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Amerika.
Prezidento pati, kuria isz- 

gydyti isz pradžių daktarai 
ne turėjo dideles vilties, pa
sveiko. Prezidentas apleido 
dabar Washington^ ir iszke- 
liavo į savo gimtinį miestą 
Cantona atsilsėti, iszsiliuo- 
suoti ypacz nuo jieszkanczių 
urėdų padėtojų per rinki
mus. Ne tiek darbas gal 
prezidentų alsina, kiek toki 
urėdų medžiotojai, nuo ku
rių ne galima atsikratyti, o 
ežia vietų nėra tiek, kiek yra 
tokių užsitarnavusių per rin
kimus. Ne įstabu todėl, jei
gu prezidentas nors ant trum
po laiko nori iszsiliuosuoti 
nuo jieszkanczių urėdų padė
tojo ir ramiai laikų praleisti.

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

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

Maisztai ant Filipinų salų 
baigiasi. Ar Amerikos gin
klų gerumas, ar sumanumas 
los kariaunos virszininkų 
pergalėjo filipinieczius? Kad 
amerikoniszki kareiviai ge
resnius turėjo ginklus ir ži
noma ir jų oficierai, kaipo 
specijaliszkai mokihęsi,geres
nį turėjo supratimų už dau
gelį filipinieczių, bet užtai, 
jeigu teip ilgai prieszintiesi 
galėjo, matyt kad pasikelė- 
liai teiposgi turi tūlas pagy
rimo vertas ypatybes, kokių 
gal jų pergalėtojams truko. 
Nors filipinieczių buvo ma
žiau negu amerikoniszkų ka
reivių, nors karabinus turėjo 
tik ketvirta dalis ir tai seno- 
viszkus,bet per du metu prie- 
szinosi beveik visai Amerikos 
galybei. Pabaigoj pereitos 
sanvaitės pasidavė ameriko
nams vienas isz svarbesnių 
filipinieczių vadovų, jenero- 
las Belarmino. Su juom pa
sidavė 1000 kareivių, bet 
terp tų tik 250 turėjo kara
binus, kitų ginklais buvo tik 
peiliai. Su tokiais vienok, 
galima sakyti,beginkliais ka
riautojais reikėjo vesti kovų 
du metu. Jeigu dabar pasi
duoda vienas po kitam pasi
kėlimo palaikytojai, tai vien 
todėl, kad pasidavus Agui- 
naldui, fili pin iecziai ne turi 
kito tokio vadovo. Patį pa
ėmimų Aguinaldo dabar tūli 
laikraszcziai paduoda visai 
kitokioje szviesoje ir atima 
visus nuopelnus jenerolo 
Funstono. Kaip tie laik
raszcziai sako, Aguinaldo ne 
tapo paimtas netyczia, bet 
jis parsidavė amerikonams už 
2 milijonu doliarų o Funs
ton su savo kareiviais atėjo į 
jo nurodytų vietų jį paimti. 
Jeigu tas teisybė, tai filipi
nieczius pergalėjo ne ameri- 
koniszka kariauna, bet jos 
pinįgai, karė užbaigta per 
papirkimus, per demoralizavi
mų su pinįgais.

Gilinai.
Maskoliszkas iždo ministe- 

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

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

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

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

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

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

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

nės. Laikraszcziai pranesza, 
buk Transvaaliuje buvo jau 
keli smarkus susirėmimai 
terp kolionijų kariaunos re- 
gimentų su angliszkais ir 
tuose susirėmimuose jau net 
keli szimtai kareivi i likosi 
užmusztų arba paszaut j.

Prancūzija.
Pasibaigė jau automobilių 

lenktynės, prancūzai pralen
kė visus ir ant savo vežimu 
be arklių atkako į Berlyną, 
kur juos vokiecziai priėmė 
karsztai kaipo geriausius 
draugus. Prancūzijos ran
das teiposgi gana draugisz- 
kai ir santaikoj gyvena su 
vokiszku, tuom paežiu 
Prancūzijai atmoka ir Vokie
tijos randas. Nėra abejo
nės, kad apsz\iestesnė dalis 
bepusiszkai žiurinezių pran
cūzu nenori nesutikimu su v C

kaimynais kitoj pusėj "Vo- 
gezų kalnų, bet labiausiai 
iszsiplatinę, taigi didžiausią 
turinti įtekmę ant rainių 
laikraszcziai po senovei siun
do savo skaitytojus ant vo- 
kieczių. Visi juk žinote, 
kad ne visada minios eina 
paskui sumaniausią vadovą, 
bet greieziau seka paskui tą, 
kuris siundo ir garsiai rėkia. 
Tą matome Amerikoj, tas 
pats yra ir Prancūzijoj. 
Kandą paprastai valdo mi
nios, o jas vėl laikraszcziai ir 
tai ne geriausi, bet koki ge
riausiai prisitaiko prie nrnių 
mislių. Jeigu laikraszcziai 
nesiliaus siundymų, visi 
stengiinaisi Vokietijos ir 
Pracuzijos randų užmegsti 
anksztesnį draugiszką ryszį 
ne iszduos geidžiamų vaisių, 
kadangi ir užmegstą minios 
gali greitai iszardyti.

Ant Terpžeminių jūrių ne
toli Tulono atsibuvo revija 
naujų pavandeninių laivų 
prancuziszkos kari-zkos lai- 
vynės. Nors kariszki laivai 
buvo kuo atsargiausi, bet pa- 
vandeniniui laivui Gustave 
Zede pasisekė pritvirtinti tor
pedą ir nuplaukti nuo laivo 
ne Įiatėmytam. Iki sziol vien 
Prancūzija savo kariszkoj lai
vyne j turi keliolika pavande
ninių laivų, kiti krasztai ren
giasi vien tokius dirbdinti.

