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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Kadangi kubiecziai, nors 

ne isz geros valios, priėmė 
Amerikos reikalavimus, tai 
virszininkas kariaunos, gene
rolas Miles, atsiszaukė prie 
karės ministerio Kooto, už- 
manydams atszaukimą. ame- 
rikoniszkos kariaunos nuo 
Kubos. Jenerolas Miles sa
ko, kad jeigu ant Kubos už
gimtų maisztai, tai ne sunku 
bus į ūmą laiką kariauną ežia 
vėl atsiųsti. Jeigu vienok 
Amerikos prezidentas giriasi, 
jog priimdama jo reikalavi
mus, Kuba užsipelno ant ne- 
prigulmystės, tai kokiu bud u 
gali ant Kubos but atsiijsta 
amerikoniszka kariauna? 
Maisztai, jeigu kur ir užge- 
ma, tai jie yra viduriniais 
reikalais kraszto, o į tokius 
reikalus neprigulmingų krasz 
tij nė joks kaimynas ne turi 
tiesos kiszti savo nagų; sve
timos kariaunos gali ateiti į 
neprigulmingą krasztą tik 
kaipo prieszai, bet ne kaipo 
draugai ir suvaldytojai užki
lusiu maisztu. Prezidentas v C
pats kubiecziams žada nesi- 
kiszti į vidurinius salos rei
kalus, o augszcziausias ka
riaunos virszininkas sako, 
kad užgimus maisztams ant 
ne prigulmingos Kubos, 
Amerika gal vėl savo kariau
ną - ežia atshjstU--Turbut 
Amerikos virszininkai pats 
ne supranta, ką kalba. Jei
gu užkilę maisztai duotų kai
mynui tiesą siųsti savo ka
riauną, tai tas kaimynas, kad 
ir per papirkimus,galėtų pats 
maisztus sukelti. Net ame- 
rikoniszki laikraszcziai garsi
no, kad maisztus su pinigų 
pagelba ir palaikė ameriko
nai ant Kubos priesz karę su 
Iszpanija. Taigi pasirodo, 
kad visai ne paprasta yra ta 
neprigulmystė amerikonų 
suteikta kubiecziams, ją ver
tėtų vadinti amerikoniszka, 
niekur daugiaus ne pažįsta
ma.

teisino, o kaip sako, jis isz 
tikro yra kaltas. Sudas nu
baudė ir kelis oficierus už pa
sisavinimą kareiviszkų daik
tu, c

Chinai.
Amerikos laikraszcziai su

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

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

Kiti krasztai vienok, tur
but, netiki angliszkų laik
raszczių žinioms ir ant jų ne 
paiso. Svetimos kariaunos 
renkasi i miestą Tien Tsin, 
isz kur laivais bus pergabentos 
į tėvynę. Czia atkako ir clii- 
niszkas kunįgaiksztis Chun 
su 40 tarnų. Jis keliauja į 
Vokietiją perpraszyti ją už 
užmuszimą Pekine vokiszko 
ambasadoriaus Kettelero.
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Nors ant Filipinų salų pasi
davė amerikonams vienas isz 
sumaniausių pasikėlėlių va
dovų, jenerolas Cailles, bet 
visgi dar yra ne mažai besi- 
prieszinanczių ir susimuszi- 
mai terp amerikonų ir filipi- 
niecziii gana tankiai pasitai
ko ir dalis Cailles kariaunos 
ne pasidavė amerikonams: 
150 filipinieczių, turinczhj 
geriausius ginklus, ne pasi
davė, bet nutraukė į kalnus. 
Pereitą sanvaitę buvo net ke
li susirėmimai amerikonisz- 
kos kariaunos su pasikėlė- 
liais, kuriuose keli ameriko- 
niszki oficierai likosi užmusz- 
ti arba paszauti, o apie de- 
szimtį paprastų kareivhj toks 
jau likimas pasiekė. Kaip 
dabar pasirodo, filipinieczių 
besiprieszinanczių ameriko
nams, turinezių ne kam tin- 
kanezius ginklus, buvo isz vi
so daug mažiau negu ameri- 
koniszkos kariaunos, o vie
nok teip ilgai reikėjo kovoti 
ant jų galutino pergalėjimo; 
jeigu per prigavystę ne butų 
paėmę Aguinaldą, dar gal ir 
dabar pasikėleiiai butų dru- 
cziai besilaiką. O vienok 
amerikonai bandė visko: ir 
karės ir prikalbinę j i imi ir 
papirkimų. Buvo atsiradę 
pasikėlėlių pulkai isz pabė
gusių amerikoniszkų karei
vių. Daug amerikoniszkų 
oficierų likosi apskųstų už 
visokius negražius darbus ir 
sukalbins su kontraktoriais 
pristataneziais reikalingus ka
riaunai daiktus. Vieną isz 
tokių kontraktorių, Pittsą, ka- 
riszkas sūdąs antru kartu isz-

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

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

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

Pietine Afrika.
Anglijonams visgi ne ge

riausiai sekasi Afrikoj. Isz- 
siųsta kariauna, sudemorali- 
zuota ir paalsinta, negali nie
ko būrams padaryti, o czia 
priesz anglijonus stoja vis 
daugiaus būrų paežių an
gliszkų valdybų. Anglijos 
valdžios elgiasi su būrais 
žiaurai, bet tuom, vietoj nu- 
malszyti savo valdybų burns, 
juos verste verezia pristoti 
prie kariaujanezių priesz An
glijos valdžią. Pasikėlusių 
būrų pulkai yra. dabar lygiai 
angliszkose Capo valdybose, 
kur jų skaito pats anglijonai 
apie 10000 kariautojų, kaip 
ir Nataliuje. Vadovais tų 
pulkų yra pirma ne girdėti, 
nepažįstami vyrai; taigi jie, 
turbut, yra teiposgi anglisz- 
kais pavaldiniais. Anglisz
kose valdybose būrai stengia
si užimti kelius ir perkirsti 
privežimą maisto anglisz- 
kiems kareiviams, esantiems 
būrų republikose ir tas kaip 
kada pasiseka. Todėl tai 
Kitchener pasitraukė isz Pre- 
torijos į Bloemfontein. Pe
reitą sanvaitę būrai Nataliu
je užpuolė ant geležinkelio 
trūkio ir be abejonės butų jį 
paėmę, bet dar į laiką atėjo 
auglijonams pastipriLii liltlG II I 

būrai pasitraukė. Czia vie
nok, apart užmusztų ir pa- 
szautų keliolikos angliszkų 
kareivių, keli, pagaj raportą 
Kitchenero, pateko į nelais
vę, o suvirszum 20 prapuolė. 
Ir tie paskutiniai be abejo
nės pateko būrams. Jeigu 
teip, tai muszis turėjo but 
gana smarkus ir jo anglijo
nai ne gali už pasekmingą 
laikyti, jeigu teip daug an
gliszkų kareivių pateko į bū
rų rankas.

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

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

gi pagarsino, jog lygiai Vo
kietijos ciesorius kaip ir Mas- 
kolijos caras sutinka priimti 
Kruegerį, jeigu jis atsilankys 
tų. Jeigu jie tą padarys, tai 
padarys su Anglijos žinia: 
tas rodytų, kad dabar Angli
ja priimtų svetimą tarpinin- 
kystę, jeigu su tokia kas pa
sisiūlytų.

Vokietija.
Vokietija naudojasi isz ma

žiausios progos ant geresnio 
susidraugavimo su prancū
zais. Glosto prancūzus ne 
tik ciecorius, kad jie už- 
mirsztų nepasekmingą karę 
1871 m., bet ir vokiecziai 
pats prie kiekvienos progos 
stengiasi parodyti savo pri- 
lan kuiną prancūzams. Da
bar sztai isz priežasties auto
mobilių lenktynių terp Pary
žiaus ir Berlyno, kuriuose 
prancūzas Fournier ant viso 
kelio pralenkė visus kon
kurentus, berlyniecziai pa- 
puoszė savo namus prancu- 
ziszkoms vėlavoms, ko czia 
jau seniai ne buvo. Ir terp 
prancūzų nyksta piktumas 
ant vokieczių, kadangi, jeigu 
juos 1871 m. vokiecziai su- 
muszė, tai tame tik prancūzų 
kaltė. Tą sziądien pripažįsta 
jau daugelis prancūzų.

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

Balkanų pussalis.
Amerikai iki sziol ne pasi

sekė iszgauti reikalaujamą 
100000 dol. nuo Turkijos 
rando už sunaikinimą ameri- 
koniszkų misijų laike arme- 
niszkų skerdynių. Vien 
Prancūzija privertė sultaną 
užmokėti prancūzams pada
rytas nuotrotas laike tų sker
dynių. Amerikai 'Turkija 
ne nori tiesiog užmokėti rei
kalaujamą sumą, bet ji davė 
padirbdinti Amerikai du ka- 
riszku laivu. Turkija žada 
užmokėti daugiau negu vertiO Cj

laivai, o isz to permokėjimo 
Amerikos misijos atgautų 
nuo Crampo laivų dirbtuvių 
prigulintį jiems atlyginimą.

Albanijoj užgimė vėl maisz
tai. Buvo czia jau keli smar
kus susimuszimai turkiszkos 
kariaunos su albaniecziais. 
Maisztai vienok Albanijoj 
per tankiai pasitaiko, todėl 
sultano valdžios prie jų pri
prato ir laiko už teip papras
tus atsitikimus, ant kokių 
nėra ką labai paisyti. Susi- 
muszimuose vienok jau ke
lios deszimtys žmonių isz 
abiejų pusių likosi užmusztų. 
Už tai maisztai Macedonijoj 
truputį apsimalszino, kadan
gi mat Maskolija uždraudė 
Bulgarijai remti macedonie- 
czius ir jiems duoti prieglau
dą Bulgarijoj. Netekę para

mos ir prieglaudos, macedo- 
niecziai apsimalszino.

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

Holandijoj pasitraukė nuo 
vietų visi dabartiniai mi
nisterial. Be abejonės į nau
ją ministeriją sugrįž pusė se
nųjų ministerių.

Isz Lietuvos.
—o--

Isz Vilniaus.
Aresztuoti Bobruiske, Minsko 

<zub. darbininkai: sliesorius Slot- 
kovski ir jo pati likosi Vilniaus 
tiesdarių buto nuspręsti ant ketu- 
lių metą policijos prižiuręs, o 
staliorius Soroka ir jo pati ant 
trijų metų.

Pernai pulkas žydiszkų darbi
ninkų užpuolė ant policijos cir- 
kulo, norėdami paveržti suaresz- 
tuotą vieną savo sandraugą. Da
bar atsibuvo pro va apkaltintų už 
tą užpuolimą; sūdąs nubaudė 39 
darbininkus: vienus nusprendė 
ant iszsiunlimo į Siberiją, kitus į 
vietinį kalėjimą, o kitus ant poli
cijos prižiuręs.

J/l. berželio per visa diena be 
paliovos tiesVilnium siautė smar
ki audra, lijo 11 valandų. Užtvi- 
nęs vanduo iszgriovė ulyczias, už
liejo kelnores, net žemutinius gy
venimus. Visas priemiestis Anto- 
ko’.ius buvo suvisu vandens ap
semtas teip, kad net bėgiojimas 
ulyczinių karų turėjo pasiliauti.

Isz Karaliaucziaus.
Czianykszlė policija buvo su- 

aresztavusi darbininką Povilai
tį, kurį palaikė už užmuszėją se
nukės Leyde, kurios kūną rado 
tvirtynės grahėj. Suaresztuotasis 
vienok pasirodė ne kaltu, todėl, 
iszklausinėjęs jį, sudžia tirinėto- 
jas paliuosavo isz kalėjimo.

Vietoj pasimirusio lietuviszko 
pasiuntinio Smalakio, lietuviai 
Klaipėdos ir Szilokarczemos pa- 
vieczių pastatė už kandidatą isz 
savo pusės p. Macziulį.

Likosi czia suaresztuotas vie
nas agentas, vokietys, kuris apart 
kitokių užsiėmimų, verbavo Prū
sų Lietuvoj liuosnorius angliszkai 
kariaunai ant karės Pietinėj Afri
koj. Ar daug jam pasisekė suver- 
buoti, nežinia, bet pataikė ant 
vieno nenormezio kariauti, kuris 
aĮiie ne d tiestą užsiėmimą agen
to praneszė vietinėms valdžioms, 
kurios ir pasodino Anglijos 
tarną į kalėjimą. Žinoma, kad mi
nėtas agentas ne dykai tarnavo 
Anglijai, toje turėjo jam gerai 
užmokėti.

Isz Roniintų, Prūsų 
Lietuvoj.

Szvento Jono dieną siautė szi- 
tose aplinkinėse baisi audra su le
dais ir debesų praplyszimais, ku
ri ant labai didelių plotų suvisu 
isznaikino javus ant dirvų. Daug 
nukentė ir Roniintų ciecoriaus gi
rios, kur V ilhelmas kas metą at
keliauja ant medžionės. Romintai 
yra netoli maskolhzko ruhcžiaus, 
prieszais \Vy.-z.tytį. C" «oiiusWil 
kelmas isz savo kiszeniaus pa
skyrė 10000 markių ant suszelpi- 
nio nukentėjusių gyventojų ir pri
sakė randui pasirūpinti ir isz sa 
vo pusės apie suszelpimą romin- 
tieczių.

Isz Labguvos, Prūsų 
Lietuvoj.

Kaime Gert laukiuose trenkė 
peiktinos į Weisso namus ir juos 
uždegė. Namuose gyveno keturos 
neini tingų lietuvių szeimynos. 
Jų beveik visi turtai pražuvo. 
To paties kaimo ūkininko Szer- 
gauezio perkūnas užmuszė du 
versziu.

Isz Tilžės.
Netoli nuo czia, kaime Kum- 

pilkiuose, ūkininkas Blasner isz- 
keliavo su paezia į malūną parsi
vežti miltus. Netoli malūno ar 
kliai pasibaidė ir pradėjo daužyti. 
Blasnero pati iszpuoiė isz vežimo į 
grabe galva žemyn ir teip sunkiai 
apsikulė, kad į trumpą laiką pa
simirė.

Netoli Tilžės, besikeliant ma
žoje valtelėj per Nemuną dviem 
darbininkams, valtelė ant upės vi
durio apvirto ir besikelianti su
puolė į vandenį; vienas isz jų, 
maseinistas Gorke, prigėrė; ki
tam pasisekė priplaukti prie 
ki auto.

