszikų pulkus, bet 
tokiuose darbuose ėmė daly- 
vumą ir maskoliai ir jie atsižy
mėjo jeigu ir ne bjauresniais, 
tai tokiais jau darbais kaip 
ir kiti. Jeigu todėl masko- 
liszki laikraszcziai užsipuola 
ant svetimų kariaunų, o jie, 
kaip visi žino, gali talpinti 
tik tą, kas randui patinka, 
tai matyt, kad Maskolijos 
randas, besilaižydamas chi- 
niecziams, norėtų nuo jų 
rando daugiau apturėti ne
gu kiti krasztai. Auglisz- 
gi laikraszcziai, per savo 
persergėjimus priesz nau
ją chinieczių pasikėlimą no
ri, kad kitų krasztų kariau
nos nesiskubintų namon isz 
Chinų, kadangi joms czia 
esant, maskoliai ne turėtų 
tiek drąsos; Anglija gi jų 
mierių sustabdyti ne gali.

Maskoliszkas jenerolas So- 
bolev neseniai iszleido knįgą, 
kurioje iszreiszkia plianą 
atėmimo nho Anglijos Indi- 
jų, kae, pagal Sobolevo nuo
monę, lengvai iszpildomas. 
Sabolev sako, kad jeigu An
glija stabdys Maskolijos 

1 mierius rytinėj Europoj, 
Maskolija turės įsiveržti į In- 
dijas ir atimti jas nuo Angli- 

> jos. Anglija vienok ne gali 
nestabdyti Maskolijos Tur
kijoj, kadangi jeigu ji pa
tektų po Maskolijos globa, 
tai toje be karės apsilpnytų 
Angliją ne tik Indijose, bet 
ir Australijoj, perkirstų An
glijai kelią į tas valdyba*.

Japonija su didelėms isz-

amerikoniszkos laivyne* kom- 
modoro Perry mieste K u* 
rihava, kurio atplaukimai 
1853 m. išstūmėjo pirma už- 
sidarusią Japoniją prie eu-' 
ropeiezkos civilizacijos. Ant 
atidengimo paminklo į Kuri* 
kavą atkako 3 amerikoniszki 
kariszki laivai.

svetimų 
didelės

Pietine Afrika. ‘
Angį isz k o* kariaunos vir- 

szininkas nori isz Afrikos su
grąžinti į Angliją dalį pėksz- 
czių kareivių, o jų vietoj rei
kalauja daugiau raitelių, ka
dangi dabartinėj karėj pėksz- 
tini n kai mažai naudos atga
bena, su jais ne galima nė 
geležinkelio linijos apginti. 
Bet isz kur Anglija ims dau
giau raitelių? Rods kareivių, 
gerai mokėdama, gali pasi
samdyti, bet kur gauti ar
klius? Jų ir dabartiniams rai
teliams negalima Anglijoj 
gauti, kiek reikia. Jeigu vi
si neutraliszki krasztai tikrai 
pildytų savo jtareigas, Angli
jos raiteliai Afrikoj atsirastų 
be arklių. Europos vieszjia- 
tystė* ne iszleidžia anglijonų 
nupirkti} arklių, bet už tai 
Amerikos randa* yjiatiszką 
turi supratimą apie pareigas 
neutraliszko kraszto, kadangi 
Amerikoj ne tik anglijonai 
liuosai perka reikalingus ant 
karės su būrais arklius, bet 
ir iszvežimo nupirkti} ne stab
do, nepaisant ant protesto bū
rų pasiuntinių. 7 Amerikoj 
gana yra būrų draugų, kodėl 
jie ne pasirūpina pamokyti 
valdžią turinezius apie pa
reigas neutraliszkų krasztų?

Būrai traukia vis gilyn į 
angliszkas Capo valdybas. 
Prie jų pristoja vis daugiau 
ir daugiau angliszkų valdy
bų būrų. Ant jų gazdini- 
mo anglijonai griebiasi tokių 
bausmių, kurios tik gali dar 
labiaus }>akelti ir teipjau ne 
mažą nekentimą anglijonų ir 
}>agimdyti pasikėlimą visų 
pietinės Afrikos būrų. An
glijonai tiesiog karia pateku
sius į Jų raukas angliszkų 
valdybų burus einanezius. isz 
vien su būrais Oranijos ir 
Transvaaliaus republikų, tai
gi elgiasi bjauriau negu 
maskoliai 1863 m. Kad į 

' Capo valdybas įsiveržę būrai 
laikosi gana gerai ir gauna 
vis daugiau ir daugiau ka
riautojų, kad jiems pasiseka 
kaip kada perkirsti priveži- 
mą maisto ir amunicijos an- 
glijonams, matyt isz to, kad 
Kitchener ant privežimo savo 
kariaunai reikalingų daiktų 
rengiasi naudotiesi isz gele
žinkelio Durban-Pietenna- 
ritzburgo, taigi viską gaben
ti per Nataliaus kolioniją, o 
Capo geležinkelį visai apleis
ti. Ant iszpildymo vienok 
to noro Kitchener reikalauja 
daugiau* raiti} • kareivių, 
pėksztininkai ne gali kelio 
iszdaboti, tarpuose terp to
kių kareivių stovyklų būrai 
gali apvaldyti trukius ir pa
imti siuneziamus angįiszkai 
kariaunai daiktus. Kaip da
bar stovi anglijonai ant ka
rės lauko, sunku pasakyti, 
kadangi cenzoriai ne perlei
džia visai negerų anglijonams 
žinių.

Kitchener atsiuntė į Lon
doną telegramą, jog anglisz- 
kas jenerolas Broadwood ne 
toli Lindley netikėtai užpuo
lė ant būrų ir paėmė 23 bu-, 
rus, o terp tų ir brolį Orani
jos prezidento Steijno. Pats 
prezidentas Steijn isztruko 
vienuose marszkiniuose. Vi
si rasztai Oranijos republikos 
pateko anglijonams. Netoli 
Zierust anglijonai turėjo ga-

rais, kuriame 1 angliszkas 
oficiera* likosi užmusztas, o 3 
oficierai ir 24 kareiviai pa- 
szauti. Kur yra DeWett ir 
Botha, dabar anglijonai ne 
žino. Būrai, vedami Shee- 
perso, iszdegino miestą Mur- 
raysburg ir aplinkinėse jo 
anglijonų farmas. Tas mies
tas yra angliszkose Capo val
dybose. Nataliuj teiposgi 
yra būrai. Viename susirė
mime jiems pasisekė įiaveržti 
angį i jonams Vieną kanuolę.

ries, Yniestą Dannstadt. Ar 
ta* *u*ivažiavimas turės ko
kį politiszką mierį, dar neži
nia. Žinoma, Anglija labai 
geistų gauti caro pažadėjimą, 
kad Maskolija politiszkuose 
mieriuoee ne stabdys ir ne 
itznaudos Anglijos jiadėji- 
mo, bet duos jai nors ra
ibiai pabaigti pradėtą su bū
rais karę.

Pietine ir Vidurine 
Amerika.

Ant Suvienytų Valstijų už
manymo, prezidentą* Meksi
ko republikos. kaipo turinti* 
didžiausią užaitikėjimą terp 
iszpaniszRų Vidurinė* ir Pie
tinės Amerikos republikų, 
bandė su*zaukti viso* Ameri
kos kongresą ant apkalbėji
mo Amerikos reikalų. Ant 
kongreso butų nuspręsta 
visus terp Amerikos republi
kų nesutikimus iszriszti per 
santaikos sūdą; teipoegi su
rasti Įiamatus ant anksztes- 
nio ekonomiszko susiriszimo 
visų Amerikos krasztų. Isz 
syk nuo dalyvavimo kongre
se atsisakė tvireziausios pie
tinės Amerikos re publikos: 
Peru, Bolivija, Chili ir Ar
gentina. 'Dabar vienok laik- 
raezcziai garsina, jog ir tas 
republika* pasisekė perkal
bėti ir buk ir jos žada atsiųs
ti delegatus ant kongreso į 
Meksiką. Kągi vienok isz- 
paniszkos republikos gali pel
nyti isz kongreso! Juk kon
gresas jų ne a j išaugos nuo 
politiszkos ir ekonemiszkoa 
prigulmystės nuo Suvienytų 
Valstijų, kurios, kaip iki sziol 
ne kartą jiarodė, atiduoda 
savo nesutikimus santaikos 
sudui tik su tais krasztais, 
kurių bijosi, su silpnais daro 
ką nori be jokio santaikos sū
do. Nėra gal ant svieto kito 
kraszto, kuris imtų teip di
delius muitus nuo svetimų 
ta vorų, kaip Suvienyto* Vals
tijos Sziaurinės Amerikos; 
muitai ant pietinės Amerikos 
tavorų teiposgi Suvienytose 
Valstijose didesni negu dau- 
gelyj Europos krasztų. To
dėl iszpaniszkos Amerikos 
republikos, priimdamos Su
vienytų Valstijų Užmanytus 
nutarimus, palengvintų joms 
be karės užkariavimą ekono- 
miszką ir politiszką visų isz- 
paniszkų republikų. Atito
linti tokį užkariavimą, suma
žinti godumą tvirto kaimyno 
galėtų greieziaus susiriszimas 
visų tų iszpaniszkų republi
kų ir pripažinimas lygių tie
sų visoms galingiausioms 
svieto vieszpatystėms, o tos 
jau rūpintųsi kaip kada su
mažinti Suv. Valstijų godu
mą, kurios, ypacz dabar, val
dant republikonams, pasiro
do dar • labiau* geidžiau- 
ežioms svetimo už Maskoliją, 
tik joms, ant užėmimo gei
džiamų krasztų, trūksta dar 
atsakanezių pajiegų.

r
Mieste Santiago de 

pasimirė prezidentas 
republikos Errazuriz.
myrio prezidento visi - repu- 
blikoj teatrai ir kitokios pa
silinksminimo vietos likosi 
uždarytos. Ant szermenų 
suvažiavo-, 100000 žmonių isą 
provincijos.

Chili
Chili

Dėl

Vokietija.
Londono laikrasztis “Stan

dard” pranesza,buk Anglijos 
karalius Edvard, caras Mi
kalojus ir Vokietijos cieco- 
rius susi važiuos 15 d. pjutės 
aplinkinėse Moguncijos, Vo
kietijoj,ant vokiszkos kariau-i 
uos manevrų. Isz ežia visi;

Isz Vilniaus.
Dr oš Kobler ketina Vilniuje 

savo kasztais parengti che- 
misakai-bakteorologisakį insti- 
tutį ant tirinftjinio ypacz valgio 
produktų.

Netoli Vilniau4, Trinupoliaus 
giriose priviso daugybė plėszikų, 
kurie užpuldinėja ant važiuojan- l 
ežių pergiriį. Ne seniai policija 
soėtnė czia du plėszikų. Abudu 
buvo lietuviai: Jonas Mari i nei i s 
isz Szirvintos valszcziaus ir Pran- 
ciazkus Psveliunaa isz Malėtų 
valszcziaus.

Stį mėtį I Vilniaus gimnazdį 
pabaigė 87 mokintiniai, auksinius 
medalius gavo: Kraczkovski, 
Kamonecki,Molczanbv, Monosson 
ir Sternberg; sidabrinį — K'ecz- 
kowski. II gimnazijį pabaigė 26 
mekiutiniai; auksinius medalius 
gavo: Vizelev, Kreatinsky ir 
Palirskv; sidabrinius Piatigorski 
ir Solta. Realiszkį mokyklį pa- 
baigė 26 mokintiniai.
.-Perkratinėjimas klausymo už

dėjimo Vilniuje augszteenėa mok
sliškos įlaisoa dar ne pabaigtas, 
bet yra viltis, kad besitarianti su- 
uitaikys ir gal Lietuvos sostą pilė 
sulauks trukstanezioe, o visų pa
geidaujamos augsztesnių mokslų 
įtaiso*. Vilniaus bulmistras, jene- 
ral Bertholdt, apreiszkė ant 
miesto rodos susirinkimo, jog ren
giama moksliszka įtaisa bus ne tik 
žemdarbiszka, bet greieziau 
bus politechniszkas institutas, 
prie kurio bus žemdarbystėa, 
gerininkystės ir lochniszkas fakul
tetai.

Viluiuje' susitverė draugystė 
apsaugojimo vaikų. Įstatai jau 
maskoliszkoi vidaus ministei įjos 
užtvirtinti.

Viluiuje priviso daug visokių 
prigavėjų, kurie persirėdę už po
licijos agentus, dsbojanczius mėsos 
prekystį, stengiasi iszvdioti nuo 
prekėjų jeigu jau ne kyazius pini
gais, tai mėeį be užmokesezia 
Tankhii bauginimais ir pasiseka 
jiems nuo niėdniukų gauti lygiai 
piningų, kaip ir mė«į ant jų rei 
kalų dykai. Prigavėjų tų poliųija 
ne į-tengia sugriebti.

Vilniaus krikszcsioniškį mokiu 
tojų įstitutį szį mėtį pabaigė 14 
mokiutinių.Žydiszkį gi tokį insti- 
tutį pabaigė 18 žydelių.

Palieja pradėjo persekioti el- 
getaujanezius ypacz Kalvarijoj ir 
Vilniuje, kur daug jų susirinko. 
Isz kitur atkakusius aresztuoja ir 
per etapus siunezia į gimtinį 
krasztį.

23 d. berželio nežinia kas nu
pjaustė ir pavogė ant priemie?czio 
Zvierincziaus visus telefonų d ra
tus, papjovė ir kelis stulpus, 
ant kurių buvo nutiesti drstai.

Vilniaus gubernatorius ūžt vii ti
no jau naujai iszrinktus ant 1901 
—1905 m. miesto rodos sąnarius. 
Miesto rodą susideda dabar isz se- 
kanezių Bananų: Parczewakio, 
Galiczinskio, Montvilos Jeržęh- 
skio, Vinogradovo, Kadenaci, 
Falewicz'o, Blaževicz’o, Zmaezin
skin, Weuclawskto, Szirskio, 
Szoeztakow»kio, Janionto, Troi ži
go, Brazmskio, Burhardto, Ka

<, menieckio, Butkevicz’u, Anto- 
^oviea’o, Ziblockio, VVyzgo, 

<ldlo, Sumoroko, Lipin 
ekio\grafo Tyszkew cz’o, Buaho, 
Chombukio, Kandibo?, Wasilew-
skio, AYchangelskio, Dolin»kio, 
Malinowskio, Vileiszio, Kubia- 
szinskio, Solimano, Kulvmskio, 
Bujalskio, Fiorentini, Poniatosr- 
skio, Zawadzkio, Makowskio, 
Podjakonovo, Galmskio, Luka-

jszev ci’o, Chroscickio, Falevicz’oĮ 
IProzorovo, Davidovskio, Slavm- 
j skio ir Baturino.

Isz Vilniaus gubernijos.
Antrojo pusėje gegužio mėne

sio Vilniaus g.buvo 56 gaisrai,ku
rie užgimė: nno neatsargumo 7, 
nuo negerai įtaisytų kaminų 8, 
nuo padegimo 3, nuo nežinomų 
priežaszczių 38. Visuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo blė 
dies ant 246589 rubl. Didžiausi 
gaisrai buvo: Kaime Ukropin, 
Szventėnų pavA kur sudegė trio- 
bos ir krutanti turtai 18 ūkinin
kų. Blėdį ežia ugniės padarytį 
paduoda ant 22000 rubl. Lydos 
pav,, Reviaticuose iszdegė 16 ti
kiu. Blėdį ežia ugnies padarytį 
paduoda ant 18000 rubl. Dianos 
pav., miestely! P< slavuose s ide 
gė 44 namai ir 48 negyvenamos 
triobos. Blėdį ugnies padarytį 
skaito ant 82000 rub. Laikė gai 
sro sudegė viena žykelka.

Per tį patį laikį staigų, ne ti
kėtų mirezių buvo 12. Užmu- 
szysia papildyta 1.Negyvėlių rado 
5. Vagystų papyldyta 18; daiktų 
pavogta už 2300 rubl., pmįgų 
561 rubl. Arklių pavogė: Lydos 
pav. 4, Dianos 4, Vileikos 2; isz 
viso 10 arklių.

Isz Prūsų Lietuvos.
“Vienybė” praneszė apie paki

lusį tarp Prūsų lietuvių užmany
mu įsteigti visuotiną “Lietuvi
ninkų Susivienyjimą Prusnose”. 
Tas užmanymas įvyko 24 berže
lio, Joninių dienoj, Tilžėje. Isz- 
rinkta tapo ir vyriausybė: virszi- 
ninku Meszkaitis isz Didžiųjų 
Kakszių, jo vietininku J. Lapinas 
isz Tilžės, iždininku K. Urėdatis 
isz Tilžės ir rasztininku A. Bruo- 
iis isz Bitėnų. Draugystės įsta
tai buvo pagarsinti jau Vasario 
mėn. szių metų. Isz jų matyt, 
kad “Susivienyjimo” siekium 
yra: platinti broliazkę meilę
ir apszvietimę tarp viengenczių; 
2) spaudi n ti ir platinti lietuvisz- 
koje kalboje knįgas, paveikslus 
ir laiszkelius, kurie dera apszvie- 
timui; 3) uždėti knįgynus arba 
bibliotekas miestuose ir kaimuo
se, kur tik atsiras atsakantis lie
tuvių skaitlius; 4) gyventi suti
kime, vienybėj ir brohszkoj mei
lėj tarp savęs, suteikiant viens ki
tam pagelbę ar tai dvasiszkuose 
ar sv.etiszkuose reikaluose”.

Tasai Susivienyjimaa žada būti 
tikrai tautiszku.
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Isz Aszmenų,-Vilniaus 
gubernijos.

Neužilgio ežia bus parengtas 
vieszas sodas. Sodai Lietuvos 
mie?teliuofe iaz tikro labai reika
lingi, kadangi medžiai sziek t ek 
iazvalo orį, o Lietuvos miestuose 
jį reikia iszvalyti, kadangi gy- ' 
ventojai žydai viskį meti ant 
kiemų ir ulyczių įr i-zmėtę nie
kada ne valydami, suterszii viso 
miešti orę. Ant parengimo ežia 
sodo duoda pinįgus pralobę savi
ninkai vietinių ir^Smorgonėa skū
rą iszdirbinyczių.

Ant grįžtanczio isz Vilniaus u- 
kininko kaimo Malechovcų, Trakų 
p iv., M'Stukevicziaus, užpuolė 
netoli miesto plėszikai ir atėmė 
pinigus. Norėjo dar jj iszrėdyti, 
bet žmogus sudavė arkliams ir to
kiu budu isz t ruko, bet plėszikai 
paleido į bėganti kelis szuvius; 
vienas ezuvia pataikė | ranką Du 
plėszikai likosi suareeztuoti Vil
niuje, treczias dar ne pagautas, 
bet policija tiki ir tą surasti. Su 
imtiejie ne nori savo sandraugo 
iszduoti.

Pereitu aanv.ifcf Vilniaus gub. 
buvo apeirgimų visokioms lim- 
panczioms ligoms: Vilniuje: Szla- 
kuotoms sziltinėms 7, pilvinėms 
2, rauplėms 7, kraujinėms 2, ki
tokioms 14. Tymais Vilniaus pav., 
kaime Bajoiuoee apsirgo 23, isz- 
gijo 9, numirė 8.