Pietine Amerika.
Argentinoj iždo ministeris 

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

Isz Lietuvos.
—o--

Isz Sziaulių.
Apie Sziaulius pilna ilgaliežu

vių, per kuriuos vis kratos irkra- 
t s, be atlydos. Dabar žmonės 
viens kito bijosi, kad ant skundi
ko ne užtiktų. Visų baisiausias 
ifZdavikas.t ii Jonas Lunskis, de- 
szimtininkas. Pirm desz'mtinin- 
kystės buvo dar padorus žmogus, 
bet dabar, su visokiais policijan- 
tais basėbraudamas. suvisu pasi
leido, tik jį kiek užpykink, tuoj 
uriadninku, kaliniu baugina. 
“Kad norėcziiu, tuoj suaresztuo- 
cziau tave”, kiekvienam į akis 
sako. Kiek jis iszdavė ne kaltų 
žmonelių, ir ne surokuoeziau. 
Kur lik Lunskis knygų užuodžia, 
tuoj uriadninku vedasi. Sykį Lun
skis atvedė uriadninku pas Krik 
szcziunji žuvelniiikj. Įėjęs, sūri 
ko: “duok kvortę”! o uriadnin 
kas: “duok knįgas”! Krikszcziu 
nas atsakė: ne turiu nė kvortos 
nė kuįgų”ir pakiszo “Aukso alto
rių”. Pamalęs ant knįgos cenzū
rą, rei t alavo uriidniukas kalendo 
rių. Uriadninkui nūs vėpsojus. 
Krikszcziunas “Dailidės” knyge'ę 
užkiszo po peczium, midydamas, 
kad Lunskis, kai po katalikas, ty
lės. Bet kur czi*i tau 1 tuoj išdavi
kas pats knįgelę isztraukė ir paki
szo uriadninkui.Ilgai dar savodo- 
nosais Lunskis vargino žmonės, 
bet tezių Dievui,kasžin kur i.-ztru 
ko, gal į Amferikę; nes jo dė 
dė Lukoszius pajieszko nuo Lun 
skio 200 rub. skolos.

Isz Rumsziszkcs,Kau
no p.

Yra ežia “narodnoji” mokykla, 
bet isz jos, kaip ir kitur, lietu
viams jokios nėra naudos, vien 
tik praga’sztis. Parakvijoje val
džia žada įtaisyti dardvi mokykli, 
“ministerskija”: Proveiiiszkėje ir 
Petra-ziunuose. Yra dar daleidi 
mas įkurti ežia ir ukiszkaję (a- 
gronomiszkaję) mokyklę, kur ga
lės .mokytis į 500 mokintinių, že
mės busę į 600 valak. Vieta pa 
rengta tarp Rumsziszkių ir Pro- 
veni'zkės. Keikia ežia gerų mo
kyklų, nes apšvietimas labai že
mai stovi. Isz senesniųjų mažkas 
tepaskaito; jaunoji karta, rods, 
j iu prie knįgos linksta, bet ir 
tarp jaunųjų daug tokių yra, ku
rie tarias vi.-ę mokslę pasiekę, jei 
vienę antię litanią apgr.ibomis, 
kaip per kelmus, paskaito. Ž no
ma, yra ir gerų knįgminkų ir 
giesmininkų.
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- Ateinanczių metų berželio 
mėnesyj naujas Anglijos ka
ralius bus apvainikuotas. 
Prie to dabar jau Anglija 
rengiasi.

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

Besarabijoj ir Chersoniaus 
gubernijoj, pietinėj Ma>ko- 

. Ii joj, suaresztavo daug kai- 
mieczių už atpuolimą nuo sla- 
cziatikystės ir sutvėrimą nau- 

| jos sektos.

Isz Laižuvos, Telszių 
pav.

Su džiaussmu galima pažymė
ti, kad kaip kitur, teip ir ežia 
pradeda žmonės amatais užsiim
ti, o nekuiie net už prekybos 
griebiasi. Aeziu Dievui, savo mie- 
.-telyj sulaukėm jau dviejų be 
tuv szkų krautuvių: Ramanauskio 
ir Garbenio. Prekystė jiems klo 
jas; eitų dar genaus, kad Laižu- 
v szkiai, ne tykodami anodijos, 
arba papier.-sų magaryczių nuo 
žydu-prekėjų, pas katalikę pirk 
tų. Laikas L ližuviszkiams susi 
prasti, sk>tt kę neszti ne žydui 
bet saviszkiam. Katalikas vis gi 
už žydę teisingesnis, o jai kuomet 
už pirkinius brangiau negu žy
das reikalauja, tai žinokim, gere
snį tavorę esant. Žydas tau nu
leidžia kokię kapeiką, o veizdėk, 
tai mas>ą bus nugnybęs tai .-varą 
bus numažinęs Dabar turime du 
katalikiszku mažmožių kromeliu, 
liet ežia rengiasi uždėti dar ir ge 
ležies krautuvę, teipat katalikas 
p. S> meta. Dieve r jam duok už 
manymą įvykdinli!

Musų Laižuva prekyboj ilgai
niui dar labiaus pakils, nes jau 
pas put mieste j padirbo geležke- 
lio staciją.

Isz Tev. Sargo.
O

symo parengimo Vilniuje aug- 
sztesnės žemdarbystės mokslisz- 
kos įtaisos. Trockyj rėmė kar
sztai užmanymą parengimo Lie
tuvos sostapilėj žemdarbystės ir 
girininkystės augsztesnio institu
to. Vienas susirinkimas, ant k u 
rio pribuvo smariai rodos žem 
darbystės draugystės bajorų mar- 
szelgos trijų betuviszkų guber
nijų, Vilniaus bulmistras ir dele
gatas mokslinio apskriezio, jau at
sibuvo. Susirinkę vienok galuti 
nai nieko ne nutarė. Susirinki
mų bus daugiau. Kaip tik vis
kas bus prideraneziai apdirbta, 
žemdarbystės draugystė atsilieps į 
maskoliszką žemdarbystės minis
teriją su praszymu daleidimo pa
rengti labai reikalingą Lietuvai 
augsztesnį žemdarbystės institu
tą.

Neseniai mes | raneszėme, jog 
dabartinis inspektorius rando už 
laikomos Vilniuje realiszkos mo 
kyklos, Vinogradov, norėjo, su 
miesto pagelba, ant duoto jam 
miesto pliaciaus, parengti kitą 
realiszką mokyklą, kurią pabai
gę mokintiniai, turėtų tokias jau 
tiesas, ką ir biigę apszvietimo 
ministerijos užlaikomą. Nors 
miestas susitaikė kuo geriausiai 
su Vinogradovu, bet, turbūt, iszto 
užmanymo nieko ne bus ir lai tik 
dėl priesztaravimo apszvietimo 
ministerijos, kuii ne sutinka pri 
pažinti užmanytai mokyklai 
tokių tiesų, kokias turi tokios 
mokyklos rando užlaikomos. 
Prie rengimo gi mokyklos netu 
rinezios ne jokių t e^ų miestas ne 
nori prisidėti.