Zemiszkos intaisos Lie
tuvoj

Ne seniai, kaip paduoda mas- 
koliszki laikraszcziai, Peterburgo 
vieszpatystės rodą perkratinėjo 
vidaus ministerio apdirbtą pro
jektą žemiszkų įtaisų Lietuvoj. 
Projektas tas likosi priimtas su 
tokioms permainoms, kokių rei
kalavo vidaus ministeris. Nors 
žemiszkos į'aisos ir Maskolijos 
viduriuose ne daug gero gali pa-O D O i 
daryti, Lietuvoj gi ne galės jos 
ne tiek padaryti, kiek gali įtaisos 
Maskolijos vidurių: Lietuvoj jos 
teip bus supaneziotos, kad galės 
but tik padėtojomis policijos ir 
visokių maskoliszkų diejatelių, 
kurių valdžiai žemiszkos įtaisos- 
su visu atiduotos.

Maskolių sentikių kolio- 
nijos Lietuvoj.

Lietuvoj yra diktai kolionijų 
maskolių sentikių. Daugumas jų 
vienok no turi savo locnes žemės, 
bet ją randavoja nuo labai senų 
laikų nuo dvarponių.Dabar viesz
patystės rodą nusprendė senti 
kių randavojamas žemes priver
stinai nuo dvarponių nupirkti su 
rando pagelba ir atiduoti jas ant 
iszmokesczio sentikiams tei^ jau, 
kaip po 1864m. padaryta su žeme 
valdoma ūkininkų.

Atsiszaukimas Silvertono 
lietuvių.

Per ilgus amžius lietuviai buvo 
liuosi nuo svetimų ponų ir tą 
liuosybę gynė, kaip ymanydami, 
nesigailėjo nė savo turtų, nė 
gyvasties. Už liuosybę savo 
kraszto, kaip istorija mums liu- 
dyja—lietuviai, musų tėvai, per 
eiles amžių, ’ki 15 szimtmecziui, 
kariavo be paliovos tai su lenkais, 
didžiausiais lietuvių ne draugais, 
tai su maskoliais, tai su vokie- 
cziais, kurie norėjo lietuvius pa
imt po savo globa, atimt nuo jų 
turtus ir isznaikint kalbą. Liuo
sybę garbingi musų tėvai netiktai 
apgynė, bet padidino savo krasz
tą, atimdami žemes tai nuo len
kų, tai nuo maskolių. Užtat 
garsus buvo musų tėvai visame 
sviete—mus visi godojo. Bet 
kaip tik lietuviai susijungė su 
lenkais, tuoj prasidėjo jų vargai. 
Garsus lietuvių vardas neužilgio 
visai pragaiszo,turtai,kuriuos tu 
įėjo, pakliuvo į lenkų rankas ir 
patys lietuviai liko pajungti į 
vergiją. Daugumas isz musų 
dar atmena tą vergiją. Lenkai 
arė ir akėjo su lietuviais, parda
vinėjo juos kaip arklį, jautį, arba 
szunį—lietuvių mergas ir moteris 
darkė, ne buvo lietuvio, kurs ne
būt turėjęs ant savo peczių žen
klų lenkų bizūno (turbut nuo su
lenkėjusių Lietuvos bajorų. Rd.), 
ne vieną lietuvį lenkai nuszovė. 
O ką jau bekalbėt apie musų 
brangią kalbą, kurią lenkai teip 
pamynė po kojų ir vis dar min
džioja. Ir czia Londone argi ne 
matome, kaip lenkų kunįgas mus 
visus pamynė po kojų, isztraukia 
nuo musų kruvinai uždirbtus pi- 
nįgus ir už juos stato sau bažny- 
czias, idant mus paskui isznie- 
kim dar ir iszvyt! Argi tai ne 
skriauda szaukianti į dangų atmo- 
nyjimo?! O jus dar norite drau
gystės su lenkais, musų bude
liais?! Jus dar duodate jiems sa
vo pinįgus?! Kur gi but musų 
protas, jei mes lietuviai duotu- 
mėm teip save už nieką laikyti?! 
Argi nežinom mes skriaudų, ku 
rias nuo lenkų kentėjom ir ken-

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

Vienas isz Silvertono Lietuvių.

Talpiname szitą atsiszaukimą, 
bet kaip girdime isz isztikimo 
szaltinio, už varymą lietuvių į 
svetimtanezių kilpas kalcziausias 
yra kunįgas Szlamas, jis savo ne 
taktiszku, tankiai grubijoniszku 
pasielgimu su lietuviais, juos lyg 
tyczia stumia į lenkiszko kunįgo 
globą. Nė joks paszalinių žmo
nių atsiliepimas tol ne atitrauks 
lietuvių nuo lenkų, kol lietuvys 
kunįgas ne paliaus pats varęs nuo 
savęszalyn savo brolius. Red.

Uždumti miestai.
Vidurinėj Azijoj, į sziaurius 

nuo kalnų Kuen-Luen ir į pietus 
nuo Yarkand upės, netoli miesto 
Chotan, traukiasi pieskiniai tirai 
vadinami Takia Mahan. Nuo se
niai žinia, apie tai raszė dar gar
sus vidurinių amžių gadynės ke
leivis Marco Polo, kad tuose ti 
ruošė yra pieskos užneszti seno
vės miestai. 1866m., keliavęs po 
tuos krasztus anglijonas Johnson 
praneszė, jog aplinkiniai gyven
tojai tankiui randa pieskoj pui
kaus darbo ir didelės vertės viso
kio paskyrimo auksinius iszdirbi- 
mus. Porą metų po tam tirinė 
tojas Forsyth iszkeliavo į tuos 
krasztus ant tirinėjimų ir kasinė 
damas pieską visokiose tirų da
lyse, užtiko diktai senoviszkų pi- 
nįgų ir stiklinių daiktų. Aplin 
kinių gyventojai parodė jam pi
nįgus, Buddhos statuą ir auksinį 
papuoszimą sveriantį 8 kylio- 
gramus (apie 20 svarų): visi tie 
daiktai likosi iszkasti isz žemės 
netoli miesto Chotan. Sven He- 
din 1896 m., teiposgi aplinkinėse 
Chotano, prikasė daug molinių 
puodų, senovės pinįgų ir peczėtį.

1897 m. Hoegberg tuose jau 
krasztuose prikasė daug rank- 
raszczių, suraszytų ne perskaito
moms 'lit eroms. Rankraszczius 
tuos jis parsigabeno į Europą, 
bet iki sziol mokslincz'ai tų rasz- 
tą ne įstengė perskaityti, Į sziau
rius nuo] Yarkand Darija, Turfan 
aplinkinėse, botanikas Regel 
1879 m. užtiko teiposgi liekanas 
senovės miestų pieska užnesztų.
1898 maskolbzka archeologiszka 
draugystė į.tuos jau krasztus isz- 
siuntė tiiinėtojų komisiją po va
dovyste Klementzo. Expedicija 
Turfan aj akiityj rado daug seno
vės miestų griuvėsių ir teip trio- 
bų, griuvėsių buddhistiszkų 
kliosztoiių ir kitokių žinyczių. 
Apart to rado daug iszkastų že
mėj olų su užtepliotoms sienom-’. 
Olų tokių Klamentzo expedicija 
rado isz viso 162 ir jos be abejo 
nes buvo gyvenimais bud'Jhis- 
tiszkų zokoninkų. Ant sienų 
nuteplioti buvo abrozdai peista
tanti scenas tikėjimiszkų buddhis- 
tųapeigą. Nors daug tų abrozdų 
buvo iszardytų fanatiszkų maho
metonų, kurie užkariavo tą krasz
tą, bet visgi dalis jų užsiliko. 
Ant sienų buvo teiposgi paraszai 
sanskritiszkoj, uiguriszkoj ir chi- 
niszkoj kalbose; paraszų tibeto- 
niszkoj kalboj visai ne buvo. 
Pieskoj rado teiposgi iszmėtytus 
senus rankraszczius, likuczius 
senovės buddhistiszkų kliosztorių 
bikiiotekos ir iszpjaustytus ant 
medžio rasztus ir abrozdus. Ne 
tik maskoliai, bet ir anglijonai 
rytiniame Turkestane užtiko 
daug didelės vertės senovės lie
kanų. Terp tokių daiktų reikia 
paminėti suraszytus ant medžių 
žievės senus rankraszczius, paei- 
nanezius nuo penkto szimtmeczio 
po Christaus gimimui; suraszyti 
jie sanskritiszkoj kalboj; daugu
mas tų rankraszczių yra tikėji- 
miszko turinio, yra vienok tei
posgi moksliszki, daug yra apra- 
szanezių ligas ir būdą jų gydymo. 
Aplinkinėse Chotano rado daug 
rankraszczių, suraszytų ne pažį
stamais niekam rasztais ir neži
nomoj kalboj. Czia rado teipos
gi daug knįgų panaszių į bud- 
dhistiszkas maldaknįges,bet sura- 
szytą nežinomais rasztais. Be 
abejonės tuose tiruose yra ir dau
giau labai svarbių senovės lieka
nų, pieskos užnesztų; yra czia ir 
daugiau dar neužtiktų uždumtų 
miestų. Dabar tuose tiruose nė
ra žmonių, bet kaip parodo pri
kastos liekanos ir rasztai, seniai 
gyveno czia gana augsztai kuliu 
riszkai pakilusi tauta, turėjusi 
gražius miestus ir bibliotekas, ži- 
nyczias ir mokyklas, vart< jusi da
bar niekam nepažįstamus rasztus 
savo kalboj. Dabar tuose krasz 
tuose nieks ne kalba sanskrilisz 
kai, bet rasti toj kalboj mnkrasz- 
ežiai parodo, kad kalba ta seno
vėj buvo czia suprantama, ją var
tojo jeigu ne visi gyventojai, lai 
bent jų dalis. Matyt, kad tie 
sziądien no vaisingi be vandens 
ir be žmonių tirai, ant kinių v e- 
toj augmenų yra tik lekuncz oji 
pieska, senovėj ne buvo tokiais, 
jeigu ant jų, kaip rodo uždumlų 
miestų griuvėsiai, liekanos iszdir- 
bimų ir rasztai, gyveno tauta ga
na augsztai kulturiszkai pasikė
lusi. Azijoj yra ir daugiau tokių 
vietų, czielų apskriezių, senovėj 
buvusių tirsztai apgyventais, szią
dien pavirtusių į netinkanezius 
žemdarbystei tirus. Yra teipos
gi apskrieziai senovėj garsus i-z 
savo vaisingumo, o sziądien ei
nanti niekyn, isz palengvo virs 
tanti į tirus. Prie tokių vietų 
priguli isz dalies Mažoji Azija, 
teiposgi garsi vieta bibliszko ro
jaus. Dalis tokių apskr'czių se
niau labai vaisingų pavirto į nie
kus dėl nerūpestingumo vėlesnių 
gyventojų, kure, iszstumę arba 
isznaikinę rūpestinguosius, užė
mė jų vielą; kitus vaisingus aps- 
kriezius į nevaisingus perkeitė pa
ti gamta. Ant nevaisingų plotų 
isznyko civilizacija ir mokslai, 
kurie pirma gana ąugsztai stovė
jo. Vargstantis mat žmogus ir 
czielcs tautos pirmiausiai turi ru- 
pintiesi apie numalszinimą alkio, 
tik kas nuo tokių rūpės zių atlie
ka laiko, tą gali apversti ant pa
laikymo civilizac jos ir pakėlimo 
mokslo, ant nevaisingų gi plotų 
ant mokslo žmonėms ne buvo lai
ko, todėl ir augsztai stovėjusi ci
vilizacija turėjo i z yk-ti, ant ga
lo ir žmonės tunjo persikelti į 
vaisingesnes viet, .
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Isz Amerikos.
Kuningas krlauczius.

St. Paul, Min. Rev. Geo E. 
Shaw, prabaszczius Olivet Me
thodist Episkopaiiszkos parapijos 
nuo seniai ne gavo prigulinczios 
jam algos, kadangi parapija ne 
turtinga. Parapija pare ’gė fairgi 
ir isz surinktų pinįgų nusiuntė 
pastoriui algą. Tas vienok yra 
prieszininku rengimo fairų ant 
surinkimo pinįgų ant bažnyczios 
reikalų, jis sugrąžino ir pinįgus 
ant algos jam nuo fairo surink
tus. Kadangi vienok ir pasto
rius be algos ne gali gyventi, tai 
jis, pildydamas pastoriaus pride- 
rystes, atlikusį nuo to laikot ap 
verczia ant uždarbiavimo kriau- 
czių szapoj. Ne reikia užmirszti, 
kad Shaw yra protestonų pasto
rium, katalikiszki kunįgai uždar
biavimu savo ranku darbu palai
kytų už tikią bedievystę, nors 
daugumas katalikiszkų kunįgų 
teip mažai turi darbo, kad ne ži
no ant ko atliekamą laiką apvers
ti ir žinoma, tankiausiai ne ant 
gero a p verczia.

Papjovė paczią.
McKenney, Tex. Gyvenantis 

ežia negras pastorius John Long 
iszėjo su savo paezia pasivaik- 
szczioti. Atėjo jie, gražiai szne- 
kucziuodami, ant vienos isz gra
žiausių ulyczių; ežia negras iszsi- 
traukė peilį ir su juom papjovė 
savo paczią. Kūną paguldė ant 
pievutės ir sudėjęs rankas ant 
krutinės, nuėjo sau toliaus. Li
kosi jis suaresztuotas, Long 
neseniai buvo paleistas isz bepro
čių namų, bet, u atomai, beproty
stė vėl jį netikėtai atlankė.

Norėjo nusižudyti su dinamitu.
Chilton, Wis. Apsigyvenę-; 

ežia, hotelyj Wisconsin House, 
Frank Korther norėjo nusižudy
ti. Padėjo dinamito savo kam
baryj ir jį padegė; dinamitas ex- 
pliodavo ir sugriovė visą hotelį, 
bet norinezio nusižudyti Kori hero 
ne užgavo. Jo kambaryj 
buvo dar 3 svarai dinamito, bet 
tas ne expliodavo visai. Kiti ho- 
telio gyventojai teiposgl iszliko 
ne užgauti.