Pilvinėms sziltinėms apsirgo: 
Lydos pav..kaime Z icženicziuoae 
12, dumirė.3; Szventenų pav., 
kaime Baliukuose apsirgo 30, nu
mirė 2. dvare Gadusziszkiuoae 
apsirgo 2; Aazmėnų pav., kaime 
Semernikuose apsirgo 3, Geistu- 
nuose 3, Dubinę 4; Vilniaus pav., 
kaime Dvoriszcze apsirgo 15, 
Mažaicziuose 14, Pakelėj 3, Zani- 
dove StJucdsziliuose 5.

Karai iauezi aus valdžios pa
skyrė 2000 markių tam, kas pa
lengvės joms suradimį užmuszė 
jų senelės Leyde, kurios kunę ra
do su nukirsta galva szsncų 
grabėj.

Netoli Goidapės, kaime Sza 
boden, nusinuodino liet u vys kai
lius M. Galinaitis.

Netoli Melaukių, kaime Lesz- 
nikuose, besimaudydamas upėj 11 
metų mokintinis, sūnūs lietuvio 
ūkininko Povilaiczio, užėjo ant 
gilios vietos ir prigėrė.

> Klaipėdoj, celiulozos dirbtu
vėse maszina sugriebė darbininkę 
lietuvį, 25 metų Dargį, įtraukė jį

Szlakuotomv Sziltinėms, Vil
niaus pav., kaimeZiglobe apsir
go 7, numirė 2, Pasteliukuoee a- 
pairgo 7. Rauplėms: Vilniaus 
pav., kaime Mannmpol apsirgo 9, 
numirėl; Vileikos pav., kaime 
Kopatkovszcz'na apsirgo 5, nu 
mirė 1, kaime Karnicziuoee a pa i r 
go 20, numirė 3, kaime Studen- 
koj apsirgo 18, numirė 2.

Isz Biržių, Kauno gub-
Czianykszcziai gyventojai mėgs 

ta gavint esi miestelio žemę, jie, 
rengdami darželius priesz savo 
namus ant miesto žemės, teip su
siaurino ulyczias ir rinkį, kad 
atkakę ant prekymeczių kaimie- 
cziai ne randa vietos, kur su ve', 
žiniais sustoti..

Ūkininkai tūlų kaimų Panevė
žio pavienio, ant apsisaugojimo 
nuo nuolat nių gaisrų sugrustuose 
kaimuose, rengiasi pasidalinti į 
kohomjas, kaip t ii ant ii padarė 
ūkininkai Suvalkų gubernijos.

Javai ant laukų isz pavasario 
iszrodė prastai, bet užstoję pas
kui lytus viskį patiisė. Rugiai 
laukus ir augszti; vasarojai tei
posgi i z odo gražiai, pievos su
žėlė gerai. Soduose tei|»osgi ne 
truk.-ti -zįmet vtisių. Taigi ant 
gziųunt nio užderėjitno žmonelės 
no reikolaus labai rugoti. y

Trimitas (Lietuvoj.
Gyvenu 6 • mietus J Ameriki j. 

Tėmyjau laikraszeziuoae, ar ne 
rasiu žinių apie mano krasztį, 
Vabalnikų parapijį, bet nieko 
akyvo ne radau. Nieko gal to
kio atsitikti negalėja Vabalnikų 
aplinkines galima priskaityti 
prie gražiausių Lietuvos krasztų 
vien lietuvių apgyventų, neužma
rintų nė lenkų, nė maskolių. 
Czia užsilikoįdar|, visokį musų 
prosenėlių paprccziai; prie tokių 
priguli trimitos. Skamba jos nors 
nevisuose sodžiuose, bet so
džiuose : Ra mongalios,gDaunorios, 
Lamokos ir Remeikios galima jų 
balsį iszgirsti. Mažas būdamas, 
asz lavinausi trimitavime.' Kaip 
kokiuose sodžiuose tokia trimit- 
nizų orkestrą susideda isz sze- 
szių triuborių, tik negaliu pasa
kyti, ar vis tokius tonus pusdavo 
kaip pas mus; vadina juos. In- 
tieka, Kviepa, Seudukli, Untita, 
Kati; kožiiį atskiria! reikia pus- 

įti. Triuboa, nuo mažosios iki 
didžiosios, dirbtos hz uosio, su 
toszims aptaisytos; kitokio me
džio, kaip girdėjau, negalima 
vartoti, nors butų lengviaus pus
ti. Trimitavimai prasideda nuo

Isz Vilkmergės, 
Kauno gub.

Lz pavasario, dėl stokos 
taus, javai ant dirvų ezitose
linkinėse iszrodė prastai, bet pa
baigoj berželio užstojo lytingos 
dienos ir pataisė dar laukus teip, 
kad galima laukti vidutinio už- 
derėjimo lygiai vasarojų kaip ir 
žieminių javų.

Kaip paprast ii sausoje vasaro
se, tūp ir szį'net, szitose aplinki
nėse buvo gana gaidrų, kurie ne 
mažai blėdies pridirbo. Gegu
žio mėnesyj iszdegė didesnė dalis 
garsaus miestelio Anykszczių, 
kurio szilelį teip puikiai apdaina
vo vyskupas Baranauskas. Kai
me Rundžiucse iszdegė su visu 
15 ūkių. Dvare Ūžtus ūse, grafo 
Titszkevycziaus, nuo petkuno į- 
trenkimo užgimęs gaisras uznai- 
kino kluonus.

Isz Latvijos.
L .tv:jos žemdarbiai repgiaai 

auginti namieje szilkus. Jie su
tvėrė specijaliszkį draugystę, ku
rios užduotė yra padėti ypacz 
ūkininkams prie uždėjimo augini
mo szilkų įtiisų, euteikti reika
lingus pamokinimus. Divinėsji 
szilkmedžių sėklas, angį5 vaba
lus, rengs atsakanezias lekcijas 
ūkininkams. Įstatai draugystės 
jau užtvirtinti. Pavarszaviucse 
yra auginimo szilkų ūkės ir jos 
uždtt Janis atgabena pusėtinį 
pelnę, kadangi szilkai brangus. 
Kas yra galimu pavarszaviuose, 
tas negal būt negalimu Latvijoj.

Nuo pradžios berželio uitojo 

Vitoj (iroduo gubernijoj nepaken- 
cziami krrszcziai. Vidurdieniea 
būva po 40° azilumos pagal euro
pinį termometrį, taigi su virszutn 
100° pagal amerikouiHzkį. Teip 
didelių kbrazczių nė seniausi žmo
nės ne pamena. Ne hz pasak) t.i 
karsztas buvo berželio mėuesis 
vieoj Lietuvoj.

Isz Lietu visz ko Minsko.
Miestas pabengia specialiszkį 

vaikų dari|, ku^ darbinink'i, ne 
galinti samdyti dalintojų, i-zeida- 
mi į darbą galės p dikti savo vai- 
kas. Spec aliszkos dabotojos tie 
tik siugos darže paliktus vaikus, 
bet juos dar mokys, lavįs jų pro 
tą. Dabotojos pasakos vaikams 
pasakas, yp»cs gi paremtas ant 
szveutraszczio, mbkįs pi e siti, sta 
tyli isz popierinių plytelių trio 
bas. pjaustyti isz popięros viso 
kius paveikslus, lipinti visokius 
daiktus hz molio. Bus pasikalbė
jimai su vaikais maskoKėzkoj ir 
kitokiose kalbose, jeigu vaikų tė
vai to norės.

ka jauni vyrai nedėliotos po pietų 
ir subatos vakarais, kartais iki 
aubztant praleidžia ant trimitavi
mą Kadangi pavasariais tykios 
ir gražios naktys, tai inzgirdue 
trimitų balsus* i r norintis miego 
prasėdi ant oro per^naktį, klauso 
trimitavimo. Nors girios visur 
apakintos, vienok pavasarį trimi
tų balsę girdėt per lietuviszkį 
mylię ir toliaus. Į Vąbalnikų 
aplinkines laikrasztis “Ukinį- 
kab",nors sunkiai, bet dasigauna. 
Ž nonėtKsueina ir prie alaus, nes 
czia ūkininkai sau daro alų,kalba
si apie senus laikus, jaunimas
dainuoja dainas apie Birulę ir
kitokias. Laikui bėganti, jaunuo
menė prasitkirstė, Ramongalios 
sodžiuj buvo sustoję ir trimi
tavimai ir rodėsi, kad jie mirs 
ant visados, nes ne buvo kam - 
įuoni užsiimti, vienok pereituose 
metuose parvažiavo į tį kaimą 
Steponas Vasiliauckas, sumanus 
liet u vys, buvę, “Lietuvos” skai
tytojas ir nuo szios vasaros vėl 
skamba trimitos. Garbė jam už. 
patirupinimį.

Vabalnikų klebonas ir ne su
lenkėjęs, rnpinasi apie papuo- 
szimį bažnyczios, lenkų nemyli. 
Jeigu sugriebia kokį lenkiszkai 
grabaliojant o ne mokantį gerai. 
Ui tokį klebonas užklausia: ar 
isz Varšuvos atkeliavo? Kad 
nabagas neatsako,tai tok) lenkys
tės garbintoją iszvaro. Gavau nuo 
Vabalnikų klebono fotografijas 
Biržių pilės, kaip pirma stovėjo ir 
kaip dar stovi sugriautas,bet nėra 
kam jos sunaudoti. Kn. A. Milu
kas raszė man seniai, jog galėsęs 
sunaudoti, bet paskui, nors Biun- 
cziau du lnezku, jau nieko neat
sakė ; gal ku jam kį pikto apie 
manę pasakė? Bet fotografuos, 
man rodosi,n eko pikto ne gatėjo 
padaryti. Jeigu kas norėtų tas 
futograf jas 8i>naud<A, meldžiu 
duoti man žiniį, o asz prisiusiu.

Jonas S molei lis.
74 Laurence »t. Laureo^^lass.
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Isz Amerikos
Miestu gyventojai Amerikoj.
Laikė paskutinio liaudėssuskai 

tymo, ant vi-o Amerikos ploto 
pasirodė miestuose, taigi vietose 
su daugiau negu 4000 gyventojų, 
iszviso 2841l698g. Taigi iszpuola 
mie-tų gyventojų 37%, arba tru
putį daugiau negu Lietuvoj. 1880 
metuose gyvenanti miestuose tve
rė lik 25,8%. Daugiausiai miestų 
gyventojų yra Rhode Islande, n is 
95,6%, arba beveik visi gyvento
jai gyvena miestuose, Massachu 
setse miestuose gyvena 86,9%, 
New Yorko sztete 71,2%, Illinoi- 
se 51%, CaLfornijoj 48,9%. Už
tai Alahamoj miestuose gyvena 
tik 10%.Sziaurinėj Carolinoj 8%, 
Pietinėj Dakotoj 7-2%, Arkanse 
6,9%, Idahoj 6,2%, New Mexike 
6.1%, Sziaurinėj Dakotoj 5.4%, 
Mississipi 5 3%, Oklabomoj 5%, 
Indijonų Territorijoj 2,5%.

Kaupai Amerikoje.
Skaitlių raupais serganezių A 

merikoj paduoda ant 1000. Ka
dangi Amerikoj nėra jpe^ialiszkų 
įtaisų ant patalpinimo tokių li
gonių, o jų iki sziol daktarai ne 
moka iszgydyti, tai reikia many 
ti, kad jie gyvena su sveikais ir li
ga užkreczia vis daugiau žmonių. 
Specijaliszka sveikatos komisija 
reikalauja parengimo specijaliszkų 
prieglaudos namų patalpinimui 
raupuotų sztętuose: Louisianoj, 
New Yorke, Minnesotoj, Monta
noj ir Kalifornijoj, kur yra raupais 
sergati.Mieste New Orleanse tokių 
skaito apie 100.

Chinieeziai reikalauja atlygini
mo nuo A merikos.

Chinų randas reikalauja nuo A 
merikos atlyginimo už sunaiaytu* 
turtus cbinieczių Mieste Butte, 
kur baltveidžiai isznaikino turtus 

■daugelio chinieczių, prie to ir 
keli chinieeziai likosi užmusz
ti. Užtai Chinų randas reikalau
ja nuo Amerikos 500000 dol. 
Savo reikalavime priduria, jog 
civilizuoti amerikonai dar bjau
riau elgiasi su chiniecziais negu 
bokserai Ch i nuošė su svetimų 
krasztų pavaldiniais. Tas gal 
būt tikra teisybė, nors ameriko
nai mėgsta girtiesi savo augsztz 
civilizaciji ir žmoniszkumu.

Uredninnkai be algų.
Ant neseniai Amerikos užimtų 

Havai salų yra dabar tokios jau 
sanlygos kaip Turkijoj. Atneri- 
koniszki politikieriai, į kurių 
rankas pateko naujų valdybų ad 
mmistracija, teip gražiai admini 
stravo, kad salų iždę isztmzti 
no, nėra pinįgų ant iszmokėjimo 
algų urėdninkam*, ne gauna algų 
jau ir pats amerikoniszki politi
kieriai, o jie, žinoma, algas sau 
paskyrė dideles. Ar tik ameri 
koniszki politikieriai ne sutvers 
tokių jau sanlygų ant
Portonco, Kubos, ir kitų 
iszliuosuotų nuo Iszpanijos 
lų?

Filipinų, 
neva 

sa

S darbininkams relk«jo ran
kas nupjauti

Kakomo, Ind. Czianykszcziose 
stiklo dirbtuvėse at-itiko ypatisz- 
ka nelaimė, dėl kurios penkiems 
darbininkams, ant apsaugojimo jų 
gyvastie*, reikėjo nupjauti rau
kus. Darbininkai mat neszė dide 
lį szmotę veidrodžiams stiklo. 
Stiklas truko ir sužeidė darbinin
kų peczius ir rankas teip, kad su
žeistus reikėjogabenti įligonbutį 
Czia daktarai turėjo visiems pas
kui nupjauti rankas. K? gi 
veiks dabar žmonės be rankų?

Gyventoju skaitlius Iltlnojuj.
Wash ngtono statistiszkas biu

ras pagarsino žinias isz paskutinio 
liaudės suskaitymo Illinojuj. Szi 
tame sztete suskaitytojai rado: 
24727^2 vyriszkiu ir 2348768 mo
teris, tame skaitbuje ežia gimu
sių žmonių 3854803 ir 966747 
svetur, Czia gimusių baltveidžių 
buvo 3770238, nuo svetimtauezių 
tėvų 1498273, svetur gimusių 
964635. Negrų 86677.

Explozijos.
Svnbvby, Pa. Stovintis 

ant Susųuehmna upės pasivaži
nėjimui gai lai vys iszlėkė į padan
ges.. Prie to du vaikinai ir vienas 
laivo tarnas likosi užmuszti; su
žeistų yra daug.

QuiNt>v-, III. Czianykszcziose 
akmenų skaldinycziose explioda 
vo 5 svarai dinamito. Expliozij<>s 
vienas darbininkas likosi su visu 
sudraskytas, kitas gi mirtinai su
žeistas.

czia

■ Neoždertjlmas.
Kansas Crry, Mo. Nuo didelių 

karszczių ir stokos lytaus, sztę 
tuose: Kansas, West Misouri, 
Oklaboma ir Indijonų territorijoj 
laukai teip iszdegė, kad ne bus 
kę rinkti. Kviecziai, komai, mie
žiai, galimi sakyti, su visu pražu 
vo. Nors dabar ir užeitų lytas, 
jau jis ne gal pataisyti issdžiuvu- 
8ių javų.

Sniegas.
Trenton, N. Y. Isz visų Ame

rikos krasztų ateina žinios apie 
neiszpa*akytus karszczius. Mte 
ste DeSoto, Md. 13 d. liepos bu
vo net 118° šilumos, o tę pa- 
czię dienę Trentone su lytum 
puolė sniegas ir tai szmotais gana 
dideliais.

Ingrluvo kastynės.
Ishpeming, MiOH. Negaunee 

kautynėse j 
bo joje 
bet jie visi 
tai maszi nos
telius sudaužytos, 
tos likosi su visu uždarytos.

Perskele žveju laivą.
New Foundlaudo pakrantėse 

nežinomo vardo gerlaivys užbėgo 
ant amerikoniszko žvejų laivo 
“Winona” ir jį perskėlė pusiau. 
Pne to 18 žmonių prigėrė, du 
i-zgelbėjo New Founlando gar
laivis “Burui".

pilnas

Dirh
S'eel

įgriuvo ola. Dir- 
300 darbininkų, 

i iszsigelbėjo. Už
likusi >į szrno- 

Kastynės

Isz darbo lauko.

/ CONNELL'VILLZ, Pa. Dar 
bai prie kokso peczių eina g?r . 
Pereit? sanvaitę degė czia 19932 
pecziai, stovėjo 1815 pecz'ų 
Prie visų peczių dirbo 6 
dienas.

TĮ Young-town, Ohio. 
tuvėse Republic Iron and
Co. prasidėjo darini ir yra v Itis. 
kad trauksis per ilgę laikę, ka
dangi dirbtuvės turi daug reika
lavimų.

Phiuppsbubg, N. Y. Dar
bininkai Empire Steel Co. pakėlė 
sztraikę ant isžkovojimo didesnio 
už savo darbę užmoke*uio. <

Spokane, Wash. Užgimė 
sziraikas kalnakasių Kippland 
ka-tyivų. Sztriike ima dalyvu 
mę 120U darbininkų

, n ClNClNNANTI, Oh. MsBZI- 
. nieUi užbaigė sztraikę ir grįžta 

prie darbo. Per 
ne iszkovojo.

sztraikę n eko

Ind. Partnerių 
apskriet i o su

Pavojingas vabalas.
Laikraszcziai pranesza, jog 

luose Amerikos krusztuose pasi
rodė naujas vodiugas vabęlas, ku
ris daug blėdiės pridirbo lau
kam*. Sz<tas vabalas yra; musės 
didumo, jis naikina ne tik bulvių 
virkszczias, bet visokius žalius 
augmenis. Europa suteikė Ame
bini javus ir vaisinius medžius, o 
toje atmoka už tai.suteikdsrna vo- 
dingus vabalus. Porę metų bul 
vių vabalas, naikinanti* bulves, 
prisigriebė isz Amerikos į Euro 
pę, dabar gali prisigriebti ir nau
jas, dar niekesnis.

Sn perkūnu ne galima sztuku 
provyti.

Ckisfield. Mo Kokiai Ph Lpp 
Wall.* laike mn-rkios audrus gėrė 
viename sdiunėir begerdamas, už
simanė pakviesti perkunę. P.^ko 
lino jis nuo ko ten perkūnsargį ii 
užsidėję* ant galvo*, iszėjo i.-z 
saliuno ir vaikszcziojo po laukus. 
Perkūnas vienok jo ilgai ne už
kabinėjo. Ant galo einant pro ine 
dį, trenkė perkūnas į medį ir jį 
suskaldė, viena skelįaudra sudavė 
Wallsui į gal v? ir sunkiai jį su 
žeidė. Diktarai vienok tiki, kad 
nuo to jis ne mirs, bet toliaus 
gal linus s sztukas propinėjęs su 
perkūnu.

Paskutiniai karszcziai.
New Yorke nuo 29 berželio iki 

6 d. liepos nuo karszczio pasimi
rė 989 žmonės. Kansas City jau 
vėl užstojo karszcziai: 9 d. liėpoe 
buvo ežia 104° karszczio. Ly
taus nėra, laukai ir pievos iszde- 
gė. Komai pražuvo visai ir teip 
iszdžiuvu, kad ieztektų mesti de 
gaotį cigarę, o visos dirvos užsi
degtu. Žolės teipos gi' uėra ir 
fermeriai ne turės paszaro ant 
iteuios. Produktų prekės kyla. 
Kviecziai iszdžiuvę nt 15000 a-

ta

Denber, Col. Grand Smeltei 
dinamito magazynuose atsitiko 
baisi explozija, kurios du žmo 
nės likosi ant vietos užmuszti; su 
žeistų gi yra daug, o terp tų yra 
ir tekių ne mažai, kurių ne gali
ma bus iszgydyti.