Isz Vilniaus gubernijos.
Vilniaus gubernijoj, N>ujo Pa- 

gosto valszcziuje, Disnos pav., 
Kakitino valszcziuje, Szventenų 
pav. ir Medekių valszcziuje, Vil
niaus pav. terp raguotų galvijų ir 
kiaulių apsireiszkė sibiriszkas 
maras. Disnos ir Szventenų pav. 
per sanvai'ę nuo 21 - 281. gegu
žio maru apsirgo 14 galvijų, 
Vilniaus gi pav. net 651,

Pertą paezią siuva te Vilniaus 
gubernijoj apsirgo žmonių 
limpanczioms ligoms 14. Pavie- 
cziuose: rauplėms apsirgo; kai
muose Kukliuose ir Žiliuose 22 
žmonės, kaimuose Stumpauuose 
ir Lesnicziuose 16. Szillinėms 
apsrgo: kaime Gaduciszkiuose, 
Szventenų pav., 2, kaime Juch- 
neliuose, Vilniaus pav., 12.

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

didelio^neužderėjimo ir bado me 
tai. Nors dabar užeitų lytus, jau 
ne gali žymiai pataisyti išdegu
sių nuo karszczio dirvų ir pievų.

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

U žderej i m as laukuose 
Lietuvoj.

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

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

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

Grodno gub. javai ant dirvų 
iszrodo vidutiniai, kviecziai men
kesni už rugius. Užderėjimo ga
lima laukti vidutinio. Vasarojai 
daugume sužėlė iszganėdinan- 
ežiai, bot dėl stokos lytaus ^dau- 
gelyj vietų augimas apsistojo.

Minsko gub. žieminiai javai 
iszrodo gerai, rugių galima lauk 
ti geresnio užderėjimo negu vi 
dūrinio, kviecz ų vidutinio. Va 
sarojai teiposgi iszrodo užganė 
dinaneziai. Peršėjimai kaip kur 
atlikti Įgumeno pavietyj.

Vitebsko gubern joj, dėl sto- 
ko« lytaus, augimas žieminių ja
vų apsistojo, kaip kur reikėjo ru
gius iszarti ir ant jų sėli vasaro 
jus. Apskritai imant, galima 
laukti vidutinio užderėjimo žie
minių javų; vasarojai trupu'į ge
resni, bet teiposgi no pereina vi
dutinės normos.

Isz ILidoszkovkų, 
Vilniaus gub.

Pasibaigė ežia atsibūvantis kas 
metą didelis arklių jomarkas, ku
ris paprastai traukdavosi tris 
dienas. Geresnių arklių szį metą 
visai ne buvo. Ūkininkai į rivedė 
tiktai silpnų mažų savo arkliukų, 
bet kad brangiai už jms noiėjo 
gauti, o pirkėjų visai ne buvo, 
tai atsėjo gabenti atvestus ant jo- 
ma rko arklius namon. J< malkas 
traukėsi tik vieną dieną, o ne tris, 
kaip tai būdavo kitais metais.

Javai ant laukų, dėl stokos ly
taus, aplinkinėse Radoszlovicų 
iszrodė prastai. 4d. berželio 
užkilo smarki audra ir prilijo dik
tat Lytus pataisė dar vasaro
jus; rugių pataikyti jau ne galė
jo, kadangi jie rzimet iszplaukė 
anksti. Gero užderėj'mo rugių 
szįmet ne galima laukti.

Isz Suvalkų.
Suvalkų gubernatoriaus laik

rasztis “Suvalkskija gubernskija 
Viedomosti” pranesza, jog 25 d. 
gegužio, apie 9 valandą vakare, 
ant sziaur - rytinės dangaus da
lies, ties miestu perlėkė ugninis 
kamuolys arba meieoras. Isz 
syk meteoras pasirodė ant dau
giaus kaipo dideli žvaigždė, slen
kant jam, driekėsi mėl.-vos par
ves szviesi uodega; paskui Ka
muolys truko į dvi dali ir išny
ko dangaus ruimuo-e; nežinia 
tikrai, ar jo dalys nupuolė ant 
žemės, ar nutraukė tolinus į beo- 
rinius mimus ir juose užgeso. 
Žinoma, vietiniai pranaszai, isz 
pasirodymo ant dangaus degan- 
czio kamuolio, pranaszauja viso
kį us ne butus daiktus ir nelai
mes.

Isz Vilniaus.
Pasimiręs Vilniaus jeueral gu

bernatorius, Tr< ck\j, savo laike 
davė daleidimą prezidentui Vil
niaus žemdarbystės draugystės, 
grifui PLatorui, suszaukii į Vil

iu ų bajorų marszalkus Kauno, 
Vilniaus ir G'odno gub., delega
tus vus/.ų įtai-ų ir mokslinio 

Įapskrczio ant apkalbėjimo klau

Isz Latvijos.
Raupai (ne rauplės, raupų su 

rauplėms ne reikia maiszyti, ka
dangi tai visai skirtingi s ligos ) 
ap-ireiszkė terp latvių ir estų 
sziaurinėj Liflandijos dalyj, para
pijose Oberpaleno ir Joaiszkės. 
Suszauktas Waiseko valszcziaus 
susirinkimas nutarė pakviesti dak
tarą ant apžiūrėjimo visų val
szcziaus gyventųjų irjeigu pasiro
dytų raupais sergantis, lokį iszga- 
benli tuojausį parengtis raupuo 
tiems gydinyczi s. Mat daugelis 
apsirgusių stengiasi kuo ilgiau
siai lieą užslėpti, gyvena su svei
kais ir tokius užkreczia liga.