Debesų praplyszimai.
Roanoke, Va. 27 d. berželio 

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

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

garlaivps Orient Steam Naviga
tion Co. “Lusitania”, iszplaukęs 
18 d. berželio isz Liverpoolio, 26 
d. berželio, prieszaisCap Ballard, 
susidaužė ir paskendo. Ant jo 
buvo 500 pasažierių. Laikrasz- 
cziai pranesza, jog g pasažierius 
pasisekė pergabenti aut kranto.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Elroy, Wis. Netoli nuo ežia 

susimuszė pasažierinis geležinke
lio trūkis su renkanezia įįvagonus 
lokomotyvą. Prieito 19 žmonių 
likosi sužeistų.

Peru, Ind. Prieszais Cass, ant 
Wabash geležinkelio, užbėgės 
ant paplauto kelio, pasažierinis 
trūkis iszszoko isz relių ir’susi
daužė. Prie to 15 žmonių likosi 
užmusztų.

Gaisrai.
Marshfield, Ky. Sudegė ežia 

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

Bakersfield, Cal. Nuo Įtam
pos expliozijos užsidegė Central 
hotelis miestelyj Keru. Iki sziol 
rado degėsiuose vieną sudegusį 
žmogų, bet trūksta dar daugelio, 
kurių dalis be abejonės teiposgi 
sudegė. Prie gesinimo vienas 
'Ugnagesys likosi mirtinai apkul
tas, apkultų yra ir dauginus.

Lauku gaisrai.
Las Banos, Cal. Į sziurius 

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

Pasimirė riebiausia ant svieto 
merga.

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

Audros.
Pittsburg, Pa. 26 d. berželio 

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

Decatur, I nd. Laike smar
kios audros trenkė perkūnas į ke- 
rosino rezervoarą Standard Oil 
Co. ir uždegė rezervoarą. Prie 
to sudegė daug kaiminystoj sto- 
vinezių triobų ir ne mažai kru- 
tanezių žmonių turtų. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant kelių 
szimtų tukstancz'ų doliarų.

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

Nupuolė žemyn.
Buffalo, N.Y. Western Ele

vator Co. krautuvėse nupuolė ty- 
ežia parengta platforma su 7 dar
bininkais. Prie to keturi darbi
ninkai likosi ant vietos užmuszti, 
o trys teip sunkiai apkulti, kad 
į porą miliutų teiposgi pasimirė; 
ne spėjo prie jų nė daktarą pa
kaukti.

1OO žmonių apsirgo.
Saledomia, Min. Ant vienų 

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

Isz darbo lauko.
Cleveland, Oh. Atsibuvo 

ežia susivažiavimas darbininkų 
organizacijos Amalgamated As
sociation of Steel & Tin Workers 
ir American Tin Plate Co. Dar 
bininkai reikalavo pakėlimo už 
darbą užmokesnio ant 10%, bet 
kompanija sutiko pakelti tik 
ant 2%. Darbininkų delegatai 
ant tų iszlygų sutiko ir padarė 
naują sutartį.

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

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

Guinnesco falls, Mich. 
Czianykszcziose hydrauliszkose į- 
taisose atsitiko baisi expliozija, 
kuri isznaikino su visu] įtaisas ir 
per tai ir darbai tų įtaisų įvaro
mose kastynėse turėjo pasiliauti. 
1000 darbininkų ne teko darbo.

MlE?TE QUEBEC, KANADOJ. 

Pakėlė ežia sztraiką organizuoti 
cigarų dirbėjai. Darbininkai rei
kalauja geresnio už savo darbą 
užmokesnio. Dirbtuvių savinin
kai parsitraukė ne prigulinezius 
į uniją ir juos mokina.

Seattle, Pa. Darbininkai 
czianykszezių plytnyczių rengia 
sztraiką. Jie reikalauja 9J valan
dų darbo laiko prie to paties už- 
mokesrifo, kokį g°audavo dirbda
mi 10 valandų.

Hazleton, Pa.| Coxe Bros 
& Co. dirbtuvės atstatė 300,pakė
lusių sztraiką prigulincziųjprie u- 
nijos darbininkų. Jų vietoj parsi
traukė ne prigulinezius į uniją.

Connellsville, Pa. Pe 
reitą sanvaūęsziiose aplinkinėse 
degė isz viso 19794 kokso pe
čiai, stovėjo gi 1653 pecziai.

Wilkesbarre, Pa. Sztrai- 
kas kalnakasių Mocanagua kas- 
tynėse pasibaigė. Ne prigulinti į 
uniją darbininkai prie jos prisira- 
szė ir ant to pasibaigė visi nesuti 
kiniai.

<][ Joliet, III. Dėl sztn-iko 
raaszinistų, dirbtuvės Bates Ma
chine Co. likosi su visu uždary 
tos ir per tai 150 žmonių ne teko 
darbo.

Joliet, III. Czianyksz- 
czios liejinyczios skundžiasi ant 
stokos darbininkų. Ir isz kitur 
atkakę darbininkai greitai gauna 
ežia darba. «

T Hoyle Brooks, Pa. Dėl už
gimusių sztraikų czianykszczios 
dirbtuvės likosi uždarytos, per 
tai visi darbai apsistojo.

■j Des Moines, Ia. 200 dar
bininkų czianykszezių krakmolo 
dirbtuvių pakėlė sztraiką. Jie 
reikalauja ant 10% didesnio už 
savo darbą užmokesnio.

Pereitą sanvaitę ant viso 
ploto Suvienytų Valstijų buvo 
198 nusibankrulinimai: pereitą 
metą per tą paczią sanvaitę buvo 
jų 185.

^j PjttsBURG, Pa. Stiklo 
dirbtuvės likosi ont 4-8 sanvai 
ežių uždarytos. Per tai apie 
40000 darbininkų ne teko darbo.

•j Pittsburg, Pa. Nuo 15 d. 
pjutės prasidės darbai Allegheny 
Plate Glass Co. dirbtuvėse.

Youngstown, On. Republic 
Iron & Steel Co. pakėlė ant 30c. 
ant dienos darbininkų uždarbį.

•fl Irondale, Oh. Dirbtuvės 
American Tin Plate Co. bus per
keltos į Chester AV. Va.

Blair, Pa. Stato ezia tris 
metaliaus tarpinimo peezius.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

- Susivienyjimo L. A. rei
kaluose-

“Vienybės” No. 25 patilpo nu
tarimai draugystės M. Valan- 
czausko, kur tarpe kitų patėmy- 
jimų, nu,tarimas pirmas kaslink 
mokesties, man iszžiuri, yra gana 
praktiszkas; mokėti po 50 centų 
kas trys mėnesiai ant abelnų 
Susivienyjimo reikalų, o atsitikus 
myriui, posmertinę surinkti 
tarpe visų draugų. Teip elgėsi 
veik visos rimtesnės organizaci
jos. Asz dar noriu užtėmy Ii, 
jog posmertinė privalo būti isz- 
mokėta isz ‘ Sus.” iždo pagal 
konstituciją, tuojaus po prisiun- 
timui paliudyjimo mirusio sana 
rio, antraip mirusio gentims butų 
ilgu laukti posmertinės; nes su 
szaukimas ekstra susirinkimų 
kuopų nevisur ir nevisados yra 
lengvai iszpildomas. Dar vie
nas dalykas: rodosi butų prak- 
tiszku, idant sanariai, mokėda
mi kvartalinę mokestį, mokėtų 
kaitų ir ant posmertinės. Szio- 
kia tvarka, rodosi, yra įvesta pas 
daugelyj organizacijų, tarp kitų 
man teko girdėti, yra tarpe len
kų “Związko”. Sanariai deda 
kiekvienas paskirtą mokestį kai
po kauciją,ir paskui isz tų pinįgų 
tampa iszmokėta posmertinė. 
Kaucija butų naudinga patiems 
Susivienyjimo sąnariams, ypatin
gai darbininkams besikilnojan- 
tiems isz vietos į vietą. Atsilai
ko, kad “Sus.”sanarys iszkeliauja 
kur nėra nė kuopos, nė drau
gystės prigulinczios prie “Susi
vienyjimo”, pertai, negalėdams 
užsimokėti į laiką prigulinczios 
posmertinės, tampa suspenduotu; 
užsistatęs kauciją,sakysime vieną 
dolierį, suspenduotas but negali. 
Kadangi musų Susivinyjimas isz- 
moka sziądien posmertinės tikt 
$150, tai man rodosi, jog užtektų 
mokėti ant posmertinių isz kalno 
po penkiasdeszimtis centų; žino
ma, jeigu per tris mėnesius atsi
tiktų keletas myrių ir sudėtais 
pinįgais negalima butų uždengti 
posmertinių, tada trukstanezius 
prisieitų surinkti extra tarpe 
“Sus” sąnarių. Nuo nelaimingos 
bjaurios atminties kun. A. Milu
ko seimo delegatai tiesos besi
laikanti atsiskyrė, reprezen
tuodami apie 600 sąnarių. 
Sanariai tie, mokėdami po pen 
kias deszimtis centų kiekvienas, 
sudeda $300, t. y- ant dviejų pos
mertinių. Reikia dar atminti, 
jog yra žmonių mylinezų tiesą ir 
tarpe kuopų pirktųjų delegatų. 
Teipgi sziądien galime įvirtai 
tikėti, jog visi tautiecziai, kurie 
seniai laukia geresnės tvarkos 
musų Susivienyjime. dabar, ma
tydami, kad mes dirbame teisin
gai ant labo tautos ir įauliecz ų, 
pristos prie rau-ų “S>>siviouyji 
mo”. Dabar niekas m s negalė 
skyrs’yti ir pravardžiuoti į musų

“Susiv” prigulės visi lietuviai,-* 
vaikai vienos motinos, nes erzin
tojai, vedėjai intrigų musų “Su
siv.” neturės vietos. Musų intri-
gantai pastūmėjo mus sziądien 
prie naujo darbo, bet kartu setei- 
kė ir naujas spekas;lietuviai sz>ą 
dien pamatė, kokios geradėjystės 
mes galimo sulaukti nuo savo 
pseudovadovų! Užbaigdams szį 
savo, nors trumpą patėmyjimą 
reikaluose musų tautiszko “Su- 
siv.”, noriu paraginti v'sus gerus 
tautieczius prie darbo organizavi
me kuopų, kur jų dar nėra. Mu
sų tautiszkos draugystės pri 
valytų sziądien atkreipti 
savo atidą ant “Susivienyjimo” 
reikalų, apkalbėtų ant savo su
sirinkimų ir paduotų savo nuo 
mones į laikraszczius. Tokiu bu- 
du mes sparcziau galėtume susiei
ti į vieną “Susivienyjimą”, kuria
me butų musų stiprybė. Linkiu 
labo tautiszkam musų “Susivie- 
nyjimui”.

J. Kazakevicze.

ISz Newarko, N. J.
Vienas isz svarbiausių atsitiki

mų terpNevarko lietuvių-vra nu
puolimas lietuviszkos kooperaty- 
viszkos krautuvės, isz ko žydber- 
niai labai džiaugiasi. Net su 
“Žvaigžde” pasidalino savo aklą 
džiaugsmą, buk tai ne buvo Die
vo padėjimo. Krautuvę nupirko 
lieluvys Rudolfaitis. Priežastys 
nupuolimo: stoka pinįgų, nes tik 
su $600 uždėjo biznį. Isz to už 
dėjo grocerį, buezerne, įrengė 
sztorą, nupirko arklį, vežimą; 
ne reikia užmirszti randus, už
mokestį 2 darbinįkams $21 ant 
sanvaitės; davimas be apsiroka- 
vimo ant kredito labiausiai ir už
kenkė. Jeigu butų sudėję dar nors 
$400, jau butų isz tikro galėjęs 
laikytis. Antra,didžiausia papras
ta priežastis nupuolimo sztoro 
buvo nesutikimai akcijonierių ir 
nesumanumas apie vedimą 
biznio. Didžiaus’a kaltė puola 
ant prezidento p. Gaubio, buk 
tas, asabiszkumus varinėdamas, 
gaiszino tyczioms visą kooperaci 
ją, per tri žmonės szalinosi ir ne 
dėjo dauginus pinįgų. Szitas at
sitikimas lai ne gazdina lietuvių 
ant toliaus. Toksai sztorus lie- 
tuviszKai-lenkiszkas yra Perth 
Amboy N. J. ir labai gerai jam 
vedasi.

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

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

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

Isz Lowell, Mass.
Lietuvių yra ežia apie du szim- 

tai, tai gi gana didelis būrelis, 
kuris galėtų jau szį tą nuveiki 
ant tautiszkos dirvos. Skaitanczių 
laikraszczius ir apszvieczianczias 
protą Knįgas ežia labai mažai: 
“Lietuvos” skaitytojų yra 5, 
“Vienybės” 1,“Saulės” 1,“Kata
liko” 1 ir “Lietuvio” 3. Ant 
tokio,kaip ežia, lietuvių skaitliaus 
turėtų but daugiau laikraszczių 
skaitytojų. Kaip visur, juo ma
žiau yra kur laikraszczių skaity
tojų, juo daugiau yra galiūnų lan 
kytojų, teip yra ir ežia. Daug 
ežia lietuvių sunkiai uždirbtų 
pinįgų pereina į saliunininkų ke- 
szenius.Svaiginanti gėrymai gim- 
do nesutikimus.Laikas, rodosi, bu
tų musų broliams susiprasti ir 
vietoj girtuokliavimų, griebtie- 
si geresnių ir doresnių užsiėmi
mų liuosose nuo darbo valandose.

Per storone pp. Sabonio ir Vi- 
skoezkos, kurie be pailsio darba
vosi, susitvėrė pas mus Susivie
nyjimo kuopa. Susitvėrė ežia ir 
broliszkos pagelbos draugystė po 
vardu D. L. K. Algirdo, ant Su- 
-iv. czarierio, jos dalis prigulėjo 
prie Sus vieuyjinio. Virszinmkai> 

likosi iszrinkti: prez;dentu — G. 
Viskoczka, vice prez. —G. Jered- 
ne: prot. sekr. —A. Jankauskas; 
f nansų sekr. — J. Gobis; kasie 
rium — W. Budrevicze. Nors sa- 
naiių draugystė turi tik 27, bet 
kad ant kiekvieno susirinkimo pri- 
siraszo vis nauji, tai tikime, kad 
skaitlius sąnarių į trumpą laiką 
pasididįs. Nuo Susiv. vienok, ro 
dosi, kad draugystė suvisu pasi
trauks. Czianyksztė Susiv. kuopa

Mr Dr D.L.K. Algirdo norėjo duot 
balsą per “Tėvynę”, kad Susiv. 
butų grynai tautiszka organizaci
ja. Priesz seimą vienok atkako 
ežia, matomai kunįgų atsiųstas, isz 
Bostono Mikalauskas ir prigun- 
dėsuszaukii susirinkimą ir pri 
kalbėjo duoti balsą už Rymo kata- 
likiszką.Tą, per savo nesupratimą, 
sanariai ir padarė. Dabar be abejo
nės ir pats turės pasitraukti isz ka- 
talikiszkojoSusiv.,arba pati drau
gystė gali pasidalyti į dievuotus 
ir tautieczius. Siundylojai skir
stanti žmonės į m už-ikencz anezias 
paitijis isz tikro verti nupeikimo 
ir paniekos. Jie, skirstydami mu
sų pajiegas, griauja s Ipną lietu
vystę.Ką gali v’si susidėję, vieny
bėj lengvai nuveikti,to juk pasida
linę, terp savęs besi pjaudami, 
ne nuveiks ir prie gerų norų, o 
ežia da musų pjūdytojams ir gerų 
norų trūksta.