Tris Italijonus nusrove.
Ervin, Mo. 11d. liepos likosi 

czia nuszauti be jokios priežasties 
du italijonai: tėvas ir sūnūs Eiio, 
trecziis gi Liberto mirtinai su
žeistas. Italijonai ramiai sau m e- 
gojo, o koki niekszai szaudė į 
mieganezius kaip į laukinius žvė
ris. Tokios užmu*zyotos isztikro 
per tankiai atsitinka Amerikoj ir 
jos parodo, jog Amerikoj yra nei 
per daug tokių krasztų, kokių 
prie civilizuotų ne galima pri- 
skaityti: civilizuotuose krasztuo- 
se juk be priežasties nieks į žmo
nis ne szaudo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Cleveland, Oh. Prieszais Nat- 

tingham pasažierinis trūkis Lake 
Shore geležinkelio susimuszė su 
tavoriniu. Prie to t-ūkio vedė 
jas ir vienas paczto klerkas likosi 
užmuszti. Apart tų dar 5 trūkio 
tarnai likosi pavojingai apkulti.

Columbus, Oh. Pennsylvania 
geležinkelio New Yorko greitasis 
trūkis susimuszė su renkanezi? 
vagonus lokomotyvą. Prieto 25 
žmonės likosi skaudžiai apkulti.

Kansas City, Mo. Ant Cbica- 
go & Alton geležinkelio, bėgan
tis isz Chicsgo į pietus pasaiieri- 
nis trūkis, netoli Norton, užbėgo 
ant tavorinio. Prie to dviejų 
trukių vedėjai,konduktorius tavo 
rinio trūkio ir keturi pasažieriai 
likosi ant vietos užmuszti, 10 nuo 
sužeidimų pasimirė. Sužeistų 
žmonių yra 25, terp jų yra ir la 
bai sunki d sužeisti.

Kan-as City, Mo. Ant Ch’cago 
& Alton geležinkelio susidaužė 
pasažierinis trūkis. Prie to 7 
žmonės likosi ant vietos užmusz 
lų, 3 teip sunkiai sužeisti, kad ne 
gali išgyti.

Spr’ingfield, Pa. Vietinis 
Niekei Plate geležinkelio trukia 
ant taisomo t'lto įgriuvo ir nu
puolė žemyn. Kunduktorius ir 
truk o vedėjas likosi ant vietos už 
muszti. Dirt>ę prie taisymo tilto 
17 d rhtninkų teiposgi nupuolė 
žemyn ir isz jų 8 likosi užmuszti.
Debesų praplyszimai isznaikino 

miesteli.
Helena. M-nt. 101. liepos 

sz tose aplinkinėse siautė baisi 
šudra su debtsų praplyszimais. 
Vandens nuo kalnų subėgo į klo 
nis, isznaikino su visu kai takasių 
m e.le į Corbin, turin'į 600 gy
ventojų ir kelis kaimu*. North 
ern Pacific geležinkelio linija li
kosi vandens apsemta, pylimai 
pagraužti teip, kad trukiai nega
li bėgioti.

Gaisrai.
' St. Louis, Mo. Sudegė czia 

anglių krautuvė,S*- Louis Transit 
Co. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant 150000 dol.

Butte, Mont. Sudegė czia di
delis Butte hotelis. Ape:stoję ant 
augsztutinių lubų svecziai, ant 
išsigelbėjimo, turėjo šokinėti 
per langas. Prie to tūli nusilaužė 
kojas ir rankas. Blėdį ugnies pa
daryto skaito ant 100000 dol.

Collmbus, Oh. Czianyksz- 
czių laikr.iszczių iszleistojai, no
rėdami sulaužyti uniję, atstatė vi 
sus laikraszczių rasztimnkus pri 
gulinczius į uuiįę, jų vietoj pasi
kvietė stude įtus vietinės laikrasz- 
lininkų kolegijos. Statėjai vie
nok atsisakė statyti studentų 
rasztus ir per tai laikraszcziai ne 
iszėjo. Kaipgi žemai doriszkai 
stovi*amerikoniszki studentai, jei-> 
gu juos kapitalistai gali sunaudo
ti už įnagį ant pergalėjimo dii- 
banezių luomų organ zacijų. Eu
ropoj studentai e:na isz vien su 
dirbaneziais, Amerikoj jie ber
nauja pas kapitalistu*.

Wheeling, W. Va. Nu<» 
15 d. liepos prasidėjo darbai A- 
meiican Tin Plate Co. dirbtuvėse 
Martine Ferry. Czianykezczios 
stiklo dirbtuvė-, reikalauja darbi, 
ninku, bet ant vietotų ne gauna. 
I-z kitur atkakę darbininkai grei
tai gauna czia darbę. Užmokes- 
nis vienok ne didžiausias.

Reading, Pa. Kalviai ir 
katilionai varstotuose Rsading 
geležinkelio dar vis sztnikuoja. 
Clerkai ant tavorinėj stacijos re - 
kalauja padidinimo užmokesnio. 
Dabar už 10—15 valr darbo ant 
dienoj jie gauna tik 20—25 dol. 
ant mėnesio.

1 Nf.v York. Czianykszcziai 
mūrininkai gaus dabar po 60c. už 
darbo valandę, dirbs tik 8 valan
das, subatoms.gi tik 4 vai. Pri- 
gulinczių prie organizacijos mūri
ninkų New Yorke yra 8000.

•[ COLORADO City,Col- Darbai 
eina Czia labai gerai. Tas tik ne 
dirba, kas dirbti ne nori. Užmo- 
kesnis po 2 dol. už 10 darbo va
landų, b |1 50 už 8 valandas. 
Lz kitur atkakę greitai gali gaut 
darbę.

Sioux City, S. D. Vagonų 
it-zkrovėjai Mdwankee geležmke 
lio pakėlė sztraikę. Jie 
lauįa 10 vai. darbo dienos 
skiro užmokesnio ui darbę 
to laiko.

5 Pittsburg, Pa. Ant 
Neville likosi parengtos 
liejinycz;o*, kuriose
darbai. Patil|>o prie darbo 175 
darbininkai. Darbus kitur žmo
nių atliekamus, czia atlieka ma 
szinos.

5 Shamokin. Pa. Hickory Rid 
le Colliery kastynės likosi 
uždarytos, kadangi 500 darbinin
kų pakėlė sztraikę.

•) NbwpoRT Nevs, Va. Maszi 
nistai czianykszczių laivų dirbtu
vių sugrįžo prie darbo ant senų 
i*zlygų, kadangi ne gaudami isz 
niekur pagelbos, ne gali ilgiau 
feztraiko išlaikyti.

•J Newars, N. Y. Dirbtuvė
se Sprague Electric Co. prasidėjo 
vėl darbai. Sztraikuojanti 450 
darbininkų sugrįžo prie darbo 
ant kompanijos pasiūlytų i.*®- 
’ygu-

Mc Keesp. rt, Pa. Dirb
tuvės Deives Wood Mtll likosi 
uždarytos dėl užgimusių jose dar
bininkų sztrai kų.

Bayonne City, Pa. Da bai njgai ne gali rinkti mamonę ir 
eina czia labai gerai. Visos dirb
tuvės dirbę. I r isz kitur atkakę 
darbininkai greitai gauna dar-

rei ka-

vinta

są los 
naujos 

prasidėjo

V1NCENNE8, 
darbininkai saito 
tvėrė uhiję ir iszkovojo pakėlimę 
už darbę užmokesnio ant 50%.

1 Ricumond, W. Va. Sztrai- 
kas maszinistų Trigo la vų dirb
tuvių pasibaigė. Szlraikieriai 
sugrįžo prie darbo ant senų isz- 
'ygi-

1 Easton, Pa. Su ųnehanna 
Iron&Steel Co. pakėlė savo dirb
tuvių Columbijoj puddlerių už
mokė mį nuo |3 50 ant |3.75 ant 
dienos.

Svissvale, Pa. Bsigid ežia 
stalyti naujas stiklo dirbtuves, 
kuriose nuo rug-ėjo mėnesio pra
sidės darbai.

nuo 24d. lie-

Sztrai kuoja 
dirbanti prie

tam prieazingi. Negrabus jia- 
veikslai, kokius savo pasielgimu 
rodo fnion- nis kunįgai ir geriau
si? katalik1, žinoma tokį, kuris 
uepasigaiiėdina pildymu bažnyti
nių formų, het jieszko dvasios ti- 
k jimo,* papiktina ir į niekus pa- 
verezia. Argi n’ra czia Ameri
koj tokių katalikiazkų kunįgų, 
kurie net važiuodami ant atlaidų 
arba su misijoms ne utniirszta su 
savim paimti kitokios tautiszkos 
kilmės jaunę gaspadinę ]iaramin- 
toję? Argi tas ne gali papiktinti 
geriausių žmonių? Juk ne perse- 
niai net laikraszcziuose tilpo ku- 
nįgo laiszkai, kuriuose aiazkiai 
buvo matyt, jog dvasiszkas vado
vas steng si vesti jaunę merginę 
ant ne labai gražaus kelio. Argi 
reikia dar aiszkinti, kokię įtekmę 
toki vadovų darbai ir doros mo
kintojų turi tur- ti ant prastų 
žmonelių? Piktai besielgiantis 
mokintojas ne gali juk doros isz- 
mokinti jos nesuprantanezių. jie 
ne tiek seka pamokinimus, kiek 
paveiksi? savo mokintojų. Chris- 
tus gi-pasakė: kas papiktįs vie
ny isz mažutėlių, geriau^ butų, 
kad jam pririsztų girnas j»o kak
lu ir jmskandytų jūrių gelmėse! 
Kiek-gi vienok papiktinimo ma
to imonel-s nuo daugelio savo 
dvasiszkų vadovų! Api&jasvaly- 
mę nuo putų kunįgų luomos juk 
tai pridarystė rūpint icai augsjs- 
cziausiai balny ežios valdžiai!

Jeigu mes turėtume savo tau
tos vysk upę. kuris žinotų, kas da
rosi lietuviszkose klebonijose ir 
baŽnyczioee, tai jis gal suvaldytų 
kiek ir kunįgus, nubaustų piktai 
daranezius ir s'janczius demora- 
lizaciję terp prastų žmonelių, ki
taip pamatai katalikiszkos luižny- 
czios gali sugriūti.

Klausiame mes todėl, ar mes 
ne galime dabojimui bažnyezios 
turėti savo tautos arba n<|rs vienę 
su lenkais (isz lenko vyskupo 
vargiai bo lietuviai turėtų kokię 
nors naudę: tokiam su bafny- 
ezios pzgelba galėtų užeiti noras 
paversti lietuvius į lenkus. Teip 
juk lenkai vyskupai darė per am
žių eiles Lietuvoj. Red.). Tūli 
atsako, kad ne bus kam užlai yti 
lietuvį vysk upę, o kiti, ypacz 
daugelis kunįgų.tvirtina, kad lie
tuviai Amerikoj ne-gal tur-ti sa
vo vyskupo. Man vienok rodosi, 
kad kunĮgni IrtMurotfli ne nori 
lietuvio vya\upo ti< prie to ne 
noro ne nori prisipažinti. Lie

1 Canonsburg, Pa. Bus 
czia atidarytos naujos kastynės. 
Darbai pr iridės 
poe.

•Į Easton, Pa. 
czia darbininkai 
triobų statymo.

H Wat?burg, Con. Czianyk- 
szcziai mašinistai nusprendė už
baigti sztraikę ir grįžti prie dar
bo.

Pittsburg, Pa. Organizuoti 
darbininkai American S'eel Hoop 
Co., Americ«nSheets Steel Co. ir 
American Tin Plate Co. dirbtuvių 
nusprendė pakelti sztraikę.

1 Eagle Pass, Tkx Mašinis
tai ir peczkuriai ant International 
geležinkelio pakėlė sztraikę. Jie 
reikalauja geresnio, už savo darbę^ tuviszkas vyskupas butų tai s’iau- 
užmokesnio. ^u? laitagas ant nedorai besiel-

VVlNDBER SoMERSET, Pa 
Darbai eina prastai, dirba |K) 2, 
daugiausiai po* tris d enas pei 
sanvailę. Isz kitur atkakęs darbi
ninkas ežia neįgali gauti darbo.

YouNGsfrON, Oii. Prasidėjo 
darbai cziariykszcziose Kepub.ic 
Iron & Steel Co. dirbtuvėse.

•Į Newport, Va. Sztraikuuja 
ežia maszinistii laivų dirbtuvių.
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Lietu viszkū dirvų.
Reikaluose lietuviazko 

vyskupo.
Neseniai “Lietuvoj” buvo pa

minėtas užmanymas, jog lietuviai 
privalo reikalauti suprantanezio 
jų kalbę ba’nyczių pėrdėtinio, 
taigi vyskujx>, kadangi dabarti
niai airisziai arba vokiecziai, ne
žinodami prietikių lietuviszkose 
parapijose, ne gali jose geresnės 
tvarkos įvesti; su jais parapijonai 
ne gali susikalbėti, o gal dėlto, 
užgimusiuose nesutikimuose su 
prabaszeziais, ne gali teisybss at
rasti. Tas viskas teisybė ir toks 
lietuviszkų bažnyczių virszinin- 
kas, su kuriuom žmonas galėtų 
susikalbėti, kuriam savo prigim
toj kalboj galėtų perstatyti savo 
reikalus ir skriaudas, kokias tan
kiai kenezia nuo aplenkianczių 
teisybę kunįgų, isz tikro ne atbu- 
tinai reikalingas. Prie dabarti
nės netvarkos tikėjimas puola 
terp lietuvių: vieni pastoja bedie
viais arba tikėjimo prieszininkais, 
kiti glaudžiasi prie, neprigulmin
gų. Isz tokio dalinimosi kyla 
didžiausi nesutikimai, o ne retai 
ir muaztynėg terp vaikų vienos 
motinos Lietuvos, terp brolių. 
Pats kunįgai savo pareigas pildo 
be noro, kaip baudžiavę, rūpinasi 
vien apie pinįgus, kokius su bai- 
nyczios pagelba gali nuo lietuvių 
iszhipti, o ne a^iie tik'jimę. Koks 
darbas, toki ir vaisiai: kunįgai 
pralobsta,'o tikėjimas puola. Mat 
ne galima karvės ui uodegos į dvi 
prieszingi pusi patraukti. Ir ku-

dus Initagas ant nedorai besiel- 
gianezių kunįgų, kas isz jų nusi
dėtų, tokį gaL tų nubausti, už ne 
gerus darbus reiktų atsakyti,*ne 
galima būt piktai daryti, kadan
gi lietuvys vyskupas visgi grei- 
cziau daiinotų apie tokius lietu- 
viczkų kunįgų darbus, peiktini 
darbai ne galėtų bent teip užsislėp
ti kaip dabar prie airiškų arba 
vokiszkų vyskupų. Juk antai ir 
Seinuose, atėjęs ežia lieiuvys^yys- 
kupas Baranauckas tūliems per 
daug į godulys!? įpuolusietns ku 
nįgams nuszluostė nosis.

Kunįgai tvirtina, bijodami lie
tuvio vyskupo, jog mes ne tur
tingi, ne galėtume užlaikyti savo 
vysku|M>. Mums rodosi, kad už
laikymas vyskupo ne kasztuotų 
mums nė tiek, kiek dabar, o gal 
užczėdytSnie dar gal ir sziek tiek 
ir ant kunįgų įplaukimų, kadan
gi lie abejonės tūli lieluvi-zki ku
li įgai, b jolami vyskupo botago, 
ne drystų teip nežmoniszkai lup
ti už sakramentus ir kitokius pa
tarnavimus. kaiu lupa dabar. 
Sziędien mes mokame algas dau
geliui airių ir vokieczių vyskupų, 
o tęsyk mokėtume lik vienam. 
Turėtume dar tę naudę, kad mu
sų kunįgai ne luptų isz burnos 
vargui >lų paskutinių centų,kuom 
tik nuvėja žmonis nuo bažnyczių, 
veja juos prie neprigulmingų ‘ir 
bedievių. Gal tę*yk bįžnyczio- 
»-e, vietoj asabiezkų pliovonių ir 
keiksmų, iszgirstume tikrus pa
mokslus, dabar juk Dievo žodžių 
retai galima kur iszgirsti.

Katalikas.

Varduvių dienoj. <
La i kratom i uote buvo pakeltas ‘ 

užmanymas, idant lietuviai savo 1 
gim mo arba varduvių dienoj, l 
vietoj galienti savo pinįgus saliu- I 
ninkama, kad paaukautų po kiek I 
ant tautiszkų reikalų. Kitose ' 
vietoje jau lietuviai pažymėjo 1 
szeimynitzkus apvaikšcziojimts 
aukoms ant tautiszkų reikalų, 
Ch cagoj iki aziol dar nieko pana- ' 
siaus ne buvo, ežia mat visoki I 
geresni užmanymai ne greitai įsi ' 
kunyja, ežia mažiau negu kitur ' 
lietuviai skaito laikraszczius, to- 1 
dėl j e ne mato laikrasezių ragini
mų prie gerų darbų. 29d.berželio, 
taigi Sz- Petro dienoj tipau pa
kviestas pas draugę Kryževyczę 
ant jo varduvių. Pribuvęs ant pa
kvietimo, laduu pulkelį lietuvių 
iri lietuvaiczių gražiai besilinksmi- 
nanezių. Asz užmaniau, ant -paiy 
mėjimo varduvių, padaryti kolek- 
tę ant naudos mu-ų brolių už tau- 
tiszkus darbus tnaskoliszkų vaI- 
dž ų ištremtų iš tėvynės. Kry- 
ževycze tam noriai pritarė. Aš, 
kaipo pats datyręs kankinimo, 
trumpoj prakalboj ptUszkinau 
svecziams: kas yra tie kankinti- 
niai, kas ir už kę juos kankina 
ir kaip dide'ė yra mu?ų pride- 
rystė juos su-zelpti. Kaip tik p its 
varduvininkas pasirodė su savo 
auka, teip visi, ki^k tik buvo 
susirinkusių, be jokio priesztani- 
vimo aukavo, kiek kas galėjo. Ir 
musų merginos ne pasiliko užpa
kalyj kitų ir jos su noru metė sa 
vo naszlės skatikę. Tas mažas 
butelis susirinkusių ant varduvių 
pas p. Kryževyczę sumetė 5 dol 
10 c., kuriuos tai pinįgus atida
vėm-* į “Lietuvos” redakciję (tos 
auk< s ir aukautojų vardai patilpo 
pereitame “Lietuvos" numeryj. 
Rd.) ‘

Aukautojai isztikro verti pagy 
rimo, jie terp Ch cagos lietuvių 
pirmutiniai supiatosavo pereigas 
ir turi būt statyti kitiems už pi 
veiksi?, km į sekti priderėtų vi 
siems Chicagos lietuviams. Ch e t 
go yra juk viena isz didžiausių 
lietuviszkų kolionijų, ovienok sz 
ežia teip mažai matyt aukų ant 
tauliszkų lietuviškų reikalų. 
Jeigu visi, apvaikszcziodsmi savo 
varduves, atsimintų apie mu«ų 
brolius be kaltės iszt remtus ir var 
gę kenezenezius Ma?kolijos gilu
mose ir ant jų naudos sudėtų 
po p?rę centų, pats ne pavargtų, 
o aniems varguoliams palengvin
tų sunkų jų gyveninę terp ne 
užkenezianezių jų maskolių. Jei 
visi Uhicagiecziai lietuviai teip 
darytų, garbė jų pakiltų ant visos 
Amerikos; išpildytų. ir svaibiau 
si? Dievo prisakymę, kuris liepia 
mylėti artymę kaipo pats savę. 
Vairius aukautojų skaitytų lai- 
krašeziuose ne lik Amerikos bet 
viso svieto lietuviai.