14 d. birželio Rygoj likosi ati
daryta teip vadinama sukaktuvi
nė paroda, parengta ant paminė
jimo 1000 metų sukaktuvių nuo 
uždėjimo miesto. Parodoj daly
vauja fabrikai, amatininkai, žem 
darbiai Latvijos ir Estijos.Paroda 
parengta su daleidimu ir po glo
ba maskoliszko iždo ministerio. 
Daigių sugabenta daug isz visokių 
Latvijos ir E .tijos miestų ir kai
mų. Lankytojų teiposgi ne trūk
sta, ant apžiūrėjimo parodos su- 
viž avo daug žmonių ne tik isz 
Maskolijos bet ir isz užrubežių.

Užderėjimo laukuose Latvijoj 
ir Estijoj szį metą ne galima lauk 
ti gero. Nuo d'delių karszczių ir 
stokos ly t ius laukai iszdegė, i-z- 
degė ne tik dirvos užsėtos žiemi 
niais j ‘Vais ir vasarojais, bet ir 
pievos. Szių metų pavasaris ir 
pradžia vasaros visai tokia jau 
kaip 18671U., kada lygiai Lietu
voj kaip Latvijoj ir Estijoj buvo

Isz Grodno gub.
12 berželio Pružanos pavietyj 

Siautė baisi audra su debesų pra- 
plyszimais, nuo ko užgimė tvanai 
ant 130 ketvirtainių viorstų. 
Perkūnas užmuszė tris žmonis ir 
4 jauezius. Uždegė 11 tr.obų.

Grodno gubernatorius isz-ūun- 
tinėjo prisakymus visiems pavie 
ežių virszminkams ir tarpinin
kams daboti gerai, kad vahzczių 
virszininkai ir rasztininkai už 
atsakantį patarnavimą ne reika
lautų nuo ūkininkų kyszių, ypacz 
gi degtinės. Tokius prisikymus 
priderėtų iszduoti visoj Lietuvoj, 
Kadangi re'ai cz a rastum kokį 
valszczių, kur ūkininkai galėtų 
reikalus atlikti be kyszių ir deg 
tinės.

Grodno gubern joj. teip jau 
kaip ir kituose Lietuvos krasz 
tuose, dėl stokos lytaus ir dide 
lių kar-zezių laukai, ypacz gi 
žieminiai javai, iszrodė prastai. 
Nuo 13d. berželio pradėjo beveik 
kasdieną smarkiai lyti. Lytus tas 
dar be abejonės pataisys laukus, 
jeigu jau ne visus, tai nors vasa 
rojus ir yra dar viltis,kad sziųme- 
i inis užderėjimas ne bus blogiau 
sias.

Isz Prusų Lietuvos.
Vietoj pasimirusio Bismarkio 

sunaus, virszininkų visos Prusų 
Lietuvos likosi paskiitas dabarti
nis prez'dentas Reino provincijos 
R chth fen.

Piie-z atbėgantį isz Insterbur- 
go (Insruczio) geležinkelio trūkį 
netoli stacijos Argeninkų (netoli 
Ti žūs) po trukiu likosi parmusz 
tas sūnūs slacjo-i užveizėtojaus. 
Per vaiką perėjo 20 vagonų ir vi 
si tikėjo, kad ratai jį sudraskė, 
luom tarpu, perėjus trūkiui, vai
kas pats atsikėlė beveik sveikas, 
turėjo jis tik truputį nugręstą 
kaktą.

Isz Župranų, Aszraenų 
pav.

Szitame miestelyj nuo įvedimo 
miestelių autonomijos b >vo isz- 
rinktas starosta L. Jis iki dabar 
pildė urėdą miestelyj. Turėjo 
papildyti kokią nors gana cvirbią 
szelmystą, kadangi dabar apleido 
urėdą ir iszdumė į Ameriką. 
Dabar miestelyj nėra starostos. 
Z uonės ateina su reikalais, ypacz 
daugelis reikalauja paspirtų, o 
be starostos jų gauti ue gal.

Naujas arcliivyskupas.
MasKolijoj yra du t k archivy- 

skupai: vienas Lenkijoj, kitas gi 
ant visų katalikiszku bažnyczių 
likusioj M iskoljjoj,o tame ir Lie
tuvoj. Pasimirus arch vyskupui 
Kozlowskiui, ne buvo vi-ai archi- 
vyskupo ant paskutinių bažnyczių. 
Dibar laikraszcziai pranesza, kad 
ant tų Maskolijos diecezijų likosi 
piskir’as naujas aichivyskupas 
Klopotowski, kuris iki sziol buvo 
vy.-kupu Lucko-Žitomiro diecezi
jos.

Isz Glubokoje, Vilniaus 
gub.

Szitame mie-telyj ir jo aplinki
nėje yra daug akims serganezių. 
Ant vietos daktarų specialiau 
nėra, beturez ai, no galinti ant 
gydymosi keliauti į didesnius 
miestus, ne turi ne jokios pagel
bės. Szitoeo aplinkinėse yra todėl 
labai didelis neregių nuoszimtis, 
iš kurių gal ne vieną isz pradžių 
Ilgo’galima buvo iszgydyli.

Apsikeiskite senus po
pierinius pinigus.

Maskoiiszko iždo ministerija 
garsina, jog nuo pradžios atoi- 
naneziųmetų liekasi panaikintos 
seno pavidalo popierinės szimt- 
rublinės, pagal formą iszleistų 
1887m., 5. 10 ir 25 rublinės po
pierinės iszleistas nuo 1887— 
1894m. Pitiįgus tuo-galima viesz- 
p,ty>tės kai-ose apsikeisii tik iki 
pabaigai szių melų, pankui jie 
žudo savo verte ir niekur jų ne 
ims.

Užsimusze gimnazijos 
mokintini*.

Atkakęs aut gydymosi į Kar
patų kalnus, į Zakopane, Galici
joj, Vilmaus gimnazijos mokinti- 
n’S Algirdas J muszevicze, iszėjęs 
pagivaikszcz oti į kalnus, nupuolė 
į rėvą ir užsimušė ant vietos. 
M it vaikinas ne pažinojo visai 
kalnų, užėjo ant stecz os ir sli
džios vietos ir nuslydo į rėvą.