Jaunas Algirdas.

Isz Brooklyno, N. Y.
11 d. berželio pasimirė ežia 

lietuvys Markevicze, sulaukęs 40 
metų, Amerikoj iszgyvenęs 10 
metų. Paėjo jis isz Suvalkų 
gub. Amerikoj ir apsivedė. 
Dirbdamas sunkiai, gavo džiovą. 
Dirbo, kol galėjo, bet nuo per
nai nusidavė į ligonbutį ir jame 
iszgulėjo su virszum melus. 
Pnesz mirtį, Le irupindamas apie 
likimą paezios ir dvejatos vaiku- 
czių, pakvietė porą draugų isz 
Szv. Kazimierio Draugystės, ku
rios buvo sąnariu, padarė doku
mentą, nurodydamas, kur padėti 
pinįgus posmertinės ir apart to 
praszė, kad jo kūno ne leistų į 
bažnyczią, kadangi tas daug 
kasztuoja, o paežiai ir vaiku- 
eziams pinįgai labui bus reikalin
gi. Nors velionis, gyvendamas 
a>?M svieto, buvo liuosų pažiūrų, 
bet mirdamas, atsilygino su ponu 
Dievų.

Laidotuvės atsibuvo treczią die
ną. Tuom užsiėmė Dr. Szv. Ka
zimierio. Ji, pagal savo būdą, 
palaidojo kūną su didelėms isz 
kilnėms, su muzika. Kaip velio
nio buvo prisakyta, kūno ne lydė
jo į bažnyczią. Užtai kunįgas 
Varnagyris ateinantį nedeldienį, 
kad drožė tai drožė per savo pa
mokslą draugystei, tik nežinia 
už ką: užtai, kad laidojo pasimi- 
rusį draugą, ar užtai, kad nene- 
szė į bažnyczią ir per tai kunįgas 
isz laidotuvių pelno ne turėjo?

Brooklynietes.

Isz Omaha, Nebr.
Lietuvių yra ežia gana didelis 

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

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

Gerai butų, kad atsirastų lie
tuvys, kuris uždėtų duonos kep
tuvę. Ant to padarytų, mums 
rodosi, gerą biznį, kadangi lietu
vių ežia ne mažai ir jie tari duo
ną pirkti pas svetimcauczius. 
Padarytų terp lietuvių gerą biznį 
lietuviszkas mėsininkas ir barz
daskutys. Lietuviszkų saliunų 
turime gana. Butų reikalingas 
ir lietuvys daktaras, su kuriuom 
lietuviai ligoniai galėtų susikal
bėti. Seiliaus buvo ežia prisi
veisė per daug kazirninkai, da
bar jie isznyko; isz to mes visi 
džiaugiamės.

PROTOKOLAS 
“Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj” 16to seimo, 
laikyto WilkesBarre, 

Pa. 21, 22 ir 23 ge- 
gūžio 1901 m.

Sesija I
Ne galint sutikti su laužytojais 

visaiinų Susiv. L. A. tiesų, kun. 
A Kaupu, kun. A. Miluku ir kun. 
S- Pautienių ir jų pritarėjais, že
minus minėti delegatui apleido p. 
Koons’os s lę ir nuėję ant Stum- 

ps'o salės, persistatė nuo žemiaus 
minėtų kuopų, nes visi paliudyji- 
mii (mandatai), paduoti kun. 
Kaupui, kaipo centr. prezidentui, 
ant reikalavimo atiduot pėdavu
siems, tapo ne at duoti.

Delegatai buvo ir visi savo ran
ka pasiraszė:

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

1 A. Deimantienė;
No. 6. Draugystės Simano Dau 

kanto isz Plyinouth,Pa.:
2 B. Baigia,
3. M. Totorius,
4. AI. Z ilii ckas,
5. K. Nienius,
6. A. Maslauckas;
No. 10 kuopos isz Philadel

phia, Pa.:
7. K. Uniku,
8. V. Daukszys,
9. T. A-tramskas,
10. S. Astramskas,
11. K. Velikis;
No. llkuopos isz Waterbury, 

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

Conn.:
16. J. J. Grieszius,
17. T. Pauksztis,
18. J. Kiizakeviczia;
No. 24 kuopos isz Glen Lyon 

ir Wanamie, Pa.:
19. P. Sirpalis,
20. P. Kanapinskas,
21. J. Racziunas,
22. J. Kruszinskas,
23. J. Anskis;
No. 34 Dr. D. L. K. Vi tauto 

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

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

Pa.:
33. J. Ramanauckas,
34. B. Mikalaviczienė,
35. AI. Mikalaviczienė;
No. 56 kuopos isz Traverse Ci- o

ty, Mich.:
36. P. Mikolainis,
37. V. Daimanta;
No. 62 Dr. Blaivystės isz Pitt

ston, Pa. :
38. AI. Tol ubą; S
No. 73 Dr. szv. Petro ir Povilo 

isz Westville, Pa.:
30. V. Pūkas;
No. 74 kuopos isz Lost Creek, 

Pa.:
40. AI. Roczkus,
41. AI. Valiukeviczia;
No. 81 kuopos isz Rohne, Pa.:
42. V. Adamav ežia;
No. 93 Dr. szv. Juozapo isz Ha
stings, 43. K. Bražys,
44. J. Pauksztis, garbės sąna

rys.
Virszininkais vedimui seimo 

tapo iszrinkti:
K. Draugelis—prezidentu,
P. Mikolainis—Isekretorium,
V. Ambrozeviczia —11 sekre

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

Daukszys, J. Zemantauskas ir P. 
Kanapinskas.

Presos komitetas padavimui 
žinių į angį, laikraszcėius I. J. 
Grieszius ir V. D inkszys.

B. Baig s ir J. Kazukeviczia 
tapo iszrinkti nueiti pas advokatą 
ir pat-i rodą vyti, ką galima daryti 
su laužytojais visotinų tiesų. 
Ant kaszių delegatai sumetė 
$15 00

Sesija II.
Pp. Baig s ir Kaz ikeviczia pra- 

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

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

Paskui tapo iszrinkti J. Ka- 
zakeviezius, V. Daukszys,V.Kau
nas, P. Alikolainis ir V. Ambro- 
zev.czia sustatymui protesto prie
szais sulaužytoj us tiesų, dėlko 
virszui minėti delegatai apleido 
vieszai pagarsintą p. Koons’os 
svetainę, kur ne buvo galima rast 
jokios teisybės.

Protestas tapo sustatytas szi 
toks:

“Wilkes Bane, Pa. 22 ge
gužio, 1901.

Ales, delegatai 16 seimo, sių
sti nuo kuopų NNo. 5, 6, 10, 11, 
20, 24, 34, 38, 52, 56, 60, 62, 
73, 73, 81 ir 93, matydami netei
singą pasielgimą ir sulaužymą 
konstitucijos tiesų nuo Su-ivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoje centra- 
liszko komiteto virszininko, kun. 

A. Kaupo ir neteisingu keliu isz- 
rinkto seimo prezidento kun. S. 
Pautieniaus, neįstatimiszką atme
timą delegatų kuopų NNo. 5, 10, 
U, 34 ir 52, o neįstatimiszką 
priėmimą delegatų nuo kuopų 
neturinezių tiesos siųsti delegatus 
ir pripažinimą No 102 kuopai 
trijų delegatų, kuomet tojė kuo
pa nė vieno delegato ne gali sių
sti, ir ne davimą balso nė vienam 
pasiteisinti, priėmimą vienų skun 
dų, o atmetimą kitų, priėmimą į 
seimo virszininkus Prano Burbos, 
ne ėsanezio delegatu, ypatingos 
valdžios visame kun. A. Miluko, 
viso vienpusiszko, ne teisingo ve
dimo reikalų —mes 43 delegatai, 
laikydamiesi tiesų charterio, ir 
konstitucijos, apleidome vieszai 
pagarsintą p. Koons’os salę ir nu 
ėjome ant Stumps’o salės, laikome 
16 seimą, ką patvirtiname savo 
paraszais”.

Po szituom protestu pasiraszė 
visi virszui minėti delegatai.

Sesija III.
Skaitymas kuopų, įneszimų 

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

Centr. sekretorius, T. Astram
skas, papasakojo seimui cariszką 
tvarką kun. Kaupo redakcijos 
reikaluose ir Susiv., kur jis viens 
ne galėjęs nieko priesz tai daryti, 
nės visi kiti komiteto sanariai ėjo 
su kun. Kaupu isz vien.

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

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

Sesija IV. 
Nutarimai.

1) Kun. A. Milukui atimta 
garbės sanarystė už visus erge- 
liūs, padarytus Susivienyjime.

2) Senus centraliszkas komite
tas turi atszaukti savo nuospren 
dį iszmetime Damijonaiczio ir 
Tareilos isz Susiv., per “Tėvynę” 
ir tuodu sąnariu perpraszyti už 
apskelbimą. Jeigu to ne padary
tų, tokius iszmesti isz Susiv.

3) Ardytojai Susiv. kuopų ir 
atitraukianti nuo Susiv. draugy 
stes, kuopas ar sąnarius, kaip J. 
Grinius, kun. Saurusaitis, Milu 
kas ir Pautienius turi būti nubau
sti sekaneziai: turi atszaukti tą 
ir prisipažinti piktai darę. Jeigu 
ne atszauktų, iszmest isz Susiv.

4) Lzkreiptojai 15to seimo 
protokolo turi būti nubausti per 
prisipažinimą ant iszvadžiojimo 
tyczioms tą padarę. Je'gu ne pri
sipažintų, iszmest isz Susiv.

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

6) Centr. prezidentas nieko ne 
gal daryti iszmokėjimuose ir ki 
tuose reikaluose be susižinojimo 
su centr. sekretorium ir kasie- 
rimn.

7) Susiv. organas “T-vyne” ne 
turi but cenzūruojama; į ją turi 
patilpti rasztai kuopų ar sąnarių 
Susiv reikaluose. Suprantamai 
redaktorius lik pataisys raižybą. 
Teipogi “Tėvynė” turi būti regu- 
liariszkai prisiuntinėjama sąna
riams.

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

9) Visi kuopų įneszimai turi 
būti pagarsinti per Susiv. organą.

Pas rga. Esant“Tėvynei” kunį
gų rankose, to padaryti tuom tal
pu ne galima, ir kuopų įne-zimai 
yra pagarsinti “V enybės” No. 
23, 24 ir 25.

10) Už “Blaivystės Laiszką” 
sujie.-zkoli užmokesnį spaudos ir 
sugražinti Sus>v. kason, kas pa
likta centr.komiteiui,

11) “Lieluvtszką Gramatiką”, 
iszlei-tą ka-ztais Susiv., visi sąna
riai gauna dovanai, pnmokėd>mi 
po 5c. tik už prisiuntimą.Ne sana 
riums pardavinėti po 25c., idant 
gramatika dauginus pr .sipiatmt ų 
terp žmonių ir atneszlų naudą, 
aut kurios tapo parengta ir Užlei
sta.

12) Konstitucija Susiv. L. A. 
turi būti ats.»audinta lietuviszkai 
ir angliszkai.

13; Knygų peržiūrėtojai Susiv. 
sekretoriaus ir kasieriaus atliks 
savo darbą ir pagarsins tą, kaip 
greit gaus knįgas.

14) Centr. sekretoriui, T. As- 
tramskui, tapo dovanota kaltė už 
pasiraszymą ant iszmetimo Dami
jonaiczio ir Tareilos.

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

16) Susiv., turint savo spaustu
vę, ne duot knįgų sjiaudinti į ki
tas spaustuves, kaip antai p. Sta
garo spaustuvei centr. kom. pada
vė atspaust Chrestomatiją ir isz 
kalno užmokėjo $300.00. Spaudi- 
nant Susiv. spaustuvėje, visgi 
szioks toks pelnas butų buvęs pa
ežiam Susiv. Beto: centr. kom. 
tapo palikta pilna valia iszleidi- 
mo Liet. Chrestomatiją aut 15 
seimo, bet teip suprantant, kad 
gal rūpintis apie rankrasztį tiktai.

17) Susiv. spaustuvė turi būti 
Philadelphijoj.

18) Susivienyjimas Lietuvių A- 
merikoj” visai nesikisza į tikėji- 
miszkus reikalus.

19) “Tėvynė”, Susiv.L. A. or
ganas, turi iszeidinėti kas nedėlią 
po senovei.

20) Atjieszkojimą viso Susiv.
L. A. turto palikta Centralisz- 
kam Komitetui. •

21) Septynioliktas Susiv. sei
mas bus Boston’e, Alas.

Telegramai atsiųsti seimui 
su linkėjimais.

Elizabeth, N. J. May. 22—01 
Sveikinu delegatus ir vėlinu jiems 
gerų nutarimų ant labo lietuvy
stei.

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

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

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

Lai gyvuoja tautiszkasSusivieny
jimas laisvas! Szalyn su despotais 
ir ardytojais Susivienyjimo!

V. Ramanauckas. G.- Alerkevi- 
czius ir G. Mikalaviczius.

Union City, Conn. AIay 23—01, 
Szalyn Kaupo ii Miluko rete

žiai 1 szalyn budizmas! lai gyvuo
ja draugija!

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

Szalyn žandarmerija, carizmas, 
jėzuitai, pipirninkail Lai gyvuo
ja liberalai!