J. Gerijotas.

ža kuopelė žiemos laikė vos į- 
ztengdavo sudėti ant apkurtinę 
ruimo ir ant žiburio. Musų Knį-

kaštuoja atspaudimas mieriųfko 
ir po sziai dienai nežinau.

Antra: S. L. L. Centrah-zkasį* - AUlia. u*. WMviau'*aoo
gyno uždėtojų kuopelė laikėmė pirm f sui-irin-
pradėjo augti, bet tę matydami 
pavyduoliai ir neužke iczianti 
knįgos, pradėjo žmonis baidyti 
nuo knygino jo užlaikytojus, pra
vardžiuoti visokiais vardais. Tuom 
vienok neiszgriovėknįgyno,jM lai
kosi irskaitlius jo palaikytojų,rods 
palengva, bet didinasi. Nuo “Lie
tuvos” iszle'stojo gavom visus jos 
iszle dimus, už , kę ištariame 
širdingiausi? aeziu. Turime ir ant 
pardavimo te'canęzias knįgas: 
Apszvie ę, Lietuviškus raštus 
ir raaztininkus, Lietuvos Mesijų 
ir Bestiality of Russian Czardom.

Knįgyno senatys.

iszlikimo

. Isz Beimont, Mass.
3d. liepos v enas negras nuszo- 

vė czia polic'stę. Re abėjonės eis 
už tai ant kartuvių.

Tę pacęsię dienę siautė czia baisi 
audra, kuri labai daug blėdies 
pridirbo soduose ir ant laukų.

Lietuvių yra czia pusėtinas bū
relis, liet skaitanezių laikrasz 
ežius beveik visai nėra. Daugelis 
ne skaito todėl, kad skaityti ne 
moka. D bsr vienok parsitraukė 
mc “Lietuvę" ir mok nti skaity 
ii, perskaito vi-iem* ne mokan
tiems, paaiškini, jeigu ko nesu- 
pranta. Priderėtų visur įeipjau 
daryti, o tokiu hudu ir ne mo
ka nei i ų skaityti protas prasi-

terp tų dviejų užsiėmimų nėra blaezkytų ir jie įgautų daugiau 
jungianezio ryszio, jie viens ki- kupratimo. P. StL

būti tikrais Christaus mokslo pla
tintojais ir dabotojais, kadangi

Lietuvys popiežiaus dele
gatas. -.

Lenkiszkas laikrasztis Pozna 
niuj,“Kurjer Poznanski”, garsina, 
jog jis gavęs žinię isz
szaltinio, kad vietoj pękelto į
kardinalus papiežiaus delegato
Martinelio, Wa?hingtone, liekasi 
paskirtas sulenkėjęs lietuvys vys
kupas Zalewskis, buvęs katali 
kiszku vyskupu Indijose, ant sa
los Ceilon. Vyskupas Zalewski 
yra tikras brolis i-avinitiko Veliuo^ 
nos dvaro. 2 noina, lietuviszkai 
jis supranta, bet ar pas jį. užgi
mus nesilikitnams lietuviszkose 
parapijose, lietuviai atrastų dau
giau teisybės negu pas italijonus, 
koki czia iki sziol tankiausiai bu 
vo popiežiaus delegatai?? Ne 
reikia užmirszti, kad Zalewski 
^ra sulenkėjęs lietuvys, o leuega 
tai, taigi paniekinę savo tautys
tę, gal ant apgavimo savo sauži- 
nios, paprastai labiausiai neužken- 
cz a los tautystės, kurtę panieki
no. Ž’noms, nauję popiežiaus 
delegatę tuojaus apsėstų lenkai, 
jis atsirastų po lenkų įtekme. 
Koki gi yra lietuvių draugai len
kai, ypacz gi lenkiszki ir sulen
kėję I ’eluv ai kunįgai, tę juk
mes visi žinome. Lenkai juk 
lietuvių tautiszko skirtumo la- 
biaus bijosi ir neužkenezia negu 
airiai, kuriems lietuvystė ne rupi, 
arbi vokiecziai.

Perkeistas užmanymas.
Garbus tauliecziai!

Diug huvo azuektų apie iszei 
siantį laikrasztį “Freedom” ir 
lietuviai aukų nesigailėjo sudėti 
tam reikalui, nes, rodos, visi su
prantame s va r bu m ę susirisziruo 
prispaustų ir engiamų despotų 
tautų—caro ir kaizerio. Per sus* 
riszimę galima butų greieziaus 
atsiekti valnybę, arba nors palcn 
gvinimę kaip lietuviams, teip ir 
Eitoms tautoms.

Tacziaua, susivažiavimas Pitts- 
burge iszrmko komitetę, suside
dantį isz ypatų nevienokių poli
tiškų pažvalgų. Lietuviai su 
rusinais susitaikome, bet ne su 
lenkais. Negana ui. Kun. Cze 
panonis, siųsta* nėva nuo Susi- 
vienyjimo L. A. už delegatę ir 
ten aprinktas už sekretorių susi
važiavimo, net>k kad jokių žinių 
apie su-ivažiavimę nepatalpino 
lietuviszkuose, nė kitokiuose laik- 
raszcziuose, l>et nė protokolo ne
pagarsino niekur, kas buvo jo 
pareiga kaipo sekretoriaus. Len
kų vėl komitetas, aprinktas isz
le dimui “Freedom’o”, veikiai 
iszsiskirstė: kn. Gorzyn’ki atsi
sakė, jo pėdoms nuėjo p. Jablon
skį. Kz pradžių lenkai sakėsi 
gatavi e*ę ant to iszleidimo, lau
ki? tik lietuvių ir rusinu. Mes 
tr rusinai, pinigų isz syk neturė
dami, rinkome ir dėjome aukas. 
Kad giliaus ir mes buvome gata
vi stoti į darbę— sz pranešiau 
“Zgodai", vieszai praszy damas 
komitetę, kad pradėtų darbę; tai 
“Zgoda” jau daugiaus kaip pora 
nedėlių perėjo, neapgarnino ma 
no ra-zto, nė privstiszkai man 
jokios žinutės neiuteikė. Todėl 
asz skaitau -avo pasiuntinystę ta 
me dalyke tuomsyk už pabaigt?.

Bet gi mes, lietuviai, neturi 
me nz to nuliūsti. Matomai, ku 
uigams musų apsiėmimas nepa
tinka, kaip nepatinka jų stalinin
kams. Tacziau* asz velycziau, 
kad aukos musų plauktų ir didin
tų*! ant darbų angliszkoje kalbo
je; jei ne ‘ Freedom”, tai gal su 
didesne nauda galime iszleisti 
knygelę apie skriaudao musų tau 
tos, kuri? tai knyge'ę galima pa
skleisti po vis? svietę. Joje, ži
noma, galima yra iszpasakoti 
apie musų vargus isz visų pusių, 
ir tas gali daug gero lietuvių tau
tai atnešti.

Jeigu niekas kits nenorės ap 
siirnti tokį darbę atlikt'1, asz pats 
—nors apkrautas ėsmi darbais— 
bandysiu, ir tikiu« kad iki Naujų 
Metų tjjį darbę atliksiu. O jei
gu kas kitas genaus galėtų tai 
padaryti, arba didesnį turi tame 
dalyke užsidegimę, asz mieliai 
jam paliksiu progę par<szyti tin
kam? veikai?.

Tikiu, kad aukaujant'ejie ant 
“Freedom” pristos ant tokio vir
timo dalykų, ir nesiliaus toliau? 
aukavę—nes už tuos pinįgus bus 
galima daug kę gero nuvergtai 
musų lietuvių tautu atlikti.

z Dr. J. Szliupas.

kimę Newarke, N. J. ir buvome 
sutarę teip: kad visos rokundos, 
kaip pinįgų, teip ir knįgelių, 
pereitų per rasztininko rankas. 
Toliaus buvome nutarę praazyt p. 
A. Olszevskio, kad ant priduotų 
adresų iszsiųtinėtų kuopoms knį- 
geles. Tę sutar į pradėjau pildyti, 
užrasziau kuopų adresus ir pa
skyriau, kiek kuriai kuopai siųst 
knįgelių; 30 dol. siųst už knįgų 
spaudę. Tę viskę pasiuneziau p.L. 
Erem'nui ant pasiraszymo. Sura- 
szę p. L Ereminas atmainė: kę 
buvo rar-zyta po 25 exzemplorius 
abiejų knįgelių, jis paraszė |>o 50 
exzemplibrų. Dar prisiuntė ro- 
kundę, kad Dr. J. Szliupas par
davė knįgelių už 127.95. o ne 
buvo žinios, kiek kurių buvo par- 4 
duota. Nuo to laiko jau knįgelių 
rokundų ne laikiau. Lszraszęs vi
sus kuopų adresus, pasiuncziau p. 
Ereminui. Todėl anįgelių rokun
dų nuo manę* ne galima gauti.
Kę man prisiuntė p. Erėm., tę asz 
iszraaz'au.

Kaslink atsiuntimo knįgos ant 
seimo, viskę suvėlinome. Ne galė
damas sulaukti užbaigosrokundų, 
nuvažiavau 30 d. gegužio į New 
Yorkę pas L Ereminę. Suradęs jį 
gana vėlai, mažai kę atlikom, o 
dar turėjau važiuoti pas kasierių 
V. Gustaitį; tusivėLnau visai. 
Paivažiavau namon net 12 vai. 
nakties, ne paspėjau knįgų reika
lus apbirbti ir jau knįgos sių*t 
buvo per vėlu. Žinojau gerai, kad 
ne atbutinai reikalinga knįga ant 
seimo. Ne galėdama kę geriau pa
daryti, skubinau paraszyti nors 
skaitlines, besiskubindamas, ne 
ai-zkiai parusziau. Pagal mano 
noumonę, tokię ne ni*zkię rokun- 
dę ne priderėjo siųsti į laikrasztį, 
kadangi laikrasztis ne gali jos pa
taisyti ne turėdamas ant to mede- 
gos.Užtiknnu, kad knįgoje pinį- 
giszkos rokundos geros. Jeigu ka- 
sierius ne prisiuntė,teip kaip knį- 
gose yra užraszyU, galima dapil- 
dyt. Geriau? kreipkitės į buvusį 
centrabszkę_ komitetę, o ne 
į iaikraazczius.Už ne prisiuntimę 
knįgos kaltas visas komitetas.

i Ne mano reikalas važinėt jieszkot 
• rokundų užbaigos. Tę reikėjo isz- 

reikalauti priesz seimę. Rckundos 
“Lietuvoj" pagarsintos buvo ne 
aiszkios, buvo jose klaida. Vietoj 
parduota knįgelių už 14.10 turi 
būt už 13.10. Tę viskę pataisau, 
paduodu įeigę ir iszeigę ir kasos

Įeiga .
Sanariai įmokėjo............... $74 34,
Dr. J. Szliupas pardavė knį
gelių už..........  .........$27.95,
Sziaip parduota knįgelių už$3.10, ' 
K. Olrzevski* palaikė knįge
lių už................................... $17.00;

Sykiu visos įeigos .. ..$122.39.

Išeiga :
A.Obzevskiui už spaudę.. $87.00, 
Į skolas prirokuota knyge- 
*ių už................................... $17.00,
Viso įmokėta A. Obzev*- 
kiui..................................... $104 00,
Sziaip visokios iszeigos... .$7.00, 
Sykiu visos iszeigos.........$111.46,
Pas kasierių lieka...........$10.93,
Visų kasztų už spaudę.. .$138.10, 
Užmokėta už >paudę A-O $104.00; 
Skolos lieka už spaudę.. .$34 00.

Jeigu naujas komitetas ras ant 
kokio cento klaidę,meldžiu k r ei p 
tiesi prie buvusio rasztininko, o 
bus pataisyta.

Bnvęs “S.L.L. rašalini nkas 
M. Ambrozevicze.

Isz Shenandoah, Pa.
Mes Sbenandorio lietuviai suta

rėme uždėti socialistiszkę lietu- 
viszkę knyginėlį. Pradėjome agi
tuoti ir prikalbinėti savo drangas. 
Isz syk prisiraszė apie 20 sąna
rių. kuri^įinokėjo po 1 dol. ant 
įtaisymo ir pasižadėjo mokėti po 
25c. ant mėve-io. Vienas musų 
auo| e'ės sąnarys davė ruirr.ę knį- 
gynui. Nusipirkome už sudėtus 
pinįgus daiktus, suneszėmė į 
knįgynėlį knįgas, kokias tik tu- 
rėjomė, pradėjome alsilankyti. 
Pradžia buvo sunki, nėa musų ma-

Atitaisymas S. L. Laisva
manių rokundose.

Paprastai sakant, isz didelio 
debeįio mažas lytus. No kitaip ir 
su “S. L. L.” Seimo nutarimais.

Ketino nuberti buvusį centrą 
liezkę komitetę už ne tvarkę ve 
dime rokundų "ir už ne prisiuntimę 
knįgos ant seimo. Bet pabarimas 
pasibaigė ant rasztininko.

Turiu pasakyti, kad už visas 
klaidas ne yra kaltė vieno raszti
ninko,butų galima rast ir daugiaus 
kam užmetinėti. Ne noriu ežia 
iszrodinėt kitų padarytas klaidas, 
turiu pirma pataisyti savo klai
das ir pasakyt, kaip tas viskas at
siliko.

Nore ne buvau rinktas ant rasz- 
tininko bet tik pagelbininku A. 
Szitingio. Iszvažiavus A. Szilm 
giui,tapau pilnu rasztiuinku. Ap 
įnikęs nuo A. S. surast?, jau tu- 
turėjau vien? nesupratimę, nes ne 
buvo paduota jokios žinios, kiek

Organizacijų vin-zininkatns sa
vo nesutikimus priderėtų terp sa
vę* per laiszkus užbaigti, o no per 
laikraszczius. Ir szitas rasztas 
tiko labiaus persiuntimui da- 
bartiniems viiazininkams negu 
laikraszcziui,kadangi privesti mo
tyvai visuomenei neužtenkanti.

Rd.

t Nauji iszradimai
•e* Paryžiuj atsibūva bandavo- 

nės sj nauju orlaiviu padirbtu 
Santos Dumontso. Bandtvonės 
buvo su visu pasekmingo*. Orlai- 
vys sukinėjosi liuossi į visus 
k rasz t us, lėkė gerai teip pavėjui, 
kajp ir prieszjvėję • su greitumu 
40 kilio metrų per valandę, taigi 
teip greitai, kaip negreitiejie ge
ležinkelių trukiai. Nutupė szeszis 
karius ant žemės ir pr e to orlai- 
vys visai į žemę ne susidavė. Iš
radėjas darys dar toliaus bsnda- 
vones, jis stengiasi apturėti pran- 
cuziszkos akademijos dovanę 
100000 frankų, paskirt? iszradė- 
jui, iszriszaucziam oriai vystės 
kiaušy mę.



Inte kine elektrikos ant 
augimo augmenų.

Pabaigoj 19 szmtmeczio neisz- 
pasakytai iszsiplatino praktiszkas 
prilaikymas elektrikos. Elektri
ku vartoja ant varymo maszinų, 
ulyczinių karų, ant iihinimo ir tt. 
Juo toliaus, juo daugiau? ji ran
da pritaikymų. Elektriką mat 
ne tik gpzdina žmonės kaipo per 
kūnas, bet ji ir daug gero atgabe
na,žmogui tarnauja. Dahar antai, 
ypacz Prancūzijoj, Anglijoj ir 
Vokietijoj stengiasi pritaikyti 
elektriku žemdaibystėj, prie pa 
didinimo žemės Vaisių; bandavo- 
nėa su pritaikymu elektrikos prie 
žėmdatbystės daro ir Lietuvoj 
pagarsėjęs jau sviete tūlais savo 
išradimais musų vientautis Jod- 
ko-Narkievicz, dvarponis Minsko 
gubernijoj. Paskutines banda 
vones atliko O’SulIivan pereit? 
vasar? ant persitikrinimo, koki? 
turi įtekmę elektriką ant augimo 
visokių augmenų.

Sullivan, ant dirvos užsodytos 
bulvėms, įkasė 7 pėdų augsztus 
stulpus ir ant jų pritiisė prietaisas 
rinkimui elektrikos isz oro ir su
rinktu iszvadžiojo dratais. Ant 
iszvadžiojimę elektrikos jis įkasė 
ant vienos pėdos giliai parale- 
liszkai bėg.tnczius dratus, kure 
iszvadžiojo surinki? esanczios 
ant stiebo pri eta i sos elektrik?. 
Jau po dviejų sanvaiczių jis už 
tėrnyjo skiltum? terp bulvių au- 
ganczių terp elektriškų d ratų ir 
lysvių, kur dratų ne buvo, taigi 
kur auganczių bulvių elektriką 
ne pasiekė. Virkszczios augan 
ežių po elektrikos įtekme buvo 
daug tarpesnės. Dalį dirvos, 
kur buvo elektriszki dratai, ga
lima buvo net isz tolo pažinti, 
kadangi toj dalyj ir virkszczių 
žalumas buvo gražesnis. Ant 
tos dalies užderėjimas bulvių bu 
vo kur kas geresnis negu ant ki
tų kaimyniszkų, parodytų į toki? 
jau ir teipjiu iszdirbt? žemę. 
Anglijos žemdarbystės departa
mentas paskui paėmė pats dary 
m? tolesnių bandavonių ir jos 
teiposgi iszdavė gerus vaisius.

Finlandijoj panaszias bandavo- 
nes darė mokslinczius Jjemstroem 
ant visokių javų. Naszumas ja
vų po elektrikos įtekme buvo 
ant 35%, taigi daugiau negu ant 
treczdalio didesnis negu ant dir
vų tokios jau vertės bet nd turin- 
czių elektriszkų dratų. Banda 
vonės darytos Prancūzijoj ir Vo 
kjetijoj atgabeno tokius jau vai
sius. Po įtekme elektrikos kvie- 
cziai atgabeno ant 21—58% dau
giau grudų negu ant dirvų be 
elektrikos, miežiai davė ant 44— 
84% daugiau, avižos ant 18—53% 
daugiau ir tt. Beveik tas pats 
iszpuolė isz bandavonių atliktų 
lietuvio Jodko-Norkeviczio Lie
tuvoj. Reikia ežia dar pridurti, 
k? gal ir pats skaitytojai patėmy- 
jo, jog metuose, kuriuose dau
gis us būva audrų ir perkunyjų, 
jav derėjimas būva daug ge
resnis,negu metuose kada perku 
nijų būva mažai. T? jau seniai 
patėmyjo Prancūzijoj, ktr nuo 
ne seniai žemdarbystės mmisteri 
ja pradėjo rinkti sp^cipliszkas 
žinias apie perkunij is, jų padary 
ta blėdį ir naud?. Gal būt, kad 
tas geresnis užderėjimas metuose 
tankesnių audrų paeina ne vien 
nuo elektrikos bet ir nuo drėgnu 
mo, kadangi metai, kada pasitai 
ko daugiau audrų, paprastai bu 
va drėgnesni, bet be abejonės, 
bandymai auginimo javų su elek
trikos pagelba parodo, kad ir j 
turi szioki? loki? įtekmę, ji padi 
dina užderėjim? javų, pakelia jų 
naszum?.