LIETUVA

Isz Biržių, Kauno gub.
Paryžiuj staiga pasimirė savi

ninkas Biržių majorato, grafas 
Jonas Tiszkevyczius. Velionis 
gimę-i 1859m. Jis, teip kaip ir jo 
tėvas, užei.minėjo tirinėjimais se 
nų lietuviszkų liekanų ir savo 
rūme, Vilniuje, turėjo didelės 
vertės rinkių tokių liekanų, tei- 
posgi didelės vertės biblioteką, 
kurioje buvo su virszum 8000 
knį?ų visokiose kalbose ir daug 
didelės vertės rankraszczių.

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

Isz Amerikos.

Lietuviai Afrikoj.
Per paskutinius septinis metus, 

priesz karę, suvažiavo daug musų 
brolių į Tran-v.ialiaus republiką. 
Miestuose Joh mishurge ir Preto- 
rijoj buvo apie 900 lietuvių. 
Prasidėjus nesutikimams terp 
Transvaaliaus ir Anglijos, kada 
pamatė, jog be karės ne apseis, 
lietuviai pradėj > bėgti, vieni net 
slapta, tiems atsėjo ne retai net 
ant pilvo szliuožti, kad ne paim
tų į kariam ojų eiles. Vieni 'isz 
tų pabėgėlių sugrįžo į tėvynę, ki
ti gi į kitus krasztus. Kas turė
jo pinį?ų. atkeliavo net į Ameri
ką. Dabar būrų republikose, jei 
gu ir liko kiek lietuvių, tai labai 
mažai ir apie juos, kaip papras 
tai būva karės laike, sunku ką 
nors dažinoti. P.

Isz Londono, Anglijoj.
Terp Londono lietuvių viskas 

eina ro senovei, tvarkos ir suti
kimo parapijos reikaluose nėra. 
Kelios sanvaitės atgal, senasis 
parapijos komitetas iszleido knį- 
gutę p. a. Parapija ir kunįgas. 
Knįgulė vienok ant didesnės 
dalies parapijonų ne padarė įtek
mės. D įbar vėl prasidėjo smar
kesnė agitacija priesz kunįąą 
Szlamą. Senasis komitetas ir pa- 
rapijonai ne norinti szito kunįgo, 
nori isz Lietuvos parsitraukti ki
tą, kuris norys apsiimti pildyti 
kunįgo pereigas tik už du svaru 
sterlingu ant sanvaitės, o kun. 
Szlamas ne pasiganėdina penkiais, 
bet reikalauja, kad ir parapijos 
kasa, kaip tai yra lietuviszkos e 
parapijose Amerikoj, be prižiuros 
butų jo rankose, Klausymas vie
nok, ar kardinolas užtvirtįs liau
ju kunįa'ą? Ir su užtviitinimu 
kun. Szlamo turėjom juk gana 
vargo (Czia ne teip svarbus yra 
klausymas, ar kitą kunį?ą kardi 
uolas užtvirtįs, ar ne, kiek tas, ar 
dabartinis yra geras,teisingas ir ar 
žmoniszkai su savo užlaikytojais 
pasielgia. Jeigu dabartinis tokių 
ypatybių neatbūtinai reikalingų 
dvasiszkam vadovui ir doros da
botojui neturi, tai ne įstabu, jeigu 
teip senas komitetas, kaip ir da
lis parapijonų geidžia jo vietoj 
kito kunįgo. Ne mokantis atsa 
kancziai elgtiesi vadovas daugiau 
pikto negu gero padaro: toks su 
demoralizuoja ir supjudo žmonis 
terp savęs. Rd.)

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

London ietis.

Demonstracijos priesz kunigus.
Mies e Meksike, republikoj 

Meksike, kur iki pabaigai pirmo 
bertainio 19 amžiaus kunįgai ant 
deginimo ir kankinimo kitokių 
pažurių žmonių turėjo szventos 
inkvizicijos sūdą, studentai pakė
lė demonstracijas priesz kųnįg js, 
kuriose ėmė dalyvumą iszpra- 
dzių tik 300 studentų, bet pas 
kui skaitlius demonstrantų pasidi
dino iki 3000. Priežastis demon
stracijos buvo ta, kad bažnyczios 
valdžia ne nubaudė daug pikto 
krasz’ui padarusių, tunnczių ant 
suužinės daug ne dorų darbų ku- 
nįgų(ir terp musų kunįgų yra teip 
jau ne labai dorai besielgianti, 
o vienok nieks jų nebaudžia, bet 
perdetiniai tankiai apgina). De
monstrantų minios įsiveržė į Do
minikonų bažnyczią ir teip kuuį- 
gus iszsjazdino, kad jie pertraukė 
laikymą miszų ir pasislėpė į zo- 
kristiją.B įžnyczios Santa Catarina 
iszdaužė langus ir iszvijo už baž
nyczios kunigus.

Musztynes terp darbininku.
Telluride, Col. Užgimė czia 

kruvinas rauszis terp sztraikuo- 
janczių Smuggler kastynių pri- 
gulinczių prie unijos kalnakasių 
ir jų vietas užėmusių scabsų, ku
rių buvo apie 100. Muszyje 3 
darbininkai likosi užmuszti, o 10 
paszautų, vienok ecabsai likosi 
iszvyti. Kastynių savininkai da
bar nutarė kastynes uždaryti ant 
teip ilgai, kol nepasiseks kok’u 
nors budu su sztraikuojancziaie 
susitaikyti. Tą kastyniųsavinin
kai gulėjo piiesz musztynes pada
ryti, tuom butų nereikalingą krau
jo praliejimą praszalinę.

Vėtros.
Grand Rap.ids, Nebr. Siautė 

czia 4 d. liepos baisi audra ir 
vėtra. Terp kitko vėjas sugrio
vė laike parodymo cirko triobą. 
Prie to apie pusė szimto žmonių 
likosi sunkiai apkultų: vienas isz 
apkultų pasimirė pirma, negu jį 
spėjo į ligonbutį nugabenti.

Gaisrai.
Boston, Mas. Prieszais Hoo- 

sac tunelį Charlestone sudegė lai
vų dokai. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Philadelphia, Pa. 4 d. lie 
pos sudegė czia szaldymo mėsos 
itaisos Welt & Co. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 300000 
doliarių.