J. Bekeris.
Į centraliszką komitetą tapo 

iszrinkti:
Prezidentu—AI. Totorius, 1 Wi
llow str., Plymouth, Pa.
Vice—prezidentu — V. Kaunas, 
Box 211, Newburyport, Mass. 
Sekretorium — T. Astramskas, 
112, Alonrestr., Philadelph;a,Pa. 
Kasierium — T. Pauksztis, 123 
N. Main str., Pitston, Pa.
Apiekunai kasos: J. Kazakevi- 
ežia, 1150 Wyoming avė. Pittston, 
Pa. K. Unika, 1112 Moyamen- 
sing avė. Phil idel| hia, Pa.
Užveizėtoji! knygine —V. Dauk- 
szys 766 S. 2nd sta. Philadel
phia, Pa.

16 seimo virszininkai :
Seimo prezidentas-Kazys Drau

geli-;.
Sekretoriai: P. Mikolainis ir V. 

Ambrozeviczius
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Ant galo užpraszome visus Su
sivienyjimo sanarms mus paremti 
užlaikyme Susiv organizacijos ir 
ai j eszkoii visą jo turtą czielybė- 
ie.

Ales praszome ant susirinkimų 
nutari i ir vi Jems sąnariams 
mums pritariu'tems pasiraszyti 
ant tam parengtų popierų, kurias 
szsiuntinėjome vi.-ems kuopų 
prezidentams ir tuo- p įsira^zymus 
prisiųsti prezidentui p. M. Toto
riui, kad ant to pasiremdami, 
mes galėtumėm i.-zpildyti Jūsų 
reikalavimus.

Ateinanczią trecz'ą kvartalinę 
mokestį praszome siųsti pas p. T. 
Pauksztį, 123 N. Main sir. Pi
ttston, Pa.,-ui is yia užstatęs kau
ciją ant $50< 0 0t)

Tole-nius >avo aisiszaukimus ir 
praneszimus talpinsime “Vieny
bėje”, kol atgaukime “Tėvynę”.

P sitikėdam ant Jūsų, garbus 
Susiv. smiriii. kad mus 
paremsiie ir užs'osite teisybę, su 
ta pažadmanezia vilczia, kad: 
“Kur vienybė, ten s'iprybėir lai
mėjimas”. bekamė.s su godone:

“Susiviensjimo Lietuvių A- 
merikoj” Ceuti-di-zkas Komite
tas.
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Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.................. c 53c
Prusiszkos markės po............24^c

Prie kiekw’eno pinįgų siuntinio 
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13) KnyCTw>t
ireloriam'ir
■o darbjir 3 Atsiliepimas iii Susivie- 
)it gaus kuį^ nyjimo Lietuvių Lais-
U) Centr u vamanių kuopas. . 
mskui,tapoį»? Draugai! Matėte isz patelpu- 
iiraazymaUI&.e^° “L;etuvoje” Seimo protokolo, 
įaiczioir Tirėt iu0& paduotas laiszke buvusio L.

15) Sumainę 
is knįgos t®^ 
akancziai, ot$ 
tvarkoj.

L. L. Rasztininko M. Ambroze- 
Ivicziaus stovis kasos persistatė 
teip: “liko pas kasierių 11 dole- 

*rių ir 78 centai. Skolos-gi A. 
Olszevskiui $3-1.10”.

16) Susiv.,tariny Apturėjęs 18 d. berželio nuo M. 
^d^^^AmbrozeviCziaus vienintelę knį- 
spaostuvasikiį^g^ kurioje telpa suraszas kuopų 

ro spaustuvei^ gu jų įmokoszcziais, rokundos: 
atspaust Clirg^ĮejgOg ų- Įszeigos, ir palyginęs 
Ino užmokėjo^, pa^ursintgi jau stovį kasos su 
nt Susiv. spjiįx knįga, radau nedateklių 88 cen- 
oks toks pelnsij, tus, nes—gi naujai aprinktas ka- 
am Susiv. Belo^sierius, Dr. Szliupas, priėmė nuo 
>opaliktapilmTt buvusio yždininko V. Gustai- 
• Liet Chrat^czio tikt 10 doliarių ir 93 cen-

LIETUVA 3'

I rūpintis aptemę Radau teip-gi įraszyta, jog 
17) Susiv.spieįs kuopos isz Bostono, Baltimorės, 
iladelphijoj. ir M-t Ci.rmel yra prisirasziu- 
L8)Susivieojjįį sios B,ie S> K L- bet 5okio adre 
rikoj” visai s0 tl* kuoP^ ir kiek Prie N Pri" 
;zkas reikalus ^uIi sanarių’ nėra’ PW^ta 

tikt, kad kuopa isz Bostono į- 
19) ėrynėiSg o k e j o $2. 30; o kuopa isz B d 
įas, tari kzeidifis-i timorės 3.85. Kuopa-gi isz M-t.

Carmel neįsimokėjusi nieko.
!0) AtjieakojiaĮ • Toje knįgoje buvusio centr.
A. turto paEbi, rasztininko yra teip-gi įraszas 

n Komitetui atspaudintų knįgelių: 
!1) Septyniolikto į 1. “KaipMaskolijaper-
3 busBoštoo'e, į sekioja Lietuvą?” Exem-
Telegntwi ils'g Pliori1 8°00-

su life 2 "KaT ?eriaus'“1 ld|-
doti numirėlį?” 3000, 

Uizabeth, N. J. Jį 3 »Ar vyskllpa8 M. Vo- 

ikinu eegitaii ianczauskas ne buvo viliu- 

ų nutarimų ut it giu Lietuvos?” 3000,

ik 

Jnion City, Co®| 
ioopou delegate* 
Ivašioj. Lai gjną 
gybe!

T. M 
inersville, Pi > 
gyvuoja tautiate 
s laisvas! Szalyn 
dy tojais Susiriši 
. R'ifflanauckaiG. 
i ir G. Mikalavim 
aion Cily,'ConB.Je

Negalėdamas isz to užraszo ži- 
noti, kur ir pas kokią ypatą yra 
pasiųstų knįgelių, meldžiu p. 
A. Olszewskio, jų spaudėjo, ir 
visų sekretorių Susiv. L. L. kuo
pų, idant teiktųsi duoti man ži
nią, kur ir kiek yra tų knįgelių, 
ir ar visos kuopos jas apturėjo, 
nes isz knįgos centraliszko Sekre
toriaus pasirodo, kad kuopoms Bal 
ti mores, Bostono ir M-t. Carmc- 
lio ne buvo iszsiųstos. Pasi
skubinkite su taja žinia, nes jūsų 
dabartinis centraliszkas raszti- 

alyn Kaupo ii D ninkas ne nori užsipelnyti vieszo 
szaįyn budizme1 papeikimo už ne parengimą aisz- 
tugija! kesnio inventor.aus Laisvamanių

Petrai turto. Rasztininkai kuopų teik- 
onCity, CodiI sis teip-gi praneszti, kiek sana- 
i žandarmerija, rių priguli prie kiekvienos kuo- 
ai, pipirninkiiH pos ir nuo kurio laiko yra prisi
etais!!

J.I 
centraliszką is 
)kti:
identu—M. Tito 
str., Plymouth,Ii 

-prezidentu -1 
211, Awbuipf.

■eteriura -T. k* 
Monrestr., Hfe 

ierium — T. M 
Jain str., Piktoj 
ekuoii kasos: B 
, lloOlVyomiD'r! 
K. Units, Illi I

u ve. Philidel|k' 
eizetoju knypuo-
«, 766 S. 2ud
i, Pa.
6 seimo virszipab' 
eimo prezidentei

ekreloriai: P.IU 
brozevieziua

nt galo užpn«s» 
jnyjimo wnuuiH' 
ikyme Susiv ik*’ 

iszkoli visą jotu)

raszę su pilnais adresais?
Isz protokolo Seimo teip-gi 

matote, jog nutarta spaudinti 
“Pajiegą ir Medegą” Bucehnerio. 
Reikes todėl nemaž pinįgų. Bet 
ne daug Susivienyjimas nuveiks 
gero, jeigu atspaudintos knįgos 
gulės metų metus neiszparduo- 
tos. Lai kiekvienas sąnarys ima 
už priderystę iszparduoti nors po 
10 explioriu kiekvienos jau at
spaudintos knygelės, o pinįgų ne 
štokuos ant nuveikimo tolesnių 
mierių Susiv ienyjimo.

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

S. L. L. Centr. Sekr. Kun. V.
Dembskis.
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Lietuviams ant naudos.
Nesyk į pramokę lietuviai, atėję 

į Suv. Valstijas, norėtų mokslus 
užbaigti, bet dėl didelių kasztų 
to neįstengia padaryti. Todėl 
skaitau sav už pareigą tautie- 
cziams praneszti, kad tuom tarpu 
“universitetas valstijos Missou
ri”, miestelyje Columbia, Mo., 
priima ant studijų už dyką vi
suose savo fakultetuose. * Tas u- 
niversiletas gyvuoja jau nuo 1839 
m. Coluinbijoje, kur randasi į 
6000 gyventojų, ir turi nuo val
stijos ir isz kitų szaltinių dide
lius metinius įėmimus. Todėl 
universitetas atidarė duris vi
siems, kurie apsiszvietę būdami, 
nori įgyti augsztesnį mokslą. 
Fakultetai ten yra: Edukacijos, 
Jurisprudencijos, Medicinos, A- 
grikulturos, Inžinierijos, Kalna- 
kasystos ir Metdiurgijos. Pragy
venimas ten pigus yra—nes ga
lima per melus pramisti už 125— 
200 dol. Universitetas turi savo 
knygyną, szpitoię, muzėjų, labora
torijas ir 1.1. Visi fakultetai teip- 
gi atviri yra moterims, lyginai 
kaip ir vyrams. Ant medicinos 
įstoti gali tie, kurie pabaigę yra 
“ high—chool”, arba turi paliu- 
dyjimą, jog įgiję yra tolygų pra
dinį mokslą. Kursai traukiasi 
ant medicinos per ketvertą mo
tų. Pereituose 1900—1901 m. 

medicinos ežia mokinosi 85 stu
dentai; visame gi universiteto 
buvo 1500 studentų. Kas nori 
artesnes žinias gauti, tegul r.iszo 
gromatą pas “Mr. Irvin Svitzler, 
Columbia, Mo ’. Vėlycziau, kad 
lietuviszka jaunuomenė pasinau
dotų isz teip puikios progos.

Isz savo pusės apsiimu vienam 
vaikinui ar merginai duoti kasz- 
tą ant mokslo tame universitete; 
bet jeigu atsirastų koletas kandi
datų, tai idant ne butų rugonių 
iszrinkimo vieno ar kito, kandi
datai turėtų paraszyti dissertaci- 
ją (apymyje vieno arkuszo druko 
ar daugiaus) lietuviszkoje kalbo
je, kurią paskui paduotuinėme y 
spaudą, ir keno bus dissertacija 
geriausia, tam prižadu medegisz- 
ką pagelbą. Temą dissertacijai 
gali kožnas qav pasirinkti, arba 
gali per gromatą su manimi susi
žinoti. Bet ant konkurso reika
lauja stoti tiktai toki, kurie ne tu
ri remianezių juos giminių.

Dr. J Szliupas.

Isz visur.
|| Ant Užbaikalinės linijos Si- 

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

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

|| Mieste Gijon, (Iszpanijoj) ir 
aplinkinėse klerikalų prieszinin- 
kai ant bažnyczių prilipiuėjo at- 
siszaukunus, jog visos bažnyczios 
bus iszdegintoS. Bažnyczios kū
muose Morena ir San Juan isz 
tikro sudegė ir tai nuo padegimo. 
Mat Iszpanijoj priesz tautą ir 
priesz krasztą nusidėjo kunįgija. 
o už tai reikia nukęsti tikėjimui 
ir bažnyczioms. Teip ant galo 
visur yra, kad už nusidėjimus ne 
labiausiai nusidėję turi atsakyti.

|| 27 d. berželio prasidėjo 
terptautiszkos automobilių (veži
mų be arklių) lenktynės terp Pa 
ryžiaus ir Berlyno. Į lenktynes 
stojo ir amerikonas Foxhall Kee
ne, bet jam ne pasisekė: vos per
važiavus Belgijos rubežių, jo ma- 
szina pagedo ir jis turėjo pasi
traukti nuo lenktynių.

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

Į| China Merchants Co , kurios 
įtaisos ir krautuvės yra mieste 
Tientsin ir jas saugojo ameriko- 
niszka kariauna, atsuzaukė dabar 
į amerikoniszką randą, reikalau
dama sugrąžinimo brangių tavo- 
rų už 400000dol., kuriuos, matyt, 
saugotojai už saugojimą pasiėmė.

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

|| Sziuose metuose Prancūzijoj 
975878 žmonės turi bicyklius. 
Sukontroliuoti tą ne sunku, ka
dangi Prancūzijoj yra moke-tis 
nuo bicyklių.

|| Laikraszcziai vėl pranesza 
apie susilpnėjimą popiežiaus pa- 
jiegų. Daktaras Luponi už
draudė jam gyventi sode, szėtroj, 
ką popiežius darydavo kas vasa
rą; dabar matant tokio gyveni
mo jo pajiegos yra per menkos.

|| Miestuose Deception ir Au- 
tofagasta, republiboj Chili, pieti
nėj Amerikoj, laike paskutinių 
rinkimų užgimė maisztai. Pas
kutiniame porte policijantai szau- 
dė y pulkus žmonių, du žmonis 
užmuszė, o daug jų sužei

dė.

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

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

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

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

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

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

|| Gusinijoj, Vakarinėj Turki
joj, užgimė kruvinos musztynės 
terp krikszczionių ir mahometo
nų, kuriose 10 krikszczionių li
kosi užmusztų, o daug sužeistų.

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

| Per sanvaite nuo 15—22d. 
berželio, Hongkonge apsirgo az;- 
atiszku maru 155 žmonių, o pasi
mirė 152.

Nauji iszradimai.
»*« Gyvenantis mieste Tries

te, pietinėj Austrijoj, Daktaras 
Trojm iszrado naują būdą apsau
gojimo numirėlių kūnų nuo pa
gedimo. Apsaugoti pagal Troj mo 
būdą kūnai iszrodo kaip kūnai 
gyvų žmonių, net akys teip jau 
žiba, kaip <ryvo žmogaus. Kanas 
vienok kietas ir jis ne gimda, <ja- 
b iszbuti tokiu per kelis szimtus 
metų teip, kaiyj ir Egi ii to mumi
jos. Kokiu būdu kunus apsaugo
ja Trojan, tą jis laiko pislaptyj. 
Pagal tą būdą apsaugot is vieno 
Vaiko kūnas yra laboratorijoj 
Peszto universiteto piufesoriaus 
Lenhaii’ek o.