Prancūzijoj žemdarbystės mi
nisterija daru tolesnes b indavo 
nes, ji rengia specijaliszkas prie
takas ant rinkimo debesų elek 
triko? ir apvertimo jos ant žem
darbystės ir kitokių reikalų. 
Tokiu budu mat elektriką, vietoj 
gazdint žmonės kaipo perkūnas, 
turėtų tarnauti žmogui, didinti 
jo darbo vaisius.

Rods tiri nė ji m ai ir bandavonės 
dar ne užbaigti, bet ir isz to, kas 
iki sziol isstirta, matyt, kad su 
elektrikos pagelba galima pakel
ti mažiausiai ant treczdalio žemės 
naszum?; ..Sunaudojant elektrik? 
žemdarbystėj, ji pakels’žemės na
szum? ir ji galės ant savo pavir 
eziaus daugiau žmonių ięzmailyti.

H Szvediszki laikrascziai pa 
duoda, jog ant Fiulaudijoa rube- 
žiaus suėmė pund? knįgų:buvo ja
me visoki revoliųcijoneriszki rasa- 
tai szvedbzkoj, finiszkoj ir ma- 
skoliszkoj kalbose. Siuntėjas, 
koksai Lepaneu, likosi suaresz- 
tuotas. Jis prisipažino, jog knį 
gas siuntė ant paliepimp caro pa
statyto Finlandijos jeneral - gu
bernatoriaus, jenerolo Bobrikovo. 
Mat szita maskolystės szaszlava 
tokiais keliais jieszko priekabių 
ant praszalinimo finlandieczių isz 
Finlandijos parubežinių muitiny- 
czįų ’r JU vietoj pertraukimo mas
kolių. Teip darė maskoliszki 
caro tarnai ir Lenkijoj po pasku
tiniam lenkų maisztui.

Vokiszki laikraszcziai pa
duoda, kaip, padauginus skaitlių 
maskoliszkų rubežiaus sargų, 
pats sargai pradėjo užsiiminėti 
perneszimu tavorų isz Prūsų. 
Prūsų pusėj, ant pats rubežiaus, 
vokiszki kontrabantninkai prista
tė daug (nobelių, į kurias suga
bena paskirtus ant pargabenimo į 
maskoliszk? pusę t vorus. 
Naktimis ne zuaimiai prie tų 
triobelių prisiartina maskoliszki 
rubežiaus sargai, patma tavorus 
ir pats per nes? a į Maskolij?, ežia 
juos paskirtoj vietoj randa mas- 
koliszki neszikai ir nesza to
liaus.

|| Vienaitiois krasztas ant svie
to, paežių lenkų rėdomas, yra 
Galicija. Czia yra isz viso 
7317028 gyventojų, kuriame tai 
skaitliuje: katalikų 3352308, uni- 
jotų (tai-gi rusinu) 3103410 it 
810845 žydai. Lenkiszkai kal
ba nez i ų yra 3989538, rusiuisakai 
3084212, vokiszkai 201846. Mo- 
kanezių raszyii ir skaityti yra 
2210453, tiktai skaityti 446154, 
nemokanezių n& skaityti, nė ra- 
szyti 4660416 arba 63%. Ne la
bai mat lenkai myli žmonių ap- 
szvietim? ir apie jo praplatinim? 
mažai rūpinasi. Galicijoj nieks 
ų ne stabdo, kadangi visa admi

nistracija paežių lenkų rankose.

g Rytinėj Maskolijoj, guber
nijose Samaros, Saratovo ir Kaza- 
niaus nuo stokos lytaus ir karsz- 
czių suvisu prapuolė javai, ne 
bus k? rinkti nuo laukų, žmonės 
laukia bado. Karszcziai ežia per 
ilg? Ink? isztikro buvo ne iszpa- 
sakyti, vidurdieniais būdavo po 
130% — 150% pagal ameriko- 
niszk? Fahreiheito termometr?. 
Nuo tų karszczių ir stokos lytaus 
ant laukų viskas iszdegė.

U jaunuomenė ir liberaliszka 
partija Meksike suazaukė kongre- 
? ant apkalbėjimo, kokio Susiau

rinimo tiesų katalikiszkos dva- 
siszkijos reikalauti nuo rando. 
Liberaliszki laikraszcziai reika 
lauja, idant dvasiszkijos turtai bu
tų konfiskuoti ir pinįgus_,isz jų 
pardavimo apversti ant iszmokė 
įmo vieszų tautos skolų.

| Mieste Lvove, G ilicijoj, alk-’ 
stanti, ne turinti darbo darbi 
ninkai pakėlė maisztus. Ant vai 
k y m o alkanų, lenkiszki adminis- 
iratoriai paezsukė kariauti?, kurt, 
be vaikydama, sunkiai sužeidė 
100 darbininkų. Tokius mat vai
sius iszduoda pagarsėjęs lenkiš
kas ukiavitno būdas! O lenkai no 
ri dar ir lietuviams t? savo valdy
mo bud? primesti.

H Chinuose suėmė kelis ameriko- 
niszkus piėszikus. Mieste T<en 
Tsin suėmė fris amerikoniszkue 
piėszikus, kuriuos vietinis ameri 
koniszkas konsulius nusprendė 
ant keturių melų į kalėjim?. Ar
gi tik tokių darbų mokina civili
zuotos tautos chiniecziu-*? Argi į 
stalių, jeigu tos bultveidž ų civili- 
zacijos teip ne kenezia ne baltvei- 
džiai.

Į| Europoj užstojo toki didili 
karszcziai,koki pirma buvo Ame< 
rikoj. Pradedant nua Iszpani- 
jos, baigiaut Skandinavija, daug 
žmonių pasimirė uuo nepaken- 
cziamų karszczių. Kopenhrge- 
ne, Danijoj, vien? tik dien? nuo 
karszczio pasimirė 20 žmonių. 
Iszpanijoj, didesnėj dalyj pro
vincijos S Jamanca ledai iszmu- 
szė laukus.

Isz visur.
|| Mieste Stanislavove, Galici

joj, paszaukė akuszerę prie gim- 
da n ežios, augsztesnių luomų mer
ginos. Kada kūdikis likosi pa
gimdytas. du vyriszkiai, 
su revolverių pagelba privertė 
akuszerę mesti gyv? ^u' 
dikį į beaikurinantį peczių.

0 Plantatoriai Yucatsne, Mek
sike, prigavingu budu vilioja 
darbininkus ant darhų plantacijo
se. Jie pažada darbininkams po 
du dolianu ant dienos, bet atga
benę sukontraktuotus ant vietos, 
moka tik po 8?c. ant dienos. 
Dalis darbininkų pabėgo, bet 
juos sugaudė ir plaaė pagautus 
su botagais.

—————— e

|| Sziaurinėj dalyj salos Javos 
pietinėj Azijoj, (sala ta prigub 
Holandijai), Užsiveržė degantis 
skystimas isz vulkauo Kloe . Prie 
to pražuvo 700cziabuvių ir kelios 
deszimtys europieezių. Lava isz- 
naikino labai didelius laukų plo 
tus. »

|| Į pietinės Prancūzijos port? 
Marsilij? atkako garlaivy* “La- 
os”, ant kurio laike kelionės azi- 
atiszku maru apsirgo keli arabisz 
ki peczkuriai. Lai v? t? su'aikė 
kvarantėnoj ir pasažierų ne lei
džia ant kranto. Isz pasažierių 
laike kelionės < nieks ne 
apsirgo.

r Per pietinį kraszt? salos 
Hayti, Vidurinėj Amerikoj, pe
rėjo baisi vėtra, kuri daug blėdies 
ir nelaimių pridirbo. Mieste 
Joemel 5 ypatoe likosi užmusz- 
tos, mieste Les Coges 9. Visas 
krasztas terp Catui ir La Vega li
kosi vandens užlietas, vandens 
užlietas ir miestas San Domingo.

|| Vengrijossostapilėj,Pešte,ta
po suaresztuotas lenkiszkas grafas 
Potocki, kuris, praleidęs kelis mi
lijonus rublių savo turtų ir pri
dirbęs szelmystų Lenkijoj, iszdu- 
mė į užrubežius. Peszte teiposgi 
peržengė tiesas ir užtai pateko 
į kalėjim?. i

R Vokietijoj labai karsztasoras. 
Berlyne pasimirė ir keli daktarai 
nuo karszczio. Aplinkinėse.Potti- 
damo siautė audra su debesų 
praplyszimais. Aplinkinėse Her- 
renbergo,Wuerlemberge,ledai isz- 
muszė didesnę dalį laukų.

|| Turtiszkį kareiviai miestuose 
Kalfrekb ir Vedena, Macedon*- 
joj, ne gaudami nuo seniar Pr*gu 
liuezių algų^ įsiveržė į vieszpa- 
tystės kas? ir pats, be kasieriaus 
noro, paėmė tiek pinigų, kiek 
jiems prigulėjo.

0 Ryme atsibuvo duelius ant 
kardų terp italiszko kunįgaik 
szczio Aostos ir inaskoliszko ku
nigai kszczio Leuchtenbergo.
Maskolius likosi pavojingai su
žeistas į pilv?.

|| Londone, Anglijoj, siautė 
didelis gaisras, kuris isznaikino 
vakarinių Indijų laivų varstotus 
ir krautuves. Blėdį ngnięe pada
ryt? skaito ant 250000 svarų ster
lingų.

|| Leipcige, Vokietijoj, nuo 
pradžios liepos mėnesio prasidėjo 
terptautiszkas knįgų isz leis tojų 
kongresas. Szį met? ant kongre 
so likosi užkviesti ir iszleistojai 
muzikaliszkų iszleidimų-

o Mieste Sydney, Australijoj, 
siautė didelis gaisras, kuris isz
naikino departamentaiiszkas 
krautuves Horderus. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant 
12500000.

|| Smarki audra siautė aplinki
nėse Valladolid, Iszpanijoj; ledai 
ant labai didelių plotų su visu isz- 
naikinę Įsukus.

U Poznaniuj prasidėjo prova 
23 lenkiszkų universitetų studen 
tų. apskųstų už prigulėjim? prie 
paslaptų polittszkų draugysezių.

| Mieste Sevillej, Iszpanijoj 
susimuszė darbininkai su žanda
rais. Musztynėse daug žmonių 
isz abiejų pusių likosi sužeistų.

|| 12 d. liepos mieste (Santiago 
pasimirė prezidentas Cbili (pieti
nėj Amerikoj) re publikos, Frede- 
ric Errazuriz.

| Ch nuoie tuluo+e jų krasz- 
tuo e buvo smarkus žemės drebė
jimai ir tvanai. Provincijoj 
Lung K ings nuslinko visąs kalno 
szonas ant guUocz'ų apaezioj kai
mų ir miestų. Prie to pražuvo 
300 žmonių. Provincijoj Kiang 
Li užgimė tvanai, kuriuose pri
gėrė 4000 žmonių.

g Turkijos sostapilėj, Konstan- 
tynopoliuj, apstre'szkė indiszkas 
maras.

|| Pereituose met uose i-z Mas 
kolijos į užrubežius iszgabeno ja 
vų 418800000 pūdų už 307700000 
rųbl.

g Ant upės Reino apv>rlo val
tis su 16 vokiszkų kareivių, isz 
kurių 7 prigėiė.

| Azijatiszkas maras aps'reisz 
kė jau Bulgarijoj. Buvo j iu ežia 
keli apsirgimai.

| Visose Msskolijos medvilnės 
verpinycziose dirba 150000 dar
bininkų.

Vietines Žinios.
— Seniai Cbicagoj ne buvo to 

kių karszczių kaip pereit? sau vai 
• ę. Pereitos sanvaitės seredoj 
ant tėminyczioe boki-zto Audito
rium po pietų 3 vai. buvo 102° 
szilumos pagal Fahrenbcito ter
mometr?, žemai, ant ulyczių, 
karsztis pasiekė 107°. Vis? die- 
n? putė karsztas vėjas.

— Girdėt, jog kun. Kravczu- 
nui nusibodo jau iszleidinėjimas 
laikraszczio “Kataliko”. Jis par 
davė spaustuvę ir laikrasztį state- 
jui Jonui Tauanevycziui. .“Katsli 
ko” redaktorius vėl sugrįžo į Cb1 
c*g?-

— Gyvenantis pn. 28 Dear- 
born ui; H. C. Hitt nuo didelių 
karszczių į^avo proto sumaiszy- 
m?. Namieje sudaužė visus 
daiktus, mebelius, rasztus audras 
kė. Atėjusiems jį suimti polici- 
jantams nesidavė, szaudėjper lan
gus į policistus. Po ilgųszaudy- 
nių vienam policistui pasisekė į-i 
lipti per lang? į ILtto gyvenini?. 
Beprotis patiko įsiveržėli su pei
liu, bet tuom tarpu ir kili poli- 
cistai sulindo į kambarį ir jiems 
ant galo pasisekė beprotį suval
dyti ir nugabenti ant policijos sta
cijos.

—• Geležies liejinyczios Cb ca- 
goj be abejonės turės būt užda
rytos, kadangi darbininkai ne su
tinka dirbt už :>en? užmokesnį. 
Jie reikalauja užmukesnio po 3 
dol. ant dienos, o jeigu to ne 
gaus, pasirengę sztraikuoti.

— Tarnaujantis ant Cbicago & 
Alton geležinkelio Martinas Har- 
rison, ant Rockwell ulyczios nu- 
szoko uuo bėganezio- dar trūkio 
ir teip sunkiai apsikulė, kad be
vežant į ligonbutį pasimirė.

— Pn. 1618 Daarborn ui. už 
juod? mergin? susipeszė du neg
rai, o vienas isz jų, (Jliser Cooper, 
likosi su peiliu į krutinę įdurtas. 
Nugabeno jį į ligonbutį. Dakta
rai laiko sužeidim? už labai pavo- 
vojing? ir ne turi didelės vilties 
sužeist? neg r? iszgydyti.

KeikalinKaa prie “Lietuvoe" vai
ku mokantis gerai lietuviukai ruxyli 
ir įkaityti, ne seneinis 15 metu, mokintii 
litaru itatytl.

Draugysczin Reikalai
Susivienyjfnio Liet. Am. 

virszininktii.
Prezidentu—M. Totorius,

1 \Villow st., Plymouth, Pa.
V ice-prezidentu—V. Kaunas,

Box 211, Newbuvyport, Mase. 
Sekretorium—T. Astramskas, 
112 Monroest., Pbdadelphia, Pa. 
Kasierium—T. Pauksztys, "

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

J. Kazakeviczia, 
1150 Wyoming avė. Pittsto:i,Pa.

K. Unika,
1112 Moyamensing avė. Pb'la- 

delpbia, Pa.
Užveizėtoju knygyno: 

V. Daukszys,
766 S. 2nd st. Philadelphia, Pa.

Chicago. I)r-te Simano Daukanto tu
ru mvo (J-ta metini apvaikuciiojlma ir 
balių nedelioj, 29 Rugsėjo, Freitheit 
Tume r uleje, 3417 So. Halsted st. To
dėl meldžia visu kitu draugysesiu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru, idant 
vieni kitiems neuikenktumem.

Dr-te 8. Daukanto.

Chicago. Dr-te Ss. Jono Krik, turės 
savo balių nedelioj, 10 d. Lapkricsio, 
Freiheit Turner uleje 3417 S. Halsted 
st. Todėl meldžia visu kitu draugys
esiu nedaryti toje dienoje balių ne teat
ru idant vieni kitiems nekenktumem.

Dr-te Sz. Jono Krik.

Kudirkos Giesmininku Dr-ste
Chicago:— Visi draugai giesminin

kai teiksis susirinkti ant bandymų Suba- 
toj (20 Sėjos) ant 7:30 vakare į Meldažio 
svetaine, ant kampo Hoyne avė ir 25 ui. 
Kas nori prisiraszyti į giesmininku D-te, 
gali ateit ir prisirassyt.

Jadvyga Kasapzckaitb, Sekr.

Pajiegzkojimni.
Pajieszkau savo sesers Augustės Kru- 

zytea, Suvalkų gub., VUdislavavo pa v., 
Kidulių gm., kaimo Beržiniu. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žiu? ant adreso:

‘ Miss Marijona Krusyle,
73 Grand str. Brooklyn, N. Y.

(l»-6)

Pajieszkau savo ssvogerio Ignaco Ben- 
diko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Ssviekssnoe pa ra p,, kaimo Joneliu. Jis 
pats ar ku kitu teiksis duuti žinę ant 
adreao: A. Rauktis,

Boz 112, Lincoln N. H. .

Pajieszkau Jurgio Gusto, Kauno gub., 
Raseinių pav., kaimo Butkalcsiu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreao: Joeeph Klembovski,

11512 Front st.,
(2fl—7) * Kensington, Iii.
Pajieezkau Antano Kovo, kurs mane 

apvogė. Jis yra 5 pėdu ir 8 c. augsztaa, 
geltonplaukis, žiuri iss paniūru ir deszi- 
nes akies turi blakstiena perkirsta: susi- 
szneka lietuviszkai, latviszkal Ir angliez- 
kai. Kas apie ji duos man žinia busiu 
didelei dėkingas.

Franas Skuodis,
424 W Oornnty et., Baltimore, Md.

(»-«)

Melas.
“Vienybes’’ No. 26 tūlas Gavienaitls 

atrasze mane apgaviku: buk asz parda
vinėdamas drapanas, paveikslus ir szif- 
kortea, apgaudinėjau žmonis. Melscsiau 
kad p. Gavienaitis teiktųsi parodyti, ka 
toki apgavau, arba apgautiejie tegul 
patys atsiszaukia ir parodo mano apga
vyste. Kad asz pardavinėjau virsz miae- 
lus daiktus, tai tiesa, bet kad bueziau 
ka nors apgavės tas yra metas. “Vieny
bes“ meldžiau atszaukti ta apsmeiža, 
vienok, ne žinau kodėl,to ne padare. To
dėl estu priverstas atsiliepti per kita 
laikrassti reikalaudamas darodymo 
apgavystes.

tos

Szillngis.

Pagal LunkevyHų.

Pasilinksminimo Baliaus.
Subatoj ir nedelioj. 20 ir 21 Liepos da

rome pasilinksminimo * bailu, ant kurio 
grajis gera muzika ir bus azokiai dide
lėje saleje. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziame atsilankyti.

A. Žekas ir K. Kabelis,
1193 8. Oakley avė., Chicago. 111.

Pigiai aut pardavimo gamas su 
Botu. Tik puse bloko nuo lieuiviszkos 
bažnycsios. Alsiszailkite po nr. 875 
33 rd Place. Chicago. III.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliaąps 
duonkepinycsia su arkliais, vežimais, 
koetumerais ir visoms prietaiaoms.

Franc. Petrulevicz,
2028 201 h str. Chicaeo. III.

“LietuvoN” Hęentiii.
NEW YORK, N. Y.

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

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

8tanislowas Rinkewiczius, 73 Grand m. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

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

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st. 

P1TTSBURG, PA.
J. Jasaitis, 2125 Tustin st.

WE8TV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

8C RANTO N, PA.
M i kolas Ramanauckas.

1740 Nay Ang Avo.
BALTIMORE, M D.

L. Ga*)is, 2018 N. Washington st.
PHILADELPHIA. PA.

J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 8t. 
“Lietuvon” keliaujanti agentai. 
(Vincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos utsiraszyti ‘‘Lietuv?" 
ir prenumerat? jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgl galima gauti visokee knįgas 
ui t| paezią prekę kaip ir redakcijose.