’Huntington, W. Va. 2 d. 
liepos siautė czia didelis gaisras, 
kuris pridirbo blėdies ant 200 
000 dol.

Boston, Mas. Sudegė czia 
tvartai Metropolitau Coal Co. 
Blėdį ugnies padarytą paduoda 
ant 200000 dol.

Redakcijos atsakymas.
P. Rivertoniecziul Ką ta- 

mista raazai apie aną lietuvį, yra 
tai privatiszkas reikalas, o to
kiais laikraszcziai užsiimti ne 
gali, užkabinėti keno nors priva- 
tiszkus reikalus laikraszcz’ams ne 
valia, užgautas gali į sūdą skųsti. 
Todėl Tamistos rasztelio ne gali- 
lima patalpinti.

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

Sukalbls uredninku.
Indianopolis,Ind. Czianyksz 

tis szteto augszcziausias sudus 
perkratinėja dabar ypatiszką pro- 
vą. Apskųsti yra daktarai, san
taikos sudžios ir tūli žemesni 
urėdui kai už sukalbį ant gyven
tojų nenaudos. Jie mat, kad 
iszgauti priderantį mokestį už 
paliudyjimus, kimszo tyczia svei
kus žmonis į beproczių namus. 
Kaip ilgai jie tokį tik Turkijoj 
galimą atlikti biznį varė, nežinia, 
bet ant galo viskas iszėjo į aiksz- 
tę ir nabagai pateko į sūdą.

Užtroszko.
Pittsburg, Pa. Keturi lenkisz- 

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

Užmuszti 4d. liepos.
Kaip kiekvieną metą, teip ir 

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

William, Ariz. 2d. liepos siau
tė czia didelis gaisras,kuris isznai- 
kino Thomingo p aid avi ny ežias 
ir kelias aplinkines. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant $lUU0l)00

Keyport, N. J. Sudegė czia 
dirbtuvės National Firepropfing 
Co. Blėdį ugnies padarytą skaito 
ant $200000.

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

Pavogė 30000 dol.
San Francisco, Cal. Czia- 

nyaszcziose rando pinįgų muszi 
n}ežiose nežinomi vagiliai pavogė 
6 raaiszelius atmuszlų auksinių 
pinįgų, kuriuose buvo po 5000 
dol. auksiniais po 20 dol. pinį 
gaiš. Kada likosi papildyta va- 
gysta, to iki sziol tikrai nežino.

Karszcziai.
Neiszpasakyli karszcziai nesi- 

mažina Amerikoj. D,džiausi 
Karszcziai buvo Arizonoj, kur pa 
siekė 108° szilumos szeszėlyj. 
New Yorkė nuo kar zezio per szį 
karsztą laiką pasimirė 673 žmo
nės. Philadelphioj karsztis pe
reina 100°. Czia teiposgi ne 
mažai žmonių pasimirė nuo 
karszczio.

Reikalauja jurininku.
Kadangi ant Amerikos karisz- 

kų laivų daugelis jurininkų bai 
gia savo tarnystą, tai randas jiesz 
ko naujų, tik labai mažai verba
vimo biurams pasiseka suverbuo 
ti. Dabar jau trūksta laivynei 
2000 jurininkų, bet nėra noriu 
ežių prisiraszyli.

Szaltas oras.
Houghton, Mich. 4 d. liepos 

buvo czia teip szaltas oras, kad 
žmonės ant ulyczių vaikszcziojo 
su skrandoms apsirėdę. Vieloj 
laidžioti feierworkus, reikėjo kur
ti ugnis ant apsiszildymo. Apie 
szimtas angliszkų mylių nuo czia 
buvo nepakeneziami karszcziai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New Castle, Pa. Pasažierinis 

trūkis Pennsylvan a geležinkelio, 
neto!’ Oil City, susimu-zė su sto- 
vineziais ant kelio kalkių pri
krautais vagonais. Prie to 5 
trūkio tarnai ir du pasažieriai li
kosi sunkiai apkulti.

Užinusze perkūnas.
Cahokie, III. Netoli nuo 

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

Explozija.
Cincinnati, Oh. Schaftoj ant 

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

Bombos expliozija.
Denver, Col. Ant kiemo na

mų pn. 2021 Curtis str. nesugau
tas piktadarys įmetė dinamito 
bombą. Bomba expliodavo ir 
sudraskė 5 melų Olivero dukteiį.

T MoNNESfEN, Pa. Pillsbury 
Steel Co. pastatys czia už $1500 
0"0 dideles geležies d rb uvee, 
kuriose ras dar'ą 1500 darbinin
kų. Darbai czuinykszcziose dirb 
tuvėse eina gerai. Ir isz kitur 
atkakę darbininkai greitai gauna 
darbą. Dubi po 5—6 dienas ant 
sanvaitės, moka gi po $1.50 ant 
dienos.

Wilkesbarre, Pa. Szitose 
aplinkinėse sudegė brokeris No. 2 
Deliware & Hudson Co. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 100- 
000 dol. Per sudegimą szito 
brokerio 650 darbininkų ne teko 
darbo.

Philadelphia, Pa. Atsi
buvo czia susivaž avimas skuių 
iszdirbinyczių darbininkų,ant ku
rio nusprendė sutverti organiza
ciją skurų iszdirbėjų. Prie nau
jos organizacijos pristojo 8000 
darbininkų.

’,1 Wilke<barre, Pa. Sztrai- 
kas kalnakasių “Harry anglių 
kastynių pasibaigė, kadangi kom 
panija suliko praszalinti nuo dar
bo ne prigulinezius į uniją darbi
ninkus.

Pittsburg, Pa. Pasibaigė 
sztraikas akmenų taszytojų. Dar
bininkai iszkovojo 8 valandų dar
bo laiką ir po 50c. už darbo va 
landą.

Columbia, Oil Susitvėrė 
czia kompanija, kuri užsiims liu
kas mu kanalo nuo Wheeling iki 
Erie ežero.

’j' St. Louis, Mo. Užgimė 
sztraikas tavorų iszkiovėjų ant 
geležinkelių stacijų East Si. 
Louis. Sztraike ima dalyvumą 
1800 žmonių.

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

T) San Francisco, Cal. 300 
skalbėjų czianykszczių skalbiny 
ežių pakėlė sztraiką ant iszko- 
vojimo trumpesnio darbo laiko.