*** Laikraszcziai pranes<a,buk 
profesorius Johnson isz Kansas 
un versiteto iszrado badą paver 
limo į trumpą laiką ne^ro y bdt- 
veidį. Įczirszkia j ems po oda 
medeles vadinamos Leukitu ir 
juodi negrai pavirsta y baltus. 
Jeigu tas butų ir teisybė, tai 
klausymas, kok ą isz to negrai 
naudą turėtų, jeigu juos prof. 
Johnson paverstų į būtus? Kaip 
amerikonai nekenezia jų juodų, 
teipjau nekę-tų ir skriaus ų nors 
ir baltais pastotų.

Vietine^ Žinios.
— 25d. beržedo trenkė peikimas 

y mediszką kolegiją ant. West 
Harriston ulyczios ir ją u'deym. 
Kadangi ne toli kolegijos yra Ii 
gonbutis, tai liepinius apėmė bai
mė, kad szpito ė ne užodeęjtų. 
Sunkiaus serąpinczius, netradn 
ežius pa-ikelii ligonius i~zne-zė 
laukan, bet u^uagesrims pisioekė 
ugnį užgesimi ir nepuleisti prie 
ligonbuezio.

— Chicagos bulmistras d. 
liepos uždraudė szaudyti isz re
volverių ir kitokios veislės szau- 
dyklių, mėtyti ant ulyczių dina
mitą ir explioduojanczias petar
das. Už szaudymą ir pardavinė
jimą szaudyklių vaikams perkup- 
ežiai turės atsakyti priesz sūdą. 
Toki yrą bulmistro padavadyji- 
mai, bet vargiai bo kas juos pil
dys ir lietuviai po senovei szau- 
dys isz surūdijusių, niekada ne 
szveieziamų revolverių. Papro 
tys tas vienok yra ne gražus, civi
lizuotuose miestuose nieks ant u- 
lyczių ne szaudo.

— Karszcziai Ch'cagoj nesi
liauja, kankina žmonės jau per 
isztisas dvi sanvaites. Skaitlių 
apsirgusių nuo saulės karszczio 
galima jau szimtais skaityti. 
Vidurdieniais termometras rodo 
su viražu m 95° karszczio.

— Irving Park Bld. elektrisz- 
kas karas pereito3 nedėlios dieną 
užbėgo ant pikninkininkų vežimo 
ir vežimą sudaužė. Prie to vie
nas dviejų metų vaikas likosi už- 
musztas, o 8 suaugę žmonės 
apkulti.

— Pr. 114 Polk str., nuo 
antrų lubų per langą iszpuolė 36 
metų Laura Brown. Ji mat bu
vo truputį per daug užsidulinusi. 
Prisimuszusią nugabeno tuojaus į 
pavieczio ligonbutį.

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

— Elektriszko geležinkelio 
linija isz Chicagos y Milwaukee 
bus padirbta dar szią vasarą. 
Trukiai pradės bėgioti isz Chica
gos nuo pradžios rugsėjo mėne
sio-

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Si mano Daukanto ant 

savo paskutinio susirinkimo laikyto 2 
berželio, numažino ant tūlo laiko įstoji
mo mokesti. Nuo szio laiko priims drau- 
gysten gerus tautieczius, neseneinius 35 
metu už $1.00 įstojimo mokesties. Se
kanti susirinkimą turės 7 d. liepos, K. 
Liaudanskio saloje, 3301 S. Morgan str. 
Todėl vyrai pasiskubinkite pakol įstoji 
mas pigus.

A. Bijauskas, sekr. 
3327 Auburn avė.

Chicago, 111. Draugyste Liuosybes 
laikys savo menesiui susirinkimą nede- 
lioj, 1 vai. vidurdienio, 7 d. liepos, salėj 
Petrosziaus, 108 W. 18 ui. ant kurio bus 
labai svarbus dalykai apsvarstomi. Dėl
to kiekvienas sąnaris privalo pribūti. 
Naujiems sąnariams instojimas dar $1.

Draugyste.

Balins! Balius!
Chicago. Nedelioj, 24 Lapkriczio, 

Dr-te Dovido Karai, turės savo balių, 
Freiheit Turner saleje, 3417 b. Jlalsted 
st. Todėl meldžia visu kitu draugys
cziu toje dienoje nedaryti balių ne te
atru, kad viena kitai ne kenktumem.

Komitetas.

Aukos ant kankintiniu.
M. Czernevska, Thorp. Wis............$1.00

Buvo 151.29
Sykiu 152.29

Ign. Cz...ui,pasiusta 25 Rubliai už.. 13.30
Lieka kasoje..............138.99

Pa j i esz kojiniai.
Pajiesz.kau Benedikto Brazio ir Elzbie

tos Braziukes, Kauno gub...Sziauliu pav., 
Gruzdžiu parap., kaimo Žiogu. Jie pa
tys, arkas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Kazimieras Bacziulis,
128 String str., Chicago, 111-

Pajieszkau Vicento Norkaus ir Kazi- 
zimierio Levicko,abu Kauno gub.,Rosei- 
niu pav.,Kaltinėnų parap. Jie patys, ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ciprijotis Norkus,
Fontanet, Ind.

Pigiai ant pardavimo gera mesiniezia 
'buezerne) vietoje lietuviu apgyventoje, 
arti dvieju Bažnyczių, biznis gerai isz- 
dirbtas. Atsiszaukite pas.

T. Szeklicki, 572 Noble St.,
(12—7) Chicago, Ill.

Pigiai ant pardavimo geras saliu- 
nas po nr: 572 S. Jefferson st. kerte Bar
ber. Norinti pirkti atsiszaukite po nr. 
824 W. Slst. Place, vienas blokas į rytus 
nuoHalsted si.

AR NORI DARBO?
Jei teip, tai eik pas Jurgi Vitkų, dar

bo agenta, 3319 S. llalsted St., o per ji 
gali gauti darba ant farmu, geležinkeliu, 
mieste ir tt. 12-7

Atsiszaukiinas!
Man wažinėjant po Vakarus ir po 

Nauja Angliją teko sueiti daugelį Lietu- 
wių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžtvelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, Diewa, gamtos 
įstatvmus, ewoliueija, ir lt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio weikale “Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stuff), ir kadangi sziądien 
toks weikalas isz tiesų yra reikalingas 
wisiems lais'vamaniams, idant turėtų 
atrama priesz kunigijos melus apie re
ligija. asz pasisznekėjęs su kiliais tau- 
tiecziais ryžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietu'visz.kos knygos, kas dabar nori 
prigelbėti anąatspaudinti.kasztuos$1.50; 
po atspaudiniino kasztuos $2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėt i lietu-I 
wiszkoje kalboje, kwieeziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinta, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję ir jų tvardai ir pra- 
tvardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Tautieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Szliupas, M. D.
421 Penn Ave., Scranton, Pa.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu................................................. 50c.

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...........................................................35c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Iszleistą 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,aiszkaus druko. 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.

Smcrtis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmikis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy- 
riszka ar moteriszka, juodaar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidala 
dasižinos. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos pavidala. Knygute kasztuoja 
tik............................................................10c.

Istorija ape Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te.............................................................. 10c.

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu'kalbu P. A. Szi kny
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 
dasižinosi...............................................25 c.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos’ redakcijoj.

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

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

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

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

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

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

4) . Sumas nesiekianezias 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 temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyma 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei siun- 

ezia pinigus į wisas swieto dalis. Par
duoda szifkortes ant wisu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos į wisasswieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardawimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti 'visokiu 
lietu'viszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawinczewoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. Olszcwskis,
924—33rd St. Sub-Sta. GO. Chicago, Ill.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y. 

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

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

Stanislowas Rinkewiczius, 73 Grand s).
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 2G2 Metropolitan avė.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 447 W. Line st.

M T. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

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

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas.

1740 Nay Ang Ave.
BALTIMORE, MD.

L. G aw) is, 2018 N. Washington st. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
Wincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas,
Juozapas Matutis,

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

“Lietuvos” Iszleistuxe.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant puses $1. 
Pinigai turi but apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

IŠ KUR ATSIRADO 

mnsu naminiai gyvuliai ir auginami augmenys?

Pagal Lmikevyčiu.

VI. Kaip iš vienos atmainos pasidaro 
kelios naujos?

Klausymu apie geresnę atmainą kiekvie
nas kitaip supranta; geresniu vadiname tą, 
kas geriau musų mieriams, reikalams ir no
rams atsako. Tą ne vienodai supranta nuo
žmi, ne vienodai suprato ir musų semj gady
nių prateviai, kadangi ir jie ne visada ir ne 
visi vienaip gyveno, ne visada tuos pačius 
reikalus turėjo.

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

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

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

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

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

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

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

Laukinis kalniu balandis.
Labai senose gadynėse, vos apsisėdę ant 

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

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

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

(Toliaus bus.)



Knygų Katalogas.
Knygos swetlmos spaudos.

Anegdotai iszsitarlmal Ir patarles isz gyweni
mo senowes Grukonu bei Rvmlonu “ “ 10c

Apie kalbu pradžia ir tikros rodos del apsisaugo 
limo nuo neprieteliu wedanozlu isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszojas nurodo kurios yra seniausios ant 
swieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuwlszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
Isznaikintl; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo ju apsisaugoti. .... 10c

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozellai parodo žmogaus pil
na kokios Isz girtybes pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszslgydvti.30c.

Abecola Ir teip mokintuve del vaiku, sutai
syta A—es Ir J. Sz. Yra lai geriausias lemen- 
torius, nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
klnanoziu straipsneliu, prie pabaigos gi po

teriai ir prisakymai............................... 20c

Praeito Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsldejimo miesto Wllniaus, koki jame 
kliosztoriai buwo, koki lietuwiszki ku- 
nigaikszczlal gyweno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akywu Lletu- 
'vos atsitikimu.................................. 10c

Pradžemokslis Rankos Raszto del norineziu 
iszmoktic gražiai raszytie 10c

Pradinis mokslas angliszkos kalbos................ 75c
Pilnas szimtmetinis kalendorius su pilančio

mis...................................................................  10c
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V. Yra tat 

kamantinėjimai Biblijos ir nekurle per- 
kratlnejlmal tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganlnglems dūmojimams..................... 15c

Pasakos pagal Krylovį. Parasze eilėmis 
Vincus Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, paraszytu eilėmis... 10c

Pirmutine nnszelpa urnai susirgus, teipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Bulvida parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele.................................................... 10c

Pasakos, Romanai, KTovelios. 
Mytlini.

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............10c
Angliszkai-lietuvlszkas žodynėlis, sutaisytas 

Ten. P. Saurusalczio. turi apie 3500 žo
džiu: angliszki žodžiai iszguldlnetl lletu- 
vlszkal..................................................... 30c

Birutes dainos “ “ 10c
Budas gydymo. Daktariszka knyga.......... :...40c
Dainų skrynele ,, ,, 20c
Dallyde arba patarmesstaliorlams, surinktos 

isz naujausiu knygų, su 120 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stalioriszkį
darbį............................ 40c

Etuologlszkos smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vycziaus. Moksllszki lietuviu praeitos 
tyrinėjimai, sa viena mapa................. 25c

Egle žalczlu karaliene Ir Iszgrlowimas Kau
no pilies 1362 m., du pulkus dramai para- 
szytl Aleksandro Gužuczlo . . 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz szlandleninlo
Lletuwiu padėjimo...................................10c

Gywenlmas Klemenso Marijos Hofbrauero,
ou iziwu. jzu o*. Ik ... -
Dr-tes Atpirkejlstu isz Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kalnus-Alpėmis'va

dinamus, worsta. ant lietuwiszko Kn. 
PetroSaurusaiczio Kas nori turėti dwu- 
slszku nauju uasiskatimu tegul nusiper
ka szg knlngelę ....................................: ... 30c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau
sius isztyrinejlmus suraszytas.......... 15c

Inranklai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtmecziuose del praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Muo 
Donald. Labai akyva knygute......... 10c

Isz ko kyla melai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dembskis. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szventos Biblijos, kūrins perskaitė supra

Liužinus galas Ponsko Piloto, kurs buvo au
džia Vleszpaties Jėzaus.......................... 5c

'mina Vills. naujausia ir gražiausia pasako, 
kuriu skaitytojas atsidžiaugt negales ....75c 

tpieka Diewo, pasuka ...................................... 50c
uidersoiio pasukos, P. Nerio. 10 gražiu pa

suku vienoje knygelėje............................15c
Lple Jena Twordaucka garsu burtinyka 

Ir jodarbus sykiu suapraszymais apie bur
tus........................... ... 25c

viv. <>imus Stepo Rauduoslo, pasakos 15c 
j'VfinmiiH Gena'vulles (Gcnowefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
n id>-kuriu lietuwini Jau daug kartu gir
dėjo. ..... 50c

newaitis, apysaka szlos gadynes. Yra tai 
gražinusia pasuka, kurios lietu'viai dar 
neglrdejo. “ “ • 50

luonos ji- szkotojai, apysaka n. SCnkievl - 
cziaus........................................................... 35c

)u pirkus apraszymai npie nedorybe žydu ir 
pikta auginimo tvaiku ............................ 50c

Idėja ant meszlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuwiams Muse.........10c

Istorija gražios Magelonos ., 15c
Istorija septynių Mokytoju ‘ “ 50c
Juozupas Koniuszc'vskis, arba kankinimas

Unijotu po'valdžia maskoliaus . .25c
Juokingas pasakojimas apie Szaltabulzius

Ir du gražus straipsniai isz uklnikystes 5c 
Kas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės 

isz lietu'viu gywenimo ,, 15c
Kaukazo Beloiswis.’L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, puikus apraszymas isz gywenimo 

lieluwiu...................................................... 50c

sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžiu ja žmonėms skaityt.......................75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geolloglszkas Lietuvos isztyrinejimas, 
naudinga moksllszka knygele............ 10c

Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražiosKatrukos “ “ 10c
Istorija iszlaiko Francuzu wainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30c 
Istorija arba apsakymas apie Lietuwos praei

ga. Parasze Zanawykas. . . 40c
Iszganlmas 'vargdienio. Knig\ .e pamoki

nanti kaip pagerint sawo gywenima 25c 
Intekme Socljalistlszku sanlygu ant wisu kultū

ros szuku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint sawo buwl.............15c