••Lurrvvoe” IszLsirruvs.

Popieros apda- 
............ $2.00. 
apdarais, auksi- 
.......... $2.no.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai U- 

kejlmiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politinzki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu....................................  ffOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi Ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. 8u 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai .............................  BAc.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
ižyta Kn. Dembskio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai.................................v............. Iftc.

Istorija Chicagos Lietuviu, Ju para
pijų ir kn. Kraucziuuo prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. - 585 puslapiai didelio 
formato,aiszkausdruko. Fotografijos y ra 
abieju pusiu advokatu. Kn. Kraucziu- 
no, “Lietuvoe” Iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8z. Jurgio lie- 
luviszkos bažnycsios. 
tais...............................

Audimo kietais 
uisis titulais........... .

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Bzventmiais. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip Ji iszrodo: vy- 
riszka ar moteriszka, J uodą ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidale 
d esi žinos Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos |>avidala. Knygute kasztuoja 
tik...................................... lOc.

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

Paalkalbejliiiaa apie Dangų ir žeme. 
Verte i«x svetimu kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes kraszto, 
kokiu budu daiusi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižlnoai...........................................25 C.

Szi»s visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos’ redakciloj.

Iš Platono ro
di} aišku, kad grekonys dar prieš vChri8tau8 
gimimą naudojosi iš parinkimo veislinių tė
vų ant išdirbimo geresnių atmainų gyvulių 
ir užlaikymo nuo pagedimo išdirbtų gerų.

Valdant Rymą eiecoriui Augustui, du 
tūkstančiai metų atgal, gyveno Ryme garsus 
raštininkas Vergilius. Jis buvo dainius, bet 
apart rašymo puikių poemų, mėgo ir žemdar- 
bystę ir vienoje iš savo poemų eilėms aprašė 
žemdarbių užsiėmimihk Toje knįgoje, ku
rioje Vergilius aprašo žemdarbių darbus, yra 
aprašymai, kaip auginti visokius naminius 
gyvulius, augmenis ir kaip auginamas at
mainas pagerinti. Vienoje vietoje šitas dai
nius savo rašte sako: “stambiausia sėkla, nors 
labiausiai prižiūrėtam, su laiku susmulkės. 
jeigu nesirūpinsi ant pasėjimo parinkti kuo 
stambiausias”.

Vergilius duoda šitokią rodą avių augin
tojams: “temyk veislę, paėjimą ir tėvus, 
kur reikia, užlaikyk jtatinus bandoj, ženk
link tuos, kuriuos nori palikti, rinkk geriau
sias, balčiausias avis ir žiūrėk, kad turėtų 
juodus liežuvius.” To prisilaiko ir dabar 
avių augintojai, norėdami turėti kuo geriau
sias ir gražiausias avis.

Tokias jau rodąs, kokių prisilaiko šią
dien sumaniausi vištų augintojai, randame 
raštuose Rymo raštininko Columelles, gyve
nusio 1900 metų atgal. “Ant veislės, sako 
Columelle, reikia rinkti vištas kuo didžiau
sias, drutas, turinčias plačią krutinę, dide
les galvas ir stačias, raudonas skiauteres. ”

Taigi matote, kad pamatai parinkimo 
veislinių prie užlaikymo gerų gyvulių at
mainų ir išdirbimo naujų geresnių žinomi 
žmonėms nuo laitai senų laikų. Teisybė, 
šiądien gyvulių augintojai turi daug dau
giau atmainų, negu jų turėjo senovės rymio- 
nys ir grekonys; teisybė, daugelis iš šiądie- 
ninių atmainų gyvuliu ir augmenų yra daug 
geresnės už tas, kokias augino senovės ry- 
mionysarba grekonys laikiiose Platono, Ver 
giliaus arba Columelles. Girtiesi vienok per 
daug mes neturime kuom: teip grekonys, 
kaip rymionys ir musų senų gadynių pratė- 
viai darbavosi ne mažai ant musų naudos. Per 
ilgus amžius jie darbavosi ant pagerinimo at
mainų naminių gyvulių ir auginamų žmo
gaus naudingų augmenų, * naudojosi prie to 
iš to paties budo, taigi iš naturališko parin
kimo veislinių. Jeigu jie ne butų tiek dar
bo pridėję ir ne butų priveisę tiek pagerintų 
atmainų, mės ir šiądien ne turėtume tų at
mainų naminių gyvulių ir auginamų augme
nų, kokias turime, reiktų mums jiatiems 
darbą musų protėvių atlikti. Visų tų gyvu
lių ir augmenų atmainų, kokius šiądien žmo
nės augina, ne galima iš syk išdirbti,ant to 
reikėjo daugelio amžių laiko ir darbo.

VII. Ką-gi mes dažinojome?
Pabandykime dabar surinkti į krūvą tą, 

ką iki šiol kalbėjome, apie ką iš šito raštelio 
dažinojome.

Buvo laikai prieš daugelį tūkstančių me
tų atgal, kada Įmonės ne turėjo nė jokių na 
minių galvijų, ne sėjo nė jokių augmenų. 
Tuose laikuose visi keturkojai musų šios die
nos draugai ir padėtojai. visi vaisiniai sodų, 
daržų ir laukų augmenys augo ir veisėsi teip 
kaip visi, liuosit drauge su kitais laikiniais 
žvėrims ir augmenims ir ne buvo panašus į 
šiądien^auginamus, ne atgabeno nė tiek nau
dos. Šunes liuosi bėgiojo po laukus ir gi
rias teip, kaip vaikščioja šiądien šunų pratę 
viai vilkai ir šakalai; naminė kiaulė tąsyk 
niekuom nesiskyrė nuo gyvenančių giriose 
šernų; jaučiai ir karvės ganėsi liuosi ant pui
kių ganyklų Indijose, ne pažino žagrės, nė 
jungo; asilas bėgiojo po stačius Abisinijos 
kalnus; balandžiai krovė lizdus plyšiuose 
kalnų uolų; antys ir žąsys kavojosi, dėjo 
kiaušinius ir perėjo ežerų pakrančių lendry- 
.nuose, o ežerai, upės ir plynios tąsyk buvo 
didesnės negu dabar; vištos ir gaidžiai giedo
jo ir kudakavo puikiose Indijų giriose, ru
giai, kviečiai, miežiai, žirniai, avižos, kriau
šių. obelių, slyvų, vyšnių medžiai, kopūstai, 
burokai augo krūvoj su laukiniais girių me
džiais ir pievų augmenims; dirvų nė jokių 
tąsyk ne buvo, artojų nieks ne pažinojo, ka
dangi žmogus, ne turėdamas namų, nė gyvu-, 
lių, ne augino nė jokių augmenų, ne matė 
reikalo arti ir kasinėti žemę. Augmenys, 
koki augo ant plataus svieto, buvo vien gam
tos auginami ir prižiuromi. Mainėsi gent
kartės ir aut galo žmogui nusibodo valkiotie- 
si iš vietos ant vietos, jis užsimanė apsigy
venti ant vietos, tureti savo namus. Tą jis 
galėjo išpildyti tik prisavinęs laukinius žvė
ris ir ant jų ir savo reikalų augindamas viso
kius augmenis, kadangi reikalaudamas me
džioti ant žvėrių ir maitydamasi sumedžiota 
mėsa, misdamas laukinit} augmenų vaisiais, 
žmogus ne galėtų gyventi nuolatai vienoje 
vietoje, vienuose namuose. Pasitraukus žvė
rims į kitą vietą, išdžiūvus pievoms, pritruktų 
jam maisto tuose jau kraštuose, jeigu nieko 
tyčia ant savo reikalų ne augintų. Nereikia už
miršti, kad laukiniai augmenys ne atgabena 
tiek naudos kaip žmogaus dabar auginami ir 
pagerinti darbu čielų eilių gentkarčių. Žmo
gus apsisėdo ant vietos, perkeitė savo gyve
nimo būdą, apleido medžionę ir žvejonę, kas 
pirma jį maitino; pradėjo gaudyti tulus rei
kalingus žvėris ir bandė juos prisavinti, Iš
versti į naminius, pradėjo kasti žemę ir ant 
jos sėti naudingus ir neatbūtinai reikalingus 
jam pačiam ir prisavintų galvijų bandoms 
augmenis. Į kokį laiką laukiniai žvėrys teip 
priprato prie žmogaus, kad pavirto į nami
nius, vieni pastojo padėtojais prie darbo, ki
ti maitintojais apsisėdusio jau ant savo ūkės 
žmogaus.

Po žmogaus globa žvėrys ir augmenys at
sirado kitokiose sanlygose, o nuo sanlygų, 
kaip žinote, paeina patsai gyvenimo būdas, 

iszieidime knygos man pageimingais todėl po žmogaus globa persikeitė visas žvė
rių ir augmenų gyvenimas. Rūpestingas da
bojimas, naujas maistas, naujas klimatas ir

iž po
AtalaaaukimaM!

Man wažin«\jant po Vakarus 
Nau|? Angliję teko sueiti daugelį Liet u- 
wių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvrelgimą į klausimus philozophi- 
jos Ir mokslų (duszię, Diewę, gamtos 
įstatymus, ewoliuciję, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio weikala “Psjiega Ir Medega” 
(Krsfl und Btoff). yr kadangi sziędien 
toks weikalas isz tiesų yra reikalingas 
wisiems laiswamnniams. idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus*apie re
ligiją. asz pasisznekejęs zu kiliais lau- 
ueczlais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsx minėtos knygos. Prenumera
ta lietuwisxkoe knygos, kas dabar nori 
prigelbeti auąatspaudlnti,kamuos 11.50; 
po atspaudinimo k asz t uos *2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėtiJJetu- 
wlszkoje kalboje, kvriecziu prisiųsti 
prenumeratą. Ir kaip taps atspaudinta, 
užsimok#jusiejie gaus atlyginimą kny- 
iroms tiek egzempliorių, už kiek buz 
isz anksto užmokėją ir jų wardai .ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kaaztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Tautieczių urnai su prenumerata

Mis
J. Szliupas, M. D.

421 Penu Avė., 8crantoo, Pa. %

IŠ KUR ATSIRADO I naujos aplinkybės turėjo iš palengvo, neiš
. . . . ' . . , n1 ?yk, perkeisti šiek tiek ir visą prisavintų gy-

IDŪSII DdlDlDld] gyvflliai ir dū^ioanii augmenys? vulių sudėjimą, pavidalą šaknų, virkščios, la* 
 Įpų ir vaisių auginamų žmogaus augmenų. 

Žmogus tėmyjo tas permainas ir užsimanė iš 
jų prie progos pasinaudoti. Iš pradžių tos 
permainos buvo ne znaimios, vos užtėmyja- 
mos. Bet to užteko ant išdirbimo naujų at
mainų. Iš pradžių naujos atmainos mažai 
skyrėsi nuo laukinių, bet su laiku iš ne znai- 
mių persikeitimų išsidirbo atmainos vis la- 
biaus ir labiaus atsitolinusios nuo laukinių. 
Tas darėsi per parinkimą su atsižymėju
sioms ypatybėms veislinių ir dabojimą jų, 
kad 'nešimaišytų su neturinčiais geidžiamų 
ypatybių. Kiekvienas ant veislės rinko terp 
savo auginamų galvijų ir augmenų tik to
kius ant veislės, koki atsižymėjo savo ypatiš- 
ku naudingumu, gražumu, didumu ir stipru
mu. Nuo teip parinktų veislinių žvėrių ir 
sėklų, nuo turinčių geriausias ypatybės aug
menų užaugo nauja gentkartė su tokioms jau 
arba dar geresnėms ypatybėms. Terp nau
jos gentkartės žvėrių ir augmenų buvo ir to
ki, kurie turėjo dar geresnes ypatybes, to
kias. kokių žmogus labiausiai geidė. Tuos 
tai ir rinko žmogus ant veislės, priveisimui 
dar geresnės gentkartės, nuo geriausių užau
gintų diegų rinko sėklą ant pasėjimo | išartą 
žemę, niekesnius grudus suvalgė arba parda
vė. Nuo tokių veislinių ir nuo tokių sėklų 
buvo jau vėl nauja gentkartė turinti savo 
tėvų ypatybes. Bet ir šitoje gentkartėje ne 
visi žvėrys ir ne visi augmenys buvo lygio 
gerumo, terp jų buvo vieni geresni, turinti 
daugiau geidžiamų ypatybių,-kiti gi mažiau, 
buvo toje gentkartėje žvėrys ir'augmenys tu
rinti daugiau tokių ypatybių, kokių 
žmogus labiausiai geidė. Tuos tai pageidau
jamus, geresnius, žmogus, vėl pasiliko ant 
veislės, geriausias vėl sėklas pasėjo į išdirbtą 
žemę. Toks rinkimas veislinių galvijų ir 
sėklų traukėsi per daugelį šimtmečių. Tuom 
užsiėmė tolimos senovės musų protėviai, tuom 
užsiėmė ir musų tėvai ir dabar tą patį daro 
gyvulių augintojai, žemdarbiai, sodauninkai 
ir daržininkai. Kiekvienas vienok ant veis
linių ne visada pasilieka geriausius, bet tan
kinus tokius, koki jam patinka, iš kokių ti
kisi daugiausiai naudos, koki jam rodosi gra
žiausi. Naudą vienok ir gražumą kiekvienas 
saviškai supranta, kiekvieno nuomonė yra 
kitokia. Rinkdami veislinius pagal savo 
nuomonę gražiausius, žmogus veisė atmainas 
gyvulių tokias, kokios jam patiko, augino 
savo soduose ir daržuose tokius vaisius, dar
žoves ir kvietkas, kokių ar pavidalas, ar kva
pas, ar skanumas geriausiai augintojui pati
ko. Iš to ir atsirado ant žemės tokia daugy
bė atmainų visokio Įiavidalo didelių ir mažų 
arklių, špnų, vištų, balandžių, kopūstų, 
agurkų, kviečių, rugių, rožių, obuolių, kriau
šių, slyvų, vyšnių, riešutų, vynvuogių ir tL 
Tame tai yra tikras šaltinis turtų žemdarbių, 
sodauninkų, gyvulių augintojų musų laikų, 
kuom jie teip giriasi. Žmogus turi tiesą gir- 
tiesi tuom, ką sutvėrė savo darbu Ir protu, 
kantrybe; žmogus turi tiesą gere t i esi savo 
nuveiktoms pergalėms gamtos. Gamta davė 
jam kelias atmainas laukinių žvėrių ir aug
menų, o žmogus, jas prisisavinęs, paėmęs po 
savo valdžia ir globa, savo darbu tas atmai
nas pagerino, perkeitė jų ypatybes teip, kad 
dabartinės, žmogaus darbu ir pęotu pagerin
tos,daug daugiau jam naudos atgabena negu 
gali atgabenti atmainos laukinės, gamtos vien 
auginamos; savo protu ir darbu žmogus, per 
parinkimą veislinių su geriausioms ypaty
bėms, priveisė šimtus naujų atmainų su daug 
geresnėms ypatybėms už geriausias gamtos 
auginamas laukines. Mes drąsiai, bu pasi
gėrėjimu galime tvirtinti, kad visos atmainos 
kur nors ant žemės auginamų naminių gyvu
lių ir augmenų yra tai vaisiai protingo žmo
gaus darbo. Geriausios atmainos vienok at
sirado ant žemės ne iš syk, ne ant rankos 
mostelėjimo, bet iš palengvo, paejlium. Nau
jos atmainos, geresnės, dirbosi iš senesnių, 
niekesnių, per gentkarčių eiles. Ant jų iš
dirbimo darbavosi žmonių gentkartės visų 
musų žemės kraštų. Ne reikia vienok už 
miršti, kad daugelis žmogaus priveistų gyvu
lių ir augmenų atmainų išnyko: išdirbęs ge
resnes atmainas, žmogus nesirūpino apie pa
laikymą senų niekesniųjų, iš kurių geresnė- 
sės išsidirbo. Žvėrys ir augmenys, pripra
tę prie žmogaus globos, palikti be jo prižiu- 
ros, ne išlaiko kovos už būvį su labiaus pri
pratusiais prie tokios kovos laukiniais, išle
pinti naminiai, atsiradę be žmogaus prižiu
ręs, išnyksta, arba pavirsta į tokius jau lau
kinius kaip ir tie,nuo kurių naminiai paeina.

Argi iš tikro žmogus, pagal savo norą, 
gali perkeisti sudėjimą, pavidalą ir papro
čius naminių gyvulių, argi gali perkeisti visą 
išveizdį auginamų jo augmenų? Viskas, ką 
iki šiol kalbėjome apie išdirbimą atmainų, 
rodosi, galėjo pertikrinti, jog žmogus gali tą 
{įdaryti; bet jeigu dar to neužtenka, tai it 
netikinčius turi'pertikrinti sekanti darody- 
mai.

Atkreipkite, paveiksiu, savo atidą ant 
visokių atmainų obuolių, kriaušių, slyvų ir 
kitokių vaisinių medžių" Ką-gi čia matote? 
Žieįai visokių atmainų mažai kuom skiriasi, 
teipjau sunku atskirti vieną atmainą nuo ki
tos iš lapų, kadangi lapai jų beveik vienoki. 
Už tai vaisiai skiriasi ir savo didumu ir par- 
va ir kvapu ir skanumu. Kodėl teip? Todėl, 
kad, paveikslan, apie obelį žmogus rūpinosi 
vien apie jų vaisių, stengėsi, kad vaisiai bu
tų kuo gražiausi ir kuo skaniausi: jie 
jam reikalingi, jie atgabena naudą, todėl 
vien apie pagerinimą vaisių ir rūpinosi žmo-

Pagerinta angrastų atmaina.
gu?;, lapai ir žiedai jam nereikalingi, iš jų 
neturi ypatiškos naudos, todėl apie jų per
keitimą ngpirupino.

(Pabaiga bus). .



LIETUVA

Knygų Katalogas,
Knygos 8wetimoa spaudos.

A■•adote: iszsi tarimai ir patarle* Isz gamini
mo senowe* Grekonu bei Rvmioou ** “ 10c 

Apie kalbu pradšia ir tikro* rudoe dėl apsisaugo 
limo auo neprieteliu oredaacztu isz tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Csia 
raszejas nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto geibo*, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietusn-zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiau.lai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalktnti; ant galo paduoda rodąs kaio 
nao ju apsisaugoti.............................. 10c

Arielka yra nuodai paeinanti tsx girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip Ji kenkia šmo- 
gul, keturi abroseliai parodo žmogaus pil
ve kokios iss girtybes pastota ligos 
Ir paduoda rodąs kaip nuo to isssigydvti.Sto.