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

•[ Denver, Col. Sztraikas 
Smuggler kastynėse netoli Tellu 
ride, pasibaigė. Abidvi pusės 
susitaikė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

Pittsburg, Pa. Nuo 1 d. 
rugsėjo prasidės darbai dviejose 
United State Glass Co. dirbtu
vėje. Dirbtuvės tos ne dirbo 
per du paskutiniu metu.

Trenton, N. Y. Sztraikuo- 
janti czianykszcziai maszinista’ 
nutarė užbaigti sztraiką ir grįžt i 
prie darbo.

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

Gleon Icon, W. Va. 
Whipple Collery Co. pradėjo 
statyti czia naujas dirbtuves, ku
riose ras darbą 600 darbininkų.

PittstuN, Pa. Darbininkai 
dirbanti prie triobų statymo pa
kėlė sztraiką.

Cincinnati, Oh. Pakėlė 
sztraiką drato jungėjai czianyk 
szczių ulyczinių karų kompani 
jos.

*i| Bingiiambton, N. Y. Pasi
baigė sztraikas katilų dirbėjų 
Erie geležinkelio Smquehannoj.

•J Waakesiia, Wis. Triobose 
Wisconsin Central geležinkelio 
bus parengtos naujos plieninės 
blėtos dirbtuvės.

Beaver Falls Pa. Bis 
czia pastatytos naujos plieno dirb
tuvės.

szeszų mėnesių. Laukti teip ilgai 
isztikro nėra nė reikalo, ka
dangi juk kuopos serganezių ir 
teip ne priims. Kam gi todėl ta 
pasarga ?Ji naudos ne atgabeno ne 
veną norintį prisiraszyli nubai 
dys. Gali juk pasitaikyti, kad 
pri-ira-zuįį gali mirtis palikti; 
tas rods gal pasitaikyti retai. 
Kitų tautų organizacijose, kaip 
antai lenkų arba slovakų, kaip 
tik prisiraszo sąnarys, užsimoka į 
centraliszką kasą priefulintį mo
kes'į, jis tuom paežiu pastoja pil
nu sąnariu organizacijos su vi
soms tiesoms. Kodėl tas pats ne 
ijali but geru lietuviszkose orga
nizacijose? Pusmetinis terminas 
ant pripažinimo pilno sąnario t;e- 
sų musų organizacijoj gali lik 
užkenkti organizacijai, nuo jos 
nubaidyti norinezius prisiraszyli. 
Dabar tenka iszgirsti, kalbinant 
ką prihiraszyti prie Susivienyji
mo, užklausimą apie jo konsti 
luciją. Kaip tik iszgirsta, kad 
prisiraszes tik po szeszų mėnesių 
gali patekti pilnu sananu, tai 
atsako, jog mirtis ne visada nor 
laukti ir taikintiesi piie konsti
tucijos, bet ji gali ateiti ir dar ne 
pasibaigus szesziems mėnesiams, 
o tą-yk likusi szeiinyna nieko ne 
gautų isz organizacijos kasos. 
Prisiraszius, girdi, prie terpiau 
tiszkų apsaugojimo draugysezių, 
kaip tik užmokėjai prigulintį mo 
kęst į, turi tiesą gauti ir posmer- 
t.inę tokią, ant kokios usiraszai. 
Numažinimą į-tojimo mokesties 
nuo 1 d. ant į d. mes randame 
geru, bet užmanome, kad mokan
tis -}d., drauge sudėtų ir 25c. ant 
ateiiųmczios pesmertinės. Užma
nymą tą paduodame ant apsvar
stymo kuopoms ir centralisz- 
kiems Susivienyjimo virszinin- 
ka m s.

Svarbiausiu reikalu, pasidali
nus “Sus’v.” į dvi dali, mums ro
dosi, turėtų dabar būti: paaisz- 
kinti gerai stovį ne kuniginio 
Susiv., kad sanariai gerai žinotų, 
katro Susiv. laikytiesi. Mums ro- 
kosi, kad ir kunįginėse kuopose 
atsiranda daug sąnarių nenorin- 
czių neszti ant savo sprando kunį
gų despot'szką jungą. Reikėtų 
tiems parodyti kel ą, kaip isz 
kunįginių kuopų geriausiai pasi
traukti ir pvisiraszyti prie liuo 
sojo^Susivieiiyjimo.

Sanarjs 4 kuopos.

sisako nuo autcavimo ant ‘ Free
dom” ir kitko,pakol užmanytojai 
ir aukų rinkėjai ne pradės elgtis 
protingiau. Nežinia ar 
kankintiniai sulaukia kiek? 
(Kodėl europinis komitetas 
ne garsina atskaitos ir ei 
giasi tikrai kunįgiszkai?) 
Visztgjiauckas ar ruko tabaką? 
Baryžinės parodos rokunda da 
vis ne užbaigta. Stovint reika
lams tokioje rūdoj, isztikro ne 
smagu ką nors aukauti.

Vardan M. Koperninko Dr- 
tės,

Sekr. V. Karalius.

Isz Thorp, Wis.
Szį metą vaisiai iszrodo gerai. 

Naujų liet, farmerių pribuvo 6. 
Kurie pirko žemes 3, 4 melai at
gal, džiaugiasi, nės žemė dvigu
liai pakilo savo vertėj ir kils da, 
nes daug pirkikų pribūva, lik ne 
lietuv ai; ne drąsu gundyti mu- 
siszkius prie pirkimo žemės.

Balius, kaip buvo garsinta, ne 
atsibuvo isz priežasties dviejų lai
dotuvių, būtent mirtis iszplė- 
szė Mikolainiut 6 metų vaiką ir 
seserį 22 metų.

Ne užmirszkime tokius biznie
rius, kurie nesigaili aukų ant kan- 
kintinių, teipgi ipsilenkkime nuo 
tų biznierių, kurie ne nori nieko 
aukauti ant kankintinių ir ki
tokių tautiszkų reikalų. Lietuviai 
tegul ne užmirszta pirkti pas 
p. M. Czarneckiene lietuvę, Mas- 
laucko namuose, kuri ne seniai 
užsidėjo grosersztoi į. Jos vardą 
rusite terp aukautojų ant kankin
tinių.