Ka darytis, kad butumc sueiki ir ilgai gy-
wentumem........................................................ 10c

Kankles, lietuwiszkos dainos su’natomis, 
sutaisytos ant4 balsu del wvru dalis 1. 20c

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 
riszklems sutaikytos: parūpino Dr. V.
Kudirka, 11 dalis........................................... 30c

Keli Žodžiaiapie Auginimą, pnraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglnti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru....................................................... ICo

Kaip igytle pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaitis ,, ,, . 10c
Kas yra. o kas bus „ „ . 10c
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c

Keletas žodžiu apie iieyuwius ir naudingi pa
mokinimai del Lietuwos žmonių. 10c

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zahn’a 
verte kn. A. Milukas...............................15c

Kristijono Donelaiczio Rasztai....................... 40c
Kapai Didžiu Kunignikszcziu irKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorį, parasze N. Yra 
tai istoriszkas iszsznipineiimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kuuigalksz- 
cziu ir Karalių........................................ 10c

Kn.A. Bubos Prozaiszki Rasztai. Sziojekny
goje telpa 12 gražiu pasakų, paraszytu 
kn. Burbos, buwuolo kleboną lietuwisz
kos parapijos Plymouth, Pa., kurios tai 
yra szitoklos: ••Tlrmiszkiu Andrius”, 
"Szwiesule", ‘ Drąsybe ir iszmintis žmo
gaus", "Apiburta awis” "Tewo pasku
tiniai žodžiui”. "Naujulenkis isz prie- 
wartos”, "Sesuo”, "Už tewynes meile”, 
"Burtininkas isz Cucugvano Austrijos”. 
"Sodžiaus elgeta ’, "Welnio iszpažintls”, 
"Smertisant nosies”..............  80c

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szi yra 
ne tik graži pasaka bet ir geras pamoki
nimas pr>e uklniiikystes....................... 10c

Lietuwiszkos Pasakos. Medega lietuwlsz.kai my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Basanawieziaus. 
Czia telpa 14 seniausiu lietn wiszku m'tolo 
fiszku pasakų, kaipo tai: Diewas ir 'velnias:

’erkunasir velnias, žmogus ir we)nias;Api>- 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laima ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApieSz.al- 
nį ir szalti; Apie 'vėjus. Apie milžinus; Apie 
žili ežius ir smakus; Apie wilktakius arba 
wilkalokus. Yra tai Juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in^ures'Kar 
ir sziįdien daugybe lletuwiu tiki buk tai wis 
buwus teisybe............................................ $1.50c

Maskoliai 1612 metuose arba Jurgis Milos- 
lawskis........................................................40c

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekwienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus 'vieno Medejo su 'visokiais 
ž'verimis po swetlmus krasztus swieto. Yra 
tai akywas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais ... 10c

Markus ir Aurelionas, apisaka isz pirmu am
žių krikszczionystes................................ 20c

Mythal, Pasakos Ir Legendos Žemaicziu, su
rinktos Ed. VeckenstedUo, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkalokus ir tt., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
dien dar nekuriu tiki. Kas vienį isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke............................................ 50c

Nedorybe Rymo Ciecoriaus, istorija isz laiko 
ponawojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 5c

Kankwedis Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatas in:pažystamus, nriete- 
llus, giminias, mylimulsius ir mylimuo
sius priesz apslwedima, in ponus, kuni
gus,'vyskupus ir kitas augsztai Btowsn- 
czias y patas. Pasveikinimai (pavinczewo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwlu, 
gimimo ir kituose swarbiuoso atsitiki
muose......................................................5Oc

Robinsonas Kruzius, morallszka ir žlngedi 
apysaka paszwesta jaunumenei.....25c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Ilutchinsonį; sutaiso Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve- 
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimu. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
lūs, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatyti ivai 
riuose muzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena vra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziat isz to semia bran
giausia mokslo susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumu žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti, kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 370 puslapiu stambaus 
druko, ant graž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu mvairiu senu gadynių isznykusiu su
tvėrimu. Preke.............................§1.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo 'visas 5 dalis swieto. Su 
74 paweiksleliais: mapu, žmonių, gywii.iu ir 
medžiu. Tinkamisuse geografija in pradine 
mokslaing..............................................25c

Vanduo ant žemes, požeme ir virszuje žemes. 
Rusiszkai pirasze Rubakin’s. Verle Drugys. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vandens 
fiermaitms ir veikmes: kaip ils persikeiezia 
n gara, kyla iu virszu ir tenai tveria debe

sius, debesiai, padangėse atvėsę, keieziasi 
in vandens luszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbus veikla: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir laidc.- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules keieziasi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo rovus, upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vėl veikia tį pati 
darbį kaip ir ant virszaus žemes.... lOc

Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvediszko Ne
ris. Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar merginu ir mokina žmo 
giszkos dory bes.......... lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, 'vakarines, prie 
spawiednes, komunijos, misziu, miszparu ir 
daugybe kitu; misziu maldos su abrozeliais; 
miszparai giedami lietuwiszki ir lotimszkf: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapiui- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Do'vido: aklai, ražaneziai, 
stacijos, karuuka, keliolika szwentu giesmių 
ir it. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wisu lletuwiszku maldaknygių, daili, bal
ta, slidi popiera; stambus, alszkus drukas 
Miera3Į4x4‘A coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezios:

No. 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals,be ap 
kalimo...................................................50 c.

Krltuoliui szviesos bei abrozal Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tancziu tulus tikejimiszkus dogmatus.... 50c

Kabalas talpinantis sawyje 'visokius užmini- 
mus Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Kelios istoriszkos dainos. Gražios ir swarbios a- 
pie Lietuwos praeitin, jos lietuwiszkus ku

* nigaikszczius, Kražių skerdyne ir tt......... 10c
Keistutis, tragedija 5 aktuose del teatru........... 20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą .....................................................10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 

raiczio. Aiszkiai apraszo pjowyne Kražiuose, 
kaip tas 'viskas atsiliko, kiek Ir koki žmones 
buwo aresztuoti, kiek sužeistu, klek už- 
musztu. kiek nusūdytu ir tt..................15c

Kuningas, puikus apraszymas Isz gywenimo 
Lietu'viu paraszyta del Amerikos Lietu
'viu. .... ... 50c

Lengwas būdas paežiam per sawes pramog- 
tle raszytie, del nemokaneziu 10c

Lietuwiszkos dainos isz wisur surinktos, 
apie keturi szimtai dainų “ *2.00

Lietuviszkas Albumas, Laida I. Istoriszkos ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengtas ir isz- 
leistas kn. Miluko su pagelba prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum- 
fiais apraszymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
szdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al

torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudiszkis; Griuvėsiai Gede- 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventlnyczla 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakiszkio bažnyczia, 
Kapas Simono Daukanto, Birutos koplyczia, 
Palanga. Buomas ties klaipeda, Minijossle- 
nls ties -Garždals, Nemunas ties Vilkija, Li
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub.: tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—lletuviszkoj ir angliszkoj. Preke.... 5Oc

Lietuwos Tewynes Dainos, paraszytos kn. Anta
no tVienožinsko. Labai gražios dainos 20c

Lietu'viaiamžiugludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuwius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele'verta yra per
skaitymo kiekwienam lietuwini 10c

Litwlni i Polacy. Lenklszkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lletu'viams padare ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
szalintis......................................................10c

Laisvos Valandos. EPcs. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Szlose jo ellese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimu 
ir dvasiszkį naudį...............................   15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau
nuomenei del smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jos gali nuburti apie savo laimę 
ar nelaimę, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jį vaikinas myli Ir tt........................ 25o

Lietuviszkas Sziupinys, II Laida. Konradas 
Vallenrodas ......................................... 10c

Lletuvlszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czio. Kliaslszkai lautiszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas................................. 40c

Lietuviszki rasztai ir rasztininkni, raszlia- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k» 
nors gero parasze lietuvlszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanaviezius, Ivinskio, 
S. Daukanto, vyskupo Volonczlausklo, 
kn. Burbos ir kitu................................. 40c

Lietuvos Kankles, turinezios 72 naujas dai
nas............................................................ 15c

Lietuvos Istorija, paraszyta Slmano Daukan
to. Dvi dideles knygos, kožna po JI.50c 
arba abi už............................................. $3.00

Lietuwos Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Diewo dowana. isz kurios galima iszmokti 
gerai wirti waigius ir atsakaneziai įvesti 
kukne...................................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto- 
risz.kai socijolioglszkas pieszinys....25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Pieszinys apie pnespaudas ir persekioji
mus lietuviu Isz szalies maskoliszkos 
valdžios.................................................... 10c

Maskolijos politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina Ir naikina lletuivlus ir ju 
bažnyczias . . , . . .10c

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuwos 
Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuwos tautiszkas kilimas. Po tam ro
dos ukinvkams prie gero 'vedimo ukinykys- 
tes, ir keletas pasakaieziu . . . 10e

Medega musu tautiszkul waistinykystai. Szioje 
knigoje apraszo'visas ligas, ju 'vardus ko
kiais jas 'vadina Kuuniecziai ir Suwalkle- 
ežiai, kokeis 'vaistais prasti žmones jus 
gydo............................................................40c

Medega Slmano Daukanto bljografljai (gywe- 
nimui). Yra tai uaujause knigele ir labai 
akywa. kurioje apraszytas gymenbnas Slma- 
noDauknnto nuo pat kūdikystes iki josmer- 
tles: kaip augo, kur mokinosi, ka weike Ir 
tt. Prie to Ir jo fotografija patalpinta. 80c

Neslpneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose uktuosesu 

inženga, iszlelstį Tėvynės Mylėtoju Dr-tes. 
Yra tai puikiause tragedija grajyjama teat
ruose.pirma syk iszwersta ant lietuwisz
kos kalbos Wlnco Kapso.........................25c

Olga Llubatovycziute, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
mergina Olga Llubatovycziute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskus czlnovnikus ir gaudoma gudriai isz- 
trukoisz ju ranku................................ lOo

Pawasario Balsai, naulauslu dainų knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose . • 15c

Padėjimas Lletuwiu tautos Rusu wieszpatys 
tej (socfjaliszkos pieszynis)............ ...35c

Patarles ir dainos..................................................10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 puf- 

k’u dainų , . . . 10c
Pamokinanti apraszymai isz gywenimo žmo

nių ir wisokios rodos...............................*5c

Knygos sawos spaudos. 
jKkywl Apsireiszkimai Swiete, ant kuriu zmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
swieto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bal, griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi.............3Oc

TVritmetika. Kniga iszsimokinimuirokundu.
Preke............................................................23c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymį s'velkatos.’isz kurios gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele pri'valo rastis kiekwie- 
nuose namuose, nes kas jį su atyda perskai
tys,pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu 'vi
sokiu ligų, pataikys užlaikyticzielybeje sawo 
sweikatį. pailginti sawo amži ir mokes užau
ginti sweikais ir twlrtais sawo waikelius. 
Preke.......................................................35o

(\_pie turtu iszdirbima. Parasze Schram; verte
S. M. Veikalas gvildenantis politiszkįjį eko- 
nomijį. Kokiais keliais issidirbį turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo................................... 35c

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie, Nalkovskl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
siu lietuvlszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanezius iszsaves ugni: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek Joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ažeru, upiu, 
ju vardai, plotfs, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, ar kartus, ko- 
kijuose gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis, iszskaitytos visOs vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos Ir tt. ' Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paproeziai, už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
<.’iai, lietus ar giedros; kur koke ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak- 
i 's kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 coliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt............................................ §2.00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaromis atspausti para- 
szal ant nugaros ir szono. Preke.. .§2.50 

Istorija Bu'Vlenytu AValstiJu Szlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyweno, koki 
žmones pirmlausi.i’ isz Europos pradėjo 'va
žiuoti in Amerika, kokios kares buwo, už ka 
karewo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buwo, koki ir kiek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinasi Konstitucija 
Suwienytu Walstiju, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekwienam žmogui 
szioje Amerikosžemeje gywenaneziam,idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, ka“jum 
yra wale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
364. Preke.........................................§1.00

Drūtuose, gražiuose apdaruose.............. §1.35
Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
uietuvos kunlgaikszcziais: Keistuoziu, Vy- 
autu ir kitais. Isz ežios knygeles skaityto

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

Lietuviu pratevlai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki Jie pateko po valdzl i persu. Parasze Lie
tuvos Mvletojas. Knyga turi ZC3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
senoveje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris
taus gimimį......... . ............................. 5Oc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
nreseion russe en Lithuanie suplesze kun. V. 
Dembskis................................................lOc

Kaip geriausiai laidoti uumireli? Pieszinys Dro 
L. VVehlam. Isz angliszko iszgulde kun. V. 
Dembskis................................................15c

Kražių Skerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m, maskoliui užpuolė ant bažuy- 
czlos miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo- 
we nekaltus žmonis, iszgriowe altorius ir už- 
peczebjo bažnyczia. Aiszkiausiai apraszo 
ta 'visa atsitikima............................... 15c

Lietuwiszkos Lementorius su noterlais, kate
kizmais ir mistranturu.......................15c

Mokslas apie Žemę ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Aproszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žwaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas živaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos živaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu. turinti 225 pusiu 
plus. Yra tai wienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszwiesti..... ’Z5C

Drūtuose, gražiuose apdaruose............§1.00
Mlndaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
rasze Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Drus Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. 25o

OHtypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos kares 
Indijonu Amerikos..............................25c

Dulki istorija ape Kantria Alana.kuri per 22 me
tus waikszcziodama po swieta, daugybe
Ledu ir wargu kantrai iszkentejo.........2Oc

Noujausis Lietuwlszkas Sapnlnykas, surinktas 
ir suredit. isz daugel swetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikru Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro
zeliu,— su apraszymu planetų ir pnslapcziu 
kokias senowes žmones'vartojo inspejimui 
ateitos.—Gerluusel iszguldo wisokius
sapnus..................... 5Oc
.Apdarytas....................... ,........................O5c

I’awurgelo ir kaip gywena Kynal (Cblnul).
dwl labai akywos pasakaites.................... 10c

Paskutines mlszios. (Isz lenkiszko). Pasuka
isz atsitikimo mluyszku kliosztoriuje .... 10e 

Pajudinkime wyrai žemg. Labai graži pasaka 20c 
Pawogti arkliai ir Meudelis Didgalwls D'vi 

gražios pasakėlės ■ 10c
Plunksnos abrozellai. Szeszlos naujos,labai

gražios pasakos , , , . . 20c
Pajauta Lizdeikos dūkto arba Lletuwa XIV

szimtmetyjo. labui gružl pasako................ 75.
Pamokslai Grožiu Žmonių,, paraižyti kn.