Abėcėlė Ir teip mokintum dėl velku, sutai
syta A—es IrJ. Sa. Yra tai geriausias lem-n- 
torius. nes jame rast daug naudingu, pamo- 
kinancria straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai..-..........................20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............10c
Angllsskai-lietuvisika* žodynėlis. sutaisytas 

k n. P. SauruaaicMo. turi apie 35 0 žo
džiu: aaglisaki žodžiai iesguldineii lietn- 
v įsakai........................................  30o

Birutes dainos “ “ 10c
Budas gydymo. Daktarisaka knyga................ 40o
Dainų skrynele ,, „ 30c
Dailyde arba patarmes staliorlams. surinkto* 

isz naujausiu kuvgu. su 190 paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedi* mo
kinantiems ir mokantiems staliorisika 
iarbf........................................................t0o

.Etaologiszkoa smulkmenoj, D-roJ. Basaaa- 
vycziaus. Moksliizki lietuviu prasite* 
tyrinėjimai, *e viena mapa............... 85c

Bgle šalcziu karaliene ir l»rgriowima» Kau
no pilie* 1358 m., du puiku* dramai para
škyti Aleksandro Gužuozio . 25c

Genu Dede. G rak i pasaka isx *xlaadienln>o 
Lietuviu padėjimo ..... 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakvmu apie pargabenimu 
Drtes Atpirkejiatu isx Italijos in žiemiu 

] karalystes skersai kalnu* Alpomi* va
dinamus. versta, ant lietuwi*zko K n. 
PetroSaurusaicsio. Ka« nori turėti dva- 
siszkn nauju pasiskatimu tegul nusiper-

szę kuingelę...................................1 ... 30c
Gyvenimas Jesaus Kristau*, pigai naujau

siu* i*atyrinejim»* suraižytas........ ........ 15c
Išrankiai szventos Inkvizicijos. vartoti VI ir 

VII szimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant kerne*. Parasse Mac 
Donald. Labai akyva knygute........ 10c

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos šmo- 
n i joje. Parasse kn. Dembskis. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausia* Užtrauk** isz 
sxventos Biblijos, kuris* perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
d ra višta ja žmonėms skaityt .............. 75c

Praeit* Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidujimo miesto Wila lauš, kosi jame 
kliosztorial buvo, koki lletuviszki ku- 
nigalkszcziai gyvūno, kokios kares jy 
aplanke Ir daugybe kitn akyvu Lietu

vos atsitikimu...............................

Rankvedl* G romą t u raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raszytie gromata* In:pažystamus, priite-j 
liūs, giminia*, mvllraalsias Ir myllmuotj

Iss kur akmeny* ant musu lauku atsirado?
naudinga mokslink* knygele................ I0o

istorija Europos su mapoms 50c
Istorija grašio* Kartukes “ “ 10c
Istorija užlaiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . . . . SOc
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei- 

ga. Parasze Zanavykas. .40c
Iszganimas vargdienio. Knig- e pamoki

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

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi............ 15c

Ka darytle. kad butume sveiki ir ilgai gy-
ventumem........... ...................,............. .....Mas

Kankles. Iietuviszko* dainas su‘natomis,
sutaisytos ant 4 balau dėl vyru Calis 1. 30c 

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy-
riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, II dalis...........................................30c

Keli Žtdšiaiapie Auginimą, psraszytl J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, nor.ntiems iszauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru .,...............................    Ko

Kaip igytle pinigus ir turtą ,, 10c
Kaip apsiginti nuo kolerd* pr kiti naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c
Kas yra. o kas bus „ „ . 10c
Krumpliu Jonas pasaka ,, 10c
Keletas žodšiu apie ii-vuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos šmoniu. 10c
Kataliku Bašnyczia ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A Milukas..;.........................15c
Kristijono Donrlaiczio Rasztai..................... 40o
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu IrKaralin Vil

niuje Pagal A Kirkorą. p trane X. Yra 
tai istorisika- iszsznipiuejimas apie Vil
niau* praeiti pagal paminklus, ušsiltku- 
siu* ant grabviecziu D. L. Kunigaiksz
cziu ir Karalių......................................  lOo

Krituollal szvioso* bei abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tancziu tulus tikejimiszkus dogmatus___ 50c

Kabalas talpinantis savyje visokius ušmini- 
mm ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelio* istoriszkos dainos. Grašio* ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitin, jo* lietuviszkus ku 
nigaikszezit*. Kraštu skerdyne irti..10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru.......... 90c
Keletas žodžiu apie Bymo popiežiaus neklai

dingumą ....................................  10c
Keletas rasztu apie Kraštus, paraižyta D. Butke- 

ralczio. Aiszkiai aprauso pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, klek Ir koki šmules 
buvo aresztuoti. kiek sušeistu. kiek uš-” 
mesztu. kiek nusūdytu ir tt.................15c

Kuningas. puikus apraszymas Isz gyvenimo 
Lietuviu paraszyta dėl Amerikos Lietu
viu. - ... 50c

Lengva* būda* paežiam per save* pramig
ti* raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lteiuviszko* dainos isz visur surinkto*, 
apie keturi szimtai dainų “ (2.00

Ltletuviszka* Albumą*. Laidai. Istorissko* ir 
szelp ]au Lietuvos vietos. Parengtas ir isz- 
leistas kn Miluko su pagelb t prenumerato
rių. Telpa ežia grašus paveikslai su trum- 
Cii* aprasxym*t* žymiausiu Lietuvos rietu, 

zdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Austro* Vartų su stebak ingu paveik
slu Paneles Szveneziauios Vilniuje Griu
vėsiai Mindaugio rūme N*ĮimiestelyJ: Griu
vėsiai Lydo* pilie*-. Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudlszkis; Griuvėsiai Gede' 
mino pilie* Vilniuje: Perkūno szventiuyczla 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Krašiai; Rakiszkio bašnyczia. 
Kapas Šimėno Daukanto. Birutoe koplyozia, 
Palanga. Buomas tie* klaipeda, Minijos slė
nis tie* Garidais. Nemunas tie* Vilkija, li
kę lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszyma* paveiksiu dviejose kalbo 
*e—lietuviszkoj ir angiiszkoj. Preke... .45Oc

uietevo* Tėvynės Damos, paraižytos kn. Anta
no Wienošin«ko. Labai grašio* dainos 20o 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nao seniausiu amžių Knigele verta yra per

skaitymo kiekvienam lietu vinį 10c
Litvlei i Polacy. Lenkiszkoie kalboje, iszrouo 

ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare ir 
ar turime su lenkais laikyti* ar nuo Jn 
•zglintls....... . ...........'...............................10c

LaUvos Valandos. Eiles. Parašte Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Czia yra surin
kta 23maž-snes eile* garbaus musu poe
to, jauname amžiuje in kapu* nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose joellese kiek
vienai skaitytojas ras sau nusiraminimu 
ir dvasiszkę nšEdę.. ..................  15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti Jau
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* isz Jo* gali n u burti apie savo laimę 
ar nelaimę, ar myli ji žinoma mergele, 
ar Ję vaikinas myli ir tt........... 25c

Lietuvtszkas Szinplnys.il Laida. Konradas 
Vallenroda* .................•.................... 10c

Lletuviszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
ezlo. Kliasiszkai tantiszka* perejodda* 
Parengs Jr. Jonas...............................  40c

Lletuviszki raistai ir rasztfninkal, raszlla- 
viszka peržvalga Lietuve* Mylėtojo, ju 
gyven-ma* ir darbai. Czia suraižyti gy- 
venie-al ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero paraižė lletuvtszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Baianavieziua. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio. 
kn. Burbo* ir kitu................................ 40e

Lietuvos Kankles, turtuolio* 78 nauja* dai
na*..........................................   15c

Lietuvos Istorija, paraižyta Slmano Daukan
to. Dvi dideles knygo*. košna po ll .50c 
arba abi už............................................*3 00

Litavo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurio* galim* iszmokti 
Krai virti valgiu* Ir atsakaneziai vesti 
kne.................................... 1 80c

Lietuvyste* praeitis, dabartis Inatelti*. Isto
ris* k ai soči Joliogiszkas ’pie*zlnys.....26c

Lietuviai po maikoliu jungu. Paraižė Dr. 
Pleszinys apie priespauda* ir persekioji
mu* lietuviu isz. szalie* maskoliszko* 
valdžios........   10c

Maskolijos politike su Europa Ir katalikiszka 
bašnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir ju 
bažnyezlas ...... 10c

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
Ukinykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Po te m ro
do* ukinykam* prie gero vedimo uklnykys- 

* te*, ir keletas pasakaiezlu ...!<•»
Medegamusu tautiazkai vaisUnykystal. Szioje 

knigoje apraišo vila* ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecztal ir Sovalkie- 
cziai. kokei* vaistais prasti žmones Ja* 
gydo. . . ’ . . . '. . 40c

Medega 8lmand Daukanto bljografljal (gyve
nimui). Yra tai naujuose knigele ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* gymen* mes SI ma
no Daukanto nuo pat kūdikystes Iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to Ir Jo totograflja patalpinta. 80o

Neeipnennyk. Komedija grajyjama teatruose 10b

Orleane Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 
inšenga. lizlelst* Tėvynės MyleSoju Dr-tes. 
Yra tai puikiautragedija grajyjama teat
ruose. pirmąsyk iszverst* ant lietu visi
ko* kalbos Wlnoo Kapso....................... 25c

Olga Liubatovyoziuie, vaizdeli* iss gyvenimo 
nibiintu. jra tai gražu* ir ūži mažti* apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje. kaip 
mergina Olga Liubatovyozlute, prigulėdama 
in nihilisto draugystę, daug sykis apgavo 
ruskus czlnovnikus Ir gaudoma gudriai isz- 
trukoisz jo^rankn.. . ...........................lOc

Pavaaario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turi n U 48 puikias daineles ir Libreto! 
aktuose • Uc

Padėjimas Lietuviu tauto* Husu vieszpety* 
toj (eooijaliszkos pieszyns*)....... .......... 35c

Patarle* ir daine*..."...............................  10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 P»i- 

k'u daine , . .
Pamokinanti apraazymai isz gyvenimo žmo

nių ir visokio* rodo*. . .16c

iOc 
Pradžemokslis Rankos Rasztodel noriuoziu 

iszmoktie gražiai rairyue 10c
Pradinis mokslas anglisiko* kalbos...............
Pilna* szimtmetini, kalendorius su pilančio

mis.........................................................
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekurie per- 
. kratmejimal tikėjimo dogmų. Knygele, 

suteikianti -kaitytojul daug maistu isz- 
ganiugiems dūmojimam*....................

Pasako* pngal Kryiovę Parasze tūlėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka).' Telpa 
czia.15 palaku, paraszytu eilėmis...  10c

Pirmutine pas telpa ūmai susirgus, taipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Bulvida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele.................................................. 10c

Paiakos, Romimai, No vėlios.
Nlythui.

,mšiau* galas Ponsko Piloto, kure buvo au
džia Vleazpaties Jėzau*.. ...................... 5<

tnima Vili*, naujausia ir gražiausia pasak*.
kana skaitytoja* a u lūžia u gt negales ....75,

i pieša Dievo, pasaga ......................................60,
, ndsraono pasažo*. P. Nerio. 10 grašiu pa

sakų vienoje knygelėje.................................15c
tpie Jon* Tvardaucš* g*r*n burtinyka 

ir Jodarbu* sykiu su sprsszymsi* apie bur-

ežias ypatai PasvelklnlmaKpavIncsevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbluoe* atsitiki-, 
muose............ ............................................oOc

Icobinsona* Krutins, moraliszka Ir šlngedi 
apysaka pasivesta Jaunumenel.....USc

Senu Gadynių Isznyke G T gi Sutvėrimai Pagal 
Butcbiniona; sutaisė Szernas. Ji įprasto 
•eiliuosiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius an, žeme* dar priesz žmogaus ant Jo* 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kunu* 
žmones sėsdami gi lus szulinius, kanalus ar 
imdain. .*r žeme* anglis, randa giliai palai
dotu, šemeje. Tulu sutvėrimu atrado ozie- 
iu*. nesv.giuiiiitua. kunu*. užklotu* eile ke
liolikos stekrniu šiurio š-me*. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra snandien Iszaiatyti ivsi 
riuo-e u usejcoee. Iiz kuriu žmones mokinasi 
pažinti kaip sena yra musu žeme kiek <žaug 
milijonu metu rvikalavu pekol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storiu. Moksuncziai Isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žemesniu 
In augarteane* veisle*, ir pagal storuma ir
rimu kūnas randa, gali be *p*iri>lmo įprens- 
ti. kaip seniai Ir žmogus ant muša žeme* at- 
•trado. Knyga turi 879 puslapiu stambaus i----- ... ---------.----- ---jie 150 pa-

stato Modibai Dlwaru oall lūs iszoud oill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytt

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų

■ yvenimas G-uavalle* <G,uo»vfo<), Yra 
tai labai paiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug karta gir
dėjo. ..... SOc

Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurie* lietuviai dar 
neglrdejo. “ •• * 50

Duonos jieszkotojal, apysaka H. Senklevi- 
eziau*.............................    35c

Du putkna apraazymai apie nedorybe šydu ir 
pikta auginimu vaiku ........................ SOc

'.deja ant meszlyno Apysaka mnsu dienu. 
Aukauja broliams lietuviam* Mūza.

Istorija grašio* Magelonoa
istorija septynių Mokytoja • “
>u<-aupas Konluszevski*. arba kankinimas 

U n įjotu po valdžia maskoliaus
Inokinua* pasakojimas api-Bzaltabuizius 

ir du gražu* straipeniai isz ukinikyste*

na lietuviu gyvenimo „ 15c
Caukizo Belaisvi*.'L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
iutnga*. puikus aprsszyma* iaz gyvenimo 

l.emviu.............. 50c
in A Buboe Protalazki Raistai. Szioje kny- 

Kje telpa 12 grašiu pasakų, paraižytu 
i Burbos, buvusio kleboną lieta visi

ko* parapijų* Plymouth, Pa., kurio* tai 
yra szitokios: "Tlrmiszkiu Andrius", 

Szviesule".• Drąsybe ir užminti* žmo
gaus”, ‘ Apibarta avis” “Tėvo pasku- 
tin *1 Sodžiai”, “Naujalenki* isz prie- 
vartoa”. “Sesuo". “Už ievyne* meile”. 
' Burtininkas isz Cueugvano Austrijos”, 
• Sodžiau* elgeta “Velnio IsapašinUs”.
• Smertis ant nosies"...................  SOc

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra
ne tik graši pasaka bet ir gerai pamoki- 
uimas pr>e ukiniakystei.............................lito

Surinkta Dro.l. Bns»nawic/iau
C'la telpa 14 seniausiu lietuwis/ku m.ttoh

raganas ir raganius; Api>-D<-iv>-s. Laim > i 
Laumes: Apie Dali; Apl-Ginin,- ApieSval 
na irszalti: Apie vėjus_Apie milžinus: Api 
žalėsius ir smakus; 4 pie vilkta »ius a-b: 
vilkai,'kus. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėto* nuo seniausiu laiku in kur-, da 
U sziędien daugybe lietuviu ilki buk tai vi» 
'"ivs, teisybe.................    Si.SOr

Maskoliai M12 metuose arba Jurgi* Milos- 
la vikis..............  40c

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap
raišo atsitikimas vieno Medėjo su visokiai*

trimis abrozeliau . lOo
Marku* U Aureliona*. apisak* isz pirmu am

žių krikszczionyste*................  80c
Mythsl. Pasako* ir Legendos Žemaicziu, su

rinkto* Ed. Yeckenstedt'o, verte J. Szliu- 
pa* !rf. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokingiausios senovlszko* pasako* apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bu* geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laime*. Raganius. Vilkaloku* irtt., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir szia- 
dien dar nekurie tiki. Kas vienę isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visss skai
tyti Preke.........................................  50o

Nedorybe Rymo Cieconau*. istorija isz laiko 
. ponavojlmo Nerono l. . . 40c
Negirdėta* daiktas U gero* rodo* musu mo

terėlėms „ 5c

Knygos sawos spauuos.
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
8u t abrozehai*. Naudingiau** knygele ant 
, vieta dasižinojimul isz ko darosi žai 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi......i.........  3Oc

Aritmetika. Knig* iszzimokinimulrokundu.
Preke.......... ........................................... «.5c

HYGIENA. Dektartazk* knyga arba mokslas 
apie užlaikytu) sveikatos. Isz kurios gali be 
nage 1 bos daktaro iszaigydyti nuo daugybe* 
ligų. Szita knygele privalo rastis kiekvie-

sveikata, pallglntrsavo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtai* savo valkelius. 
Preke..........................................................35c

4.pie turtu iszdlrblma Parašte Bebram; verte 
S. M. Veikėjas gvildenantis polltlizkfj) eko
nomija. Kokiais keliais issidirb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ........................35c

Geografija arba žemes apraszyma* Pagal Gei- 
kie. Nalkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol lizeju- 
>iu lletuviszku knygų. Aiszkiai D supran
tamai apraszo vis* musu žeme, jo* pavidalu, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, Ju vardas, 
sugszti, vulkanu* metaneziu* iszsave* ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležie*, aukso, dru* 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upin, 
ju vardai, plotis, gyli*: koki kuriuose van
denys: aunu, pruski, saldu*, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gyvena irtt. Eeme s p ra
sa y ta dalimi*, užskaitytos viso* vieszpatys- 
tes, karalystes, knnlgaiksztyate*. respubli
kos Ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziad. už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir Ue*os; ko
ki miestai su klek gyventoju, fabriku, pra 
meniu; kur koki orui: szslczlai *r ksrsz 
c’iai. lietu* ar giedros; kur koks Ugi* dienos 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena B nak- 
i ’* kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka D tt. Knyga didele 6x* _ollu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popirro*

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis lltaromis atspausti para 
ižai ant nuuaros ir srono Preke . &U.450 

Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurine* Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbe* atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausU' isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika. Kokio* kare* buvo, už ka 
karevo ir kokiuos" metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare šitai 
žemei. O ant pat galo talpina*! Konstitucija 
Suvienyta Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje jyvenaneziam. idant 
suprasta koke* ji* czia tiesa* turi, kas Jam 
vra vale daryti ka* ne vale. Turi puslapiu 
364. Preke...................................... 91.00

Drūtuose, grašiuose apdaruose.......... . 91-345
įlenkei Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430tr.. Parasze 

pagal leuklszku* istoriku* Žemkalnis. Įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Drauirystes”.— Yr» 
tai aprMzymas Lietuvos sa Lenkija susivie- 
nvjimoir Jo pasekme*. Czia aiszkiai yra ap
raišyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
.letuvo* kunlgaikszcziais: Keistučiu. Vy- 
sutu ir kitai* Isz szio* knygele* skaityto

ja* aiszkiai supras, ar lenku prieteiyste yra 
mums naudinga ar bledinga.............145c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nno senove* 
Iki Ji* pateko po valdžls persu. Parssze Lie
tuvos Mylėtoja*. Knyga turi a puslapiu* 
ir 4 didele* mapa*. perodanezia* vieta*, kur 
senovėje gyveno lietuvlnprateviel Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 meta priesz Kris
taus gimimę...................................... SOc

Kslp Maskolila persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
prisėto n ntsse en Litbuanie supiesze kun. V. 
Dembskls............................................. IOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszinys Dro 
L. Veblam. Iss angliszko IszguldeKun V. 
Dembski*....-.......................................ISc

Kremu Skerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1808 m. maskoliai užpuolė antbašny- 
czlos miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus smoals. užgriovė altoriai Ir nš- 
rzs J jo bašnyczia. Aiszklausial apraišo 

visa atsitikima........................ 145c
Uetuviszka* Lemantortus su "eteriais kate

kizmai* ir mlstrauturu......................ISc
Mokslą* apie Žemę ir kitu* svietu*. Jubu.ytr 

pabaiga. Aprnizo kas yra žeme, lis ko Ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukau; k*s 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian o*. korne
to* ir kito* retai matomo* šwaig*de*. Su 30 
astronomlszku abroselin, turinti 225 pusią 
piu*. Yra tai vienatine knyga, isz kurio* 
tikrai žmogus gali apilszvieeu....... ...7Bc

Drūtuose, grašiuose epdsraoM.......... 91.00
Mindsngi* Lletuvoe Karalius. Istoriszkai pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkal pa- 
rsszc Jullns Slovacki, lietnviszkai verte 
Vincas Kspsa* (Dras Kudirkai Koj**1* 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. SOc

Olltypa. spyssks Isz laiko terpsavtszko* kare* 
Indijonu Amerikos............................ 845c

Peiki Istorija ape Kantria Alane,kuri per K me
ru* valkszczlodama po svietą, daugybe 
uode ir vargu kantrai teškentojo..SOc

^■sujausi* Liotuvlszka* Sapninyka*. surinktas 
irturedlL Isz daugel avetimtautlszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal ukr* Persisskal 
Eglptiszka sapninyka.—su 110 aiszkiu abro- 
seliu,—su apraszymu planetų ir paslapoziu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateitas.—Geriau**! iszguldo visokiu* 
sapnu* • -5Oc
.Apdaryta*

Bavargele ir kaip gyvena Kynal (Chlnal) 
dvi labai akyvo* pasakaites .............10

Paskutines mlszioe. (Isz lenkiszko). Pasak* 
isz atsitikimo miuyszku klioszturiujr .... 10

Pajudinkime wyr»l žemę. Labgi graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalviz Dvi 

sražioe paiakelee 10.
Plunksnos abmzellai. Bzeszio* naujos,labai 

grašio* pasakos , 20
■•a jau ta Llzdeikoi duktė arba Lietuva XIV 

szimtmetyje. labai graši pasaka......... 75
'’amokalai Gražiu Žmonių., parvzyti kn. 