Jonas Kurtinaitis.

Isz St. Louis, Mo.
Darb ii eina czia pusėtinai ly 

giai fabrikuose, kaip ir sziaip 
mieste. Lietuviai iszsiskirstę po 
visą miestą, veik visi turi darbą. 
Nesutikimų terp jų nėra. Tub 
prakilnesni musų broliai stengia
si sutverti czia pagelbinę drau
gystę, lauki i vien tinkamos pro 
gos ant įkunyjimo szilo užmany
mo. Narinczių pristoti yra nors 
ir ne daugiausiai, bet skaitlius jų 
be abejonės pasididįs.

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

Czianykszcziai lietuviai prade 
da suprasti naudą vienybės ir 
skaitymo knįgų ir laikraszczių, 
skaitlius skaitanezių palengva 
didinasi, prie skaitymo viens kitą 
ragina. Isz to galima tik džiaug- 
tiesi. Vuosis.

Isz darbo lauko.

150 žmonių užsinuodino nuo 
szaldancziu saldumynu.

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

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

griuvo slogas vienosaugsztos mu
rinės triobos, ant kurio buvo apie 
20 žmonių, į pulką stovi n ežių ant 
ulyczios. Prie to viena mergina 
likosi užmuszta, o 22 žmonės sun 
kiai apkulti.

T Anniston, Ala. Southern 
Car and Foundry Co. apreiszkė, 
jog ji priima naują užmokesnio 
tabele szėnių darbininkams. Ton- 
nesse Coal and Iron Co. priėmė 
užmokesnio tabele darbininkams «
Bessemerinės plieninės blėtos. 
American Tin Plate Co. ir Re
public Iron & Steel Co. priėmė 
teiposgi naują užmokesnio tibelę.

1 Pittsburg, Pa. Darbinin
kai dirbanti trusto plieno dirbtu
vėse pakėlė sztraiką, kadangi 
trustas už darbą ne nori mokėti 
pagal naują tabele. Sztraike, 
kaip mena, dalyvaus apie 50000 
darbininkų.

T Pittsburg, Pa. Organi
zuoti plieno dirbtuvių darbiniu 
kai nutarė sztraiką pakelti 
Sztraike ims dalyvumą 35000 
darbininkų.

McKeesport, Pa. Dirbtu 
vės De Wees Wood Works liko
si uždarytos.

T Drovosburg, Pa. Bus czia 
pastatytos naujos drato dirbtu 
vės.

Easton, Pa. Lelreh Valley 
R. R. Co. pakėlė ant 30% darbi
ninkų užmokesnį.

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

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

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

Skaitytojas

Isz Worcester, Mass.
Karszcziai czia labai dideli, y 

p.icz ne pakeneziami karszcziai 
buvo 28, 29 ir 30 d. berželio. 
Nuo karszczio daug žmonių apsir
go, o keliolikas numirė. Saulės 
spinduliai užmusze ir vieną lietu
vį, Antaną Kuralajietį, paeinantį 
isz Kauno gub. Kūną jo palai
dojo 24 d. berželio.

J. Kulbokas.

Reikalai Susiv. L. A.
Sziomis dienomis iszsiuntinėjo 

me visoms kuopoms ir draugy
stėms atsi.-zaukimus padalinimui 
sąnariams ir rasztus padalinimui 
sąnariams ant prezidentų adresų, 
ant kurių teiksis savo ranka pa- 
sirat-zyti mums pritarianti sana
riai ir paskui kuopų ar dr.iugy- 
sezių sekretoriai malonės tuos 
rasztus man prisiųsti.

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

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

Tarną Pauksztį, 
123 N. Main str.

Pittston, Pa.
Visi Susiv. sanariai laukia ypa

tingų žinių nuo Centraliszko Ko
miteto atjieszkojime Susiv. turto. 
Atsakome, kad mes darome tai, 
ką galime, ir gavę Jūsų paraszus, 
galėsime iszpylditi Jūsų reikala
vimus. Dėl to gi yra užpraszomos 
visos kuopos ir draugystės, pri 
gulinezios prie S. L. A. suszauk- 
li susirinkimus, kur perskai- 
czius nuo Centraliszko Komiteto 
atsiszaukimą ir viską apsvarstę 
vieszai, užgirtumėt prisiųstąją 
rezoliuciją ir savo parjszais pa
tvirtinę, vcikiaus;ai malonėkite 
sugrąžinti.

^1. Totorius,
Prezidentas.

ISZ
Lietu viszkn diryu.

Susivienyjimo reikaluose.
Nr. 25 “Vienybės” pati 1 po pa 

tėmyjimai Dr. M. Valanczausko 
isz Plymouth, Pa. apie reikalus 
iszliuotuoto nuo kunįgų despo
tizmo Susivienyjimo. Patėmyji- 
mams ir užmanymams tiems gali
ma pritarti, tik mes užmanome, 
kad prisiraszes tuojau pastotų 
pilnu sąnariu ir ant gavimo po- 
smertinčs, kad ne reiktų laukti

Isz Baltimore, Md.
Ant pereito susirinkimo M. 

Koperninko Dr-tės buvo vėl pa 
keltas klausymas rinkimo aukų 
ant “Freedom” ir kitokių reika
lų. Svarstant tuos reikalus, pusi 
rodė, kad užmanytojai laikrnsz- 
ezio “Freedom” ne turi tvirto 
pamato, ant kurio galėtų' užma
nymą paremti, bet tylėjimu no
ri viską užbaigti. Į komitetą įsi
skverbė per daug kunįgų, o jie 
ne mėgsta žmonėms nieko garsin
ti. Todėl M. Koperninko Dr-tė at

Svetimi Balsai.
Maskoliszki Peterburgo lai k- 

raszcziai ne.-eniai, perkratinėdami 
reformą mokyklų, iszrodinėjo 
reikalą isz mesti isz mokyklų pir
miausiai politiką, kuri daugiau 
pikto negu gero atgabena. 
Ryg°j iszeinantis, vienas isz ge 
resnių maskoliszkų laikraszczių, 
“Pribaltyjskyj Kraj”, priduria, 
kad pirmiausiai reikia iszvyti po 
litiką isz