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bui pumoklnaoczios posakes .. ,, f(k-

Parmazonas arba baisumus Diewo rūstybes. Pa
rasze Szwentmikls Apsakymai isz tikru atsi
tikimu Isz Lietuwos lleluwiszku parapi 
1u..................................................................... ..{(k

Paveikslai Parasze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunį mergina Ir ju susl- 
puezlavimį................. 15c

' Pamokslai Iszminties ir Teisybes iszguldineti 
Galwocziu 'visu amžių. Czia yra patilpg 128 
gražiu,juokingu ir iszmintingu pasakaieziu

as nori turėti gražiu juokingu ir pamoki- 
nanczlu skaitiniu legul nusiperka szlįknin- 
gelg. o gardžiai pasijuoks, zmonese turės kį 
papasakoti ir ant kiekwleno užklausimo mo
kės duoti iszmlntlngį atsakymį........5Oc

No. 2. Mažas Akso Altorius, prastais,drū
tais apdarais, auksintais krasztais, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemis, su kabute........................ ’75c.

No. 3, Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros miuksztais apdarais, apwalels 
kampais, auksinti krasztai, paraszais 
ir kwietka......................................... §1.25

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeuzisz- 
kos gluodnios skureles apdarais apwa 
leis kampais, auksinta kwietka,kryžius ir 
krasztai ...........  §1.50

INo. O. Mažas Aukso Altorius, baltos celiu
lioidus apdarai, iszkilusios kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztai.. .§1.50

TNo. T. Mažas Aukso Altorius baltosceliu- 
lioldos apdarai, kwietkos aut'vieno szo
no isz.klotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz- 
tai......................................................§2.<

Knygeliu INo. O Imip ir T Itvviet- 
kos newienokios. beweik IrieKwie- 
nos knyceles kwietkn iHzmurcini- 
mas xv i h Kitokia

ŪKININKAS, Lietuwos ukinįku lai 
krasztis, iszeina tvieną. karta kas me
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2į markes, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 timer, dolierį.

VAKPAS.l iteraturos.politikosir mok
slo, dwimenesinis laikrasztis, knsz- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus [Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

Frl. Martha Šaunus, 
Rokaiten, per Neukircli,

Ost Pr. Germany.

________ LIETUVA___________________________________________ -

D™ siaie DisDansaru” (jau jus isztjudut-H
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuoja!

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pensary’’, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės, .lie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
justi liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
iržmonesisz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva anl kožno trūkio 
(treino) idant butu isz.gydylais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagalba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i- 
c r o s c o p a , 11 a r m o y t o me
te r o , S p Ii i g m o g r a p Ii o , fi
le k t r i s z. k u balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho
no n d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymei inai nužengė pirmyn 
diognososc ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su 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 Van Buren ui. 
Cy Liejimas per liti Van Buren ui.

Patemyk adresa.

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

Specijalistai “State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, viduiiniame ir sename amžyje 
įtaisius pasekmes jaunystes nciszmintin- 
gumo persi žagi m o senesni uose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėjo, paniurumo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnojimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsiii- 
kejimo, nuliūdimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žmo 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktara ir no likai iszgydyltt. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. (lydymai 
“Stale Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe
ci jalista^turi szimtus geros valios pado- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru Stato Medical Dispensary. N e 
k o n t e k n u o 1 a t a i . Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

VARICOCELE'!“.1'”'—* v .k w v ()rgĮlI1Uose).
Nusilpninanti rezultatai szilos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina jirota, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka

j szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
j cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
, metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi- 

j mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir pavidala. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
rtszk umui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
£3?“ Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
j serganti szita liga, kuri specijalistams 
i Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles irgydi- 

j mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
I gydytu.

Tiktai vyru 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 ey- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, 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 turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jogjusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra

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
sti globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois |
County of Cook j s‘ S’

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

(Seal)
George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ul. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
ineriu, kurie geidžia at važiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landes,
Lietuwiszkas Daktaras.

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

teriszkiį- ligų. Mokinosi uniwersitete 
New Yorke; praktikawo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.t.

U^Ztikrinsi InZfiydyinri
wisu slaptų ir paprastų ligų, kaipo tat: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą widuriu, 
gahvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne- 
'vaisingumą. Gydymui nerwiszku ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Ligas LytinZ.ku Daliu.
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz
gydyma užtikrinu kiekxviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landes,
134 E.24th St.jCor.Lexiugton Av.

,..„i„„,i„„. f nuo 9 ryto, iki 1 po pietOfltso "alandos. , nu0gpO'pjet iki 8wakuro 
Nedeliomls:nuo 8 iki 10*4 wal.ryto;nuo2 iki 4 vai. 
po piet.

Kodą per Gromatas Dy ai.
Užpraszydamt gydyklas prisiuskite $1.00

(^'■'Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sweri ir apraszyk saxvo ligą, o į 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

F.P Bradchulis
Attorney and Counselor at Law.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner LaSalle & Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys adxvokatas, baiggs 
mokslą jurisprudencijos ezion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas wisuose suduose.
Res. 168 YV. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

—Tikrai Lietuwiszkas—

SaliiirjaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kwe- 
ptanti cigarai ir czysta wieta del užei- 
xviu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, weseiliu ir kitokiu zabo- 
wu

Jonas Petroszius,
168W- 18tht. Kerte Union. Chicago.

Telefonas: Canal 788.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

S. Mack,
212 First St.. Elizabeth, N. J

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. Kudarauckas,

Box 234, Lawrence, Mass.

U. BARONAS,
1002 S. 2nd. St. Philadelphia, Pa.

Taiso 'vargonus ir mokina ant ju grajytl. 
Geriausiai sulalso teatralisz.kus giesmininku 
chorus. Užlaiko gražės popieras gromatu ra
szymul, tu žinąs po 15 o. Drukuoia tikintus Ir tt 
Teipogi duoda gera rodą nuskriaustiems ir 
atjlcszko ju skriaudas. Telpgl turi ant parda- 
"imo lletu'vlszka Biblija už 83 50.

7R
LLETUWIU DAKTARAS

m

MARJA DOW1ATT, I
Į1Į

Kauno gub. Szauliu pawieto. ’{J
___________________________ iii

723 W. 18th Street. Telefonas: Canal 78. įi
Telefonuot galima isz kie'kwienos Ijš

Nuo 8tos iki 12tos ryto. aptiekos. i'!t
jlz

vMfe Ž.Jn
>7,v*. >4.v*

Dr-as A. M. BACEVICZE,
-----Gyvena to nr.-----

Kur
atsivvedintikarščiuose.

| Lietuviszka Dirbtuve j
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitu visų bažnytinių 

! paredų; teipogi del draugysezių: Karunu, Kukardu, | 
Uc Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti n 
i : savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 1 
i j atliktas, atsiszaukite pas: Į
H T. ANPRUSZeVICZAITe,

115 W. Division St. CHICAGO, ILL.i..!_____ ___ _ ___ _ ___________________________ I

8839 Commercial ave. So. Chicago, Ill.
Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauju daktariszkos pagelbos, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktara, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszDeketi ir gauti 
visa rodą.

iTietuviai, norintiejie gauti pagelba per g po
niutas, isz kitu miestu, tegu] pilnaiapraszo savo 
gali, o tada gaus pagelba.

AR ESI KURCZIAS??
Whi kurtini**i ir sunkus girdėjimas dabar yra 

iszgydomi su pagelba natriu musu iszradnnu. 
Tik kureziais gimė ne gali but iszgydyti. Ūži
mai galvoj veikiai ritASZLiNAMi. Apraszyk sa- 
wo liga. Iszegzaminawirnas ir rodą dykai. Gali 
patys name iszsi ydyti su wisai mažais kasztais. 
Dr. Dalton’s Aurai Institūte.^cmcago.Yn0,

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

UŽLAIKO

Pirmos Kliasos Saliuna,
Grosernia ir Buczerne.

Visada szvieže mesa, szvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandis 
(Free Luneh) kas dien dykai.

THEO PROULXADWOKATAS IR KONSULIS.
JONAS MOZEI KA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 615-610

87-89 E. Washington st., Chicago, Ill.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civiltszkoms ir kriminaltsz- 
koms provoms. Geriausei iszvarotne pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

A M. Matusawiczia,
AGENTAS

Wargonu, Pijami, Siinvamu Ma- 
szinu, Cigaru ir Papicrosu.

VVargonus, Pijanus ir Maszinas duodu ant 20 
dienu ant iszineginimo. Jeigu per ta laika pa
sirodys paimtas instrumentas negeru, ar per 
brau g u m, asz ji atsiimsiu algai ir už ta laika 
niekasnekasztin s. Užtikrinu kad nuo inane- 
pirksite wiska piginu kaip wisoi Amerikoj gales 
tumet gauti, nes asz wisokius daiktus imu sta- 
cziai isz fabriko ir todėl galiu pigiau Juos par
duoti Kaip tie kurie Isz wholesale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė
dinti.

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

Mahanoy City, Pa.

Teinykite Baltiinores lietuviai!
JONAS BURINSKAS,

Brooklyn, Md., Baltimores priemestyje.
Užlaikau czysta,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
cz!.o vandens. Turi gerus gerymus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karsz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halstcd St.

Kuima puikias Fotografijas; už tuztnį tiktai
$2.00

Ajd* vubJlUn ir kitokiu reikalu nuima jlfotogi*-.
*ij»» kuopulklimsiat.

Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžą vietą ,orą sveiką, 
Žalėm gojui gera laika.
Ten lietuviszkassaliunas
Parengts 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 Narijausicas, 
West Port, Meryland.

K. BRUCHAS.
kelesavo krautuve in 
nuuja dideli sztora, 
in kuri supirko dau
gybe laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu,špilkų, 
trmoniku, skripku ir 
daugybe visokiu kitu 
tavoru. Czia teipgi 
dirba ant orderio 
szliubiniusžiedus isz 
geriausio aukso ir pi

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

P. K. BRUCHAS,
791 Milwaukee Av., Chicago, Ill.

Ar Tawo peezius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk wisus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Furniture & Stove Co„
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelg daugybę wisokiu peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Sudrutininias plauku.
Tiitrai wienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszaliua visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Daniu skuukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes $1.00. Siuncziam Pacztu ir į 
swetymas szalis. Budas kaip jas wartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

Box 2361. Now York. U .S.A,

Dr. O. C. Heine,
DENTTSTAS.

Kerte 31st ir Halsted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

il Diiii Stanislaw Heimar, I 
j DENTIST^S.

wirszum Platto aptiekos,

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

Reguliuojame dauezius 
kreivai auganezius.

((( Plombos cementines, porcelani Gryno aukso karūnėlės nuo... .$5,00 
nes arba sidabrines............. 50c Virszui. ir apatine eile dant...$15.00

Plombos auksines nuo.................$1.00 Garnituras dantų..........................$8.00
SzventomsOFISAS ATIDARYTAS: -į ^.u0 9 vaL rj„t0 J.k' -S. ■’

I dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Nuo Bridgeport© imkite Morgan Street Kara. Nuo Town of Lake— Ashland kara ir 

transfera per Halsted ul. Kūlbarr)2 lenkJsikal it flisiszkai.
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Priima Ligonius
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A. L. GRAICZUNAS,
......... LIETUWISZKAS DAKTARAS..........

227Į W. Division st. ------- CHICAGO, ILL.
f nuo 8 iki 10 ryto

nuo 12 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 waktne.

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.
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rATTrZ a T 14 puikiu dovanuI Tokio pigumo dar niekados negirdėtai
} Y fC /XI Ateikit pažiūrėt, paziurejims nieko nekasztuojal

Dabar iihk paleidžiame turgau geriausi laikrodėli: tikra amerikiszka, 14K. 
Mi dvigubai* pnnuksuoiai> luksztais. ausuke už>uknmas Ir nustatomus, vyriszkut* ar moteriszkas, 
su tikra Amerikiszka maszineri.ja j ilnu akmenų, R. R. i’varantuoias, i ikeliuotals viduriais, 
iszduodium-rnszvta gvarancija ant 20 metu; pagal iszveizda ir geruma toki luikruden visados 
gali lyginti priu į-10 vertes aukso laikrodėlio. Visiems.puikiu laikrodėliu mylėtojams mes duo
sime begvje 00 dienu puikius prezentus: I. Vienna mariu putu pypke su didele galvuke ir ginta
riniu cibuku, vertes?!.50; 1 grynu mariu putu cigarnyczja. vertes 75c.: I nikeline briežukams 
dėžutė. 25c: 1 dailu auksinuota Dickens lenciugeli su Cameo kabute. $1.50; 1 puikia uuksinuo 
ta bagi te. $1 00: I p<>ra puikiu Auskariu dalinamais s dintu. $1.00; 1 puikiu špilka hzsodinU 
brangakmeniais. 40c: 1 pora paauksuotu kolioniku su parmuterio viražais, 40c: 1 poni rankovėms 
guziku, su purmuterinia npaczia.25c: 2 kaiuieriums guziku. pnrmuterio apaezios. 50c: ir 1 puikia 
iii krutinę sagute su dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 dovanu siuneziame CL O. ID. už

I .OH. npmokedami teipgi ir expreso kaszlus: siuntini ga i te iszegzaminuoti ant <*x preso ir jei 
prpaūKtu sugružiukiie mums atgal musu kasziais. Kur nesiranda Expreso offhas 08 turi but 
prisiunsti draugo su orderiu. Jeigu kas prisiuns pinigus drauge su orderiu, gaus dar extra dova
nu puiku lanktini peili: daiktus mes pa si u ne//in m<» tada per paczta. užregktravc savo kasztais. 
aStfSS VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteri-zkn Jeigu nioteriszka. tad vyriszko Dickens lenciugelio mes pnsiunsime mo- 
leriszka 50 coliu auksinuota Lorgnette lenciugeli. Baszvk szeudien. pakol iszpardnvlmas ueiszsi- 
baiges. Adresuok: ATLAS JEWELRY COMPANY, 15 Metropolitan Block, CHICAGO, ILL.

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

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

kwietkos.su