Totoriaua (Tatare*). Yra gražio* ir la
bai pamoktnanezioe pasako* ,. M

’artnaiunas arba baisumai Dievo rūstybe*. P* 
rasze 8zventmikls Apsakymai.Isz tikru a>*i 
tikimu isz Lietuvos lletuviszku

Paveikslai. Parasse Žemaite. Graši pasaka 
apie vaikina Ir jaunę mergina B ju suel- 
paeziavim*.. ..................................

Pamokslai Iszmintlea Ir Teisybe* iszguIdineU 
Galvocziu visu amžių. Czia y ta petiipęlžB 
gražiu,Juokingu ir i*zmintin«a pasakaiezlu 
Km nori turėti grašiu juokingu B 
naneziu skaitimu tegul nusipetka szięknln- 
gelę. e gardžiai pasijuok*, šircoese ture* kę 
pa įtakoti ir aut kjekaienoušklauaimo mo 
iii* duoti Uzmiutingę atsakyaię.. -ZSOc

esc

tvėrimu. Perk*

medžiu. Tinkam Huse geogradja in pradine 
mokslalnę........................................ »d5c

Ruslszka; psrasze Rubakin**. Verte Drugys. 
IiTieido T M. Dr-te. Szi knygele, labai šu
ore H tarno) Kalboj, apraszo visas vaudsos L t . . —.1,■ L ain iia mi trmtnh i*

ilrgo lusteliu* ir
uuatity uivvnu. . ----

ga* kartai* uždengi* aklus kaimu* ir laide, 
ivvviiliiie natkii

Ir kavojasi po žeme kur vėl Veikla tę pati 
darbę kaip ir ant v Įrašau, žemes..........lOo

Žmogus Nepl'uszkl*. Vert* isz szvediszko Ne
ris „ra*, apysakėlė; kaip turtingo prekei,, 
sūnūs ene.vede su varginga mergina ir lai

gūzko* dar: be*.

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszke maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
speviednes. komunijos ml«ziu. miszperu Ir 
daugybe kitu: miszlu maldos su abroaeliali: 
misaparai giedami lietuvlazki ir lollniazkl. 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie liula 
tymo SS. Sakramento-, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psslmes SS. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido, aktai, ražancziai.
irtt Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele 
isz visu lletuviszku maldaknygių, daili, bal 
ta, slidi popiera; stambus, alszkus drukas 
Miera 3tšx4H coliai, baitu knygeliu apdarai

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tai* apdarai*, auksintai* krasztals.be ap 
kalimo ................................. !.........OOc.

TMo 9. Mažas Akso Altorius. prast*ia,dru- 
tais apdarais, auksintais kresnais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemia su kabule......................7Sc.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlūkanais apdarais, apvalei* 
kampais, auksinu kraaztai. paraižai* 

Ir kvietka.......................................*1.1

No. 4. Maža* Aukso Altorius, franeuriaz- 
koe gluodnio* skursi** a pairais apva 
leis kampais, auksinis kwi*tka,kryžlas ir 
krasztal.......................................77^1. SO

No. 8 Mažas Aukso Altorius, baltos oeliu- 
lioidos apdarai, iszkllnaioa kvietkos, su 
kaulins kabute, auksinti krasztal.. .*1450

iloido* apdarai, kvietkos ant vtsno no- 
■olaaklotos sidabru ir-perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėm!*, auksinti kreaz 
tai......................................................... 9!dOO

ŪKININKAS, Lle,uwo« uklnlku 1,1 
krustis, iszeioa wienę kariška* m«- 
neaį. kasituoja Pruauoa ir Austrijoj 
2| markes, Amerikon prisiūtajam 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

VARPAS,literatūros.politikosir mok
slo, dwimčnesinislaikrasxtis,kass- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunesiaut 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laisskus į Ūkininko ir Var
po redakcija aiunesiant reik toks

Frt. Martha Šauniu,
Rokaltfn, per Netikirch, 

Oat Pr. Germany.

Jus nieko neriziknojat
jeigu esat išegzaminuoti

Per specijalistus “Stale Medical Dis- 
penaarv”. ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chfmiszkas gydymas yra 
gerinusias nnt viena pasaule*. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu įiga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reisskia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate lazgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieacziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais per pa
garsėjusius sįiecijalisiu*. Jie užtikrina 
iszgydymn kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

, surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokim ne gali 

padaryti, nes jie visk* daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M 1 - 
c roseopa , Harmocytome- 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pilo
no n d oscrope tirinejimo,
iazcztapinejimo, iszbraazkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasti* lig* izlapume (mitaluose) per tiri- 
najima su microscopu. Lign pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isslavintn 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsissauk in 
••State Medical Dispenaary”, ant piet
vakarinio kampo State in X an Buren ui. 
O~ Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adrese.

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

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

kurie iszgydo nervtazka nusilpnėjimą 
| ir visus dalykus prie to prisidedanesiua 
jauname, vidutiniame ir senime amžyje 
llataioe pasekmes jauny-te* neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsikaucziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasesia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūrumo. nemi
gos. fižiazko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigo lio. prastojimo energijos ir už-iti- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
iapnu ir kitu tam panaaziusymplomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mtali* ir minavimus. Liga, je gu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors nydyta* 
l>er kita dnktara ir ne likai iazgydytu. 
lai dėlto, jos b'tvai gydomu pagal sena* 
ir neaisakanczia* metode*. Gydymai 
•State M. dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
31) metu atgal ' Stiiie specijalistai gali 
isxgxdyti jus su electro-ehemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Vislia 
užlaiko didžiausioj paslapty j. Kzitie spe- 
cijalistai turi šzitntu* geros valio* pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Dideli* skaitliu* žmonių daug nuken- 

esia prie nusiszlapinimo, ne* zzlaputna* 
(mitalai) iszein* povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kad* pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujai*. Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, ues gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* lign* arba 
strikturos. tai paairodavik su gaivinta 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n u o 1 a t a i . Speci jalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imuit gidylis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

Y AiuvUuriLt l,uonį‘iu’^oso
Nusilpninanti rezuhatai azitos ligos 

yra per gerti žinomi, idant tasigilinti in 
tirinejimus. Yra gana snkytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kūnu, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate suka 
ssito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofise. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
uenusisiebesit jog jie iszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jo* atgiuna savo normaliszka tvirtu
ma ir (įsviditia. Visi ženklai fgos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 

I sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
I riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
O~ Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Disfknsartj yra paprasta, turi rasa y t 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
išzita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti auo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczenta, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima guzeliu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi azito
kius, arba tam paiiMszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po ęgzaminavimui atras jog jusu baime* yra be pamato, tai jums ta pra
neš* ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne eai isz- 
gydytu.

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 iryduoliu, neapturedamas jokio* nau
do*. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelboa. su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas mėnesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois )
County of Cook j *’ s'

Asz. Jurgi* Sterlin. "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikalisskas supe
rintendentas "State Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
y an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog -virszui minėtas pelių- 
dyjimas yra tikra*, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me-

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HosrardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dy kiĘ7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszlcas Daktarai.

134 E. 84 UI., New York.
Garsingas gydytojas wyri*>ki| ir mo 

tnriszkij ligų. Mokinosi uniwer»ll«te 
Ne* York*; praktikavo ligonbucsiuo**: 
Wi*dniuj«, Berlyne, karalmtkoj* mo
kykloj* Londone, buvopardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevu*. Port Gradual* 
Hoapital Čollege ir t.L

U*7.tikrins IsZgydyuis
wi»ų slaptų ir papraeių ligų, kaipo tai: 

plaucaių. kepenų, skaudėj i tnę vidurių, 
gal wo<nepom ietį, apsti pi mę, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerwi**kų ligų 
reikia . naudot elektrikiniai prietaisas.

Lisrsss LytieZKu Dmliu 
iszgydysiu į kelee dienai, tėipogi li

ga* pilvo; uždegimą žarnų, i*zdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosie*, a- 
kių, ausų, nu*toj imą pajiegų ir tu Iss- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* liga* gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaplybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Uor.L<exinrton Av.

Offiso wi)ando.:{:~:^k‘*8^ 
Nedsllomls auo 8 iki 10% vai.ryto; ano 3 iki 4 vai. 
popiet

R<m1a per Gromata* Dr mi.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite SI.00 

ty.Jeigu sergi, tai paraazyk kiek turi 
metų, kiek svreri ir apraišyk *swo ligą, o 
ssz prisiusiu gydyklas kuriomis isasigy- 
dyai

F.PBradchulis
-Attorney and Coonselor atLaw.
Chimber of Comnierce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A XVashington *t*.

CH1CAGO, ILL.
Telepboue Main 3642.

Wieninteli* lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslą jurisprudencHoacsion Amerikoj. 
Weds prowas kaip eiwUisakaa teip ir 
kriminaliszkas visuose suduos*.
Kės. 163 W 18th Cor. Union St.

Telephone Gana) 788. f

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo^aug namu ir 

liotu ant kiekvienam j^Minainu Iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mark,
212 First 8t„ Eliubeth, N. J

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonu, Pįjanu, 8iawamu Ma
ntini!, Cigaro Ir Papieroeti.

Venroeus, Pljenus ir Messine* duodu untSO 
dienu eat iszmegtnimo. Jel«u per ta talke pa
sirodys paimta* instrumepias negeru. *r per 
brangum, ui Ji etellmslū steni ir už t* taikė 
nieke* neiMzteo*. Užtikrinu kad nuo mnee- 
plrtslte visk* pigina kalu visoj Amerikoj gale* 
tumei ginti, ne* nsz visokias daiktu* Imu stn- 
ozlsi Isz fabriko Ir todėl galiu pigia* Juo* par
duoti ealp tie kurie isz vholesale ūma. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite ušgaoe- 
dtatl.

A. M. MatU8awiczia,
208 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Temykite.
“Lietuvos" redakcija geri*ūsai siun- 

ezia pinigus į visas svieto dali*. Par
duoda saifkortesant visu linijų į Ame
rika ir iss Amerika* į visas svieto dali*. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica- 
go turime kelis szi m t u* geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvo*" re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrozu. abroselia, 
pawlnczevoniu ir gromatom* popieru. 
RaszykiM, o prisiusime katalioga dykai. 
Rassydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. OlusevakiB,
924—33rd 8t. Sub-Sta. 60. Chicago, Ui.

Prekė pinįgų.
Roskas rublis po.................... 53c
Prūsiškos markės po............24Ac

Prie kiekwieno pinįgų siuntinY) 
reikia pridėti 30c.ant paėsto kasi*

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT.»
Kauno gub. Ssauliu pavieto.

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

Dr-as A. M, BACEV1CZE,
8t39 Comintrciil in. So. (Uaįo, III.
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
Ūktai reikalauja daktariszko* petelbu*. tegul

iv* prigimtoje kalbu)* gali sūszMketi ir gauti

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

ar UŽLAIKO

Pirmos Kliasos Saliuna, 
Grohkrnia ik Buczerne.

Visada ssvieie mėsa, ssvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Šaitane se- 

jiiausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandift 
(Free Luncb) kas dlen dykai.

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
Aieistentoi ir Notary Public.

ROOM 615-616
27-39 E. Wishin^ton st, Chicago, III,

Thelefon: Central. 2621.
Užaiuname civilisskom* tr knminaiisx- 
koms provoms. Geriausei iszvsrome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tusina puikiu poperiu gromatoms 
rassitle, su puikidtn kvietkom, apskaiti- 
mais ir pa vi n ešelonam. Už 11.00-ap- 
laikys 5 tuzinu* virsi minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudiirauckas,

Boi 234. Livreice, Mus.

Temykite Baltimoren lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

BrooUp, 1d., Biltiinores priemėtyje.
Užlsiksu esysts,gražu saliuos ir dide

le sale mitingams ir bstiisms, prie tekan- 
cs'o vandens. Turi gerus gėry m u* ir 
gera* užkandi* dykai. Csia laike karss- 
cziugerlsuse vieta atsivAiinti.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant bailu ar loterijų, ui pi- 

giause preke. Ass iszdrukuoju: 
1000 tikietu už 
500 „
200 
100

11.00 
70c 
40c 
30c

Telefonai: Canal 78.
Telefonuot galima Iss kamieno* 

aptleko*.

K<ir
Htsiwedhiti karščiuose
Ant Potopsko upes k ras z to, 
Tenai rasi ir be raszto. 
Grąžę vietą .orą sveiką, 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten jietuviszkassaliunas 
Parengta puikiai Mtip bijūnas: 
Pilnas gėry m u puikiausiu

. Ir su užkandžiu geriausiu. 
Csia ve) ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanas NarijatiNkas, 
West Port, Meryland.

P. K. BRDCHAS.
''tę Perkele savo krautuve in 

nunja dideli sztora, 
‘n kuri supirko dau- 

laikrodžiu. Imk- 
nidehu, žiedu Npilku. 
‘r m ■ u u
i m. L- x !h x ;»■ k- u k lt u 
ta voru. Czia teipgi 
dirba orderio

' klubinius žiedus isz
geriausio aukso ir pi

giau kaip kili. Antspareikalavimo las
ai nucsia savo tavonm expresu m visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

P. K. BRUCHA8,
7I>1 Milwaukee Av., Chicago,III.

03
P!

8 * 6
I Q
=

Sudrutinlmas plauku.
Tisrai vrienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir prassalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdė Daniu skaukejima į kė
lė* minuta*. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantaurojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkuteu 81.00. Siuncziam Pacstuirį 
swety mas saali*. Budas kaip ja* wartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laisskus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
SU W. Bex 106., Brookiyn, N. Y.

Dr. O. C. Heine,
DENTY8TA8.

Kerte 81 et ir Halsted ulieziu, 
wirazui Aptiekoe. Chicago.

Puikios popieros gremžtu 
linas 10c., o su kopertai* 
mane uisiraszys "Lietuva” gaus tusina 
s*iu poperu dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gstil lietu- 
visaka Biblija už 83 50. Utsimokkntis-gi 
prenumerata ui "Lietuva” už visa meta 
gaus minėta Biblija už 83.00.

J. BARONAS, 
1002 8. 2nd.itt,, Philadelphia.Pa.

ntszymui tu- 
15c. Kst pas

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted 8t-

82.00

4BE Tit . Z XK H77EZ 38?XK į£T=773E 1W SZSZ -

Lietuviszka Dirbtuve
Arnoto, Kapu| Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 

paredų; teipogi dėl draugysezių: Kakunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

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

D™ Stanislaw Heimar 
DENTISTflS. 

SNLAsHudAn.
kerte 18-tos nl. Visokios operacijos ant dantų at

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
jmgal naujausia metodą.
Re^uliaojaine (taueriu* 

kreivai augancziUN.
Plombos cementines, porcelnni Gryno aukso karūnėlės nuo... .*5,00 

nes arba sidabrines..................50c Vireaul. ir apatine eile danC...tl5.00
Plombos auksines nuo..............ll.OOl Garnituras dantų........................>8.00

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Birentoms 
dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Ashland kara Ir
OFISAS ATIDARYTAS:

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Kerą. Nuo Tovn of Laki 
transfer* per Halsted ui. Kalbama lanKiankai ir ruaiazlt

A. L. GRAICZUNAS,
. .. .LIETŲAVisZKAS daktaras.......

2«7į W. Divisipirst. -------- CHICAGO, ILL. i
nuo 8 iki 10 ryto 

Priima Ligonius nuv 12 iki 1 imi piet

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

ę—tYTTZ A T l< puikiu aovenul Tokio fH(umo dar niekados neg 
II Y r< A I Ateikit pažiūrėt, pašiūrėj ims nieko nekeaztuojel

* i Dabar mv. imleldšianie tursan (rensusi taikrodell: 1
su TtKKš ABBanuazKš ■šSZDrraijs t linu akmens. R R rvaraaluotas, nikeliuotai* viduriais, 
lazduodami raazvta ersaaNcu. sirr 20 mutu; t***l IsrvHrda ir vrrum* toki talkrodeli vlasdue 
cali lysiati prie 4*0 vaarz* acaso usiaaoDBU-' Visiem* puikia laikrodėliu mjrletojams mes duo
sime beeyje 80 dienu puikiu* prerentus: I. tmnu Miniu rere erruz su didele galvuke ir sinta- 
rlnl* elbušu. verte* (t M); I sryna Mintu rtrru ctesarrczia. verte* 7*e.; 1 nikeline aarrŠurna* 
nsžtrru. 2bc: 1 dailu auksinuota Diukuks lsmciuuuu su Cameo kabute, (i 50; t puikia saksinoo 
ta aaet'Tz. (i 00. I pire puikiu A usniai c daliu* etai, s din ta. (100: 1 puikia iklu l.zaodln'a 
bransakment*'*. 40c; 1 p>ra pasuksuotu kollotiiku su pa-muterio vlr-zais, 40c: 1 poe* ras ko v m* 
cuslku. su permutertnia ape-zta 36c: S k*:eteriam*euziku. permuierto apeczioe. SOc; ir 1 P' ikta

prisiunstt draug- «u nrirria Jr'gu k ■* pris U“* i mlgn-dnup* sa nrd- riu. gaus dar -XU1 dova- 
a* puik* LssKTiMi puti «ta>k >•* V'*t»»isr" tam- ■*<!•• p. r !>•<•■,.*. uirrgl-tmvr tavo kasztals.
6 tais rudeliu, gauti VIEKĄ LAIKRODĖLI SD VISOMS DOVANOMS DYKAI.
lalkrodellar moterl.sk* Jeigu motori-vks tad vjrrtazko Diek, na lenciugrlio mes pasiunslme mo 
ten ožka 50 coliu auksinuota Lurgnette keolngrll Rasrvk .nūdien, pakol istperdnvimes aeisvei- 
baiges Adresuok: ATLAS JEVVELRY OOMPANY. 16 Metropolitan Block. CHIOAGO. ILL.

—Tikrai Lietuwi arkas—

Geras alus, seniausio* anelko*, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užel- 
viu. Apart to didele Ir czysta sale ant 
mitingu, bsdiu, veseiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius, 
1681.18tht. Kerte Ooloi Chicago-1

Telefoną*; Canal 788.

Armoniku pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpseb, Nore Ik o & Co.
14 Cutn SI. Chicago, Ui

Szinplnys.il
krasztals.be
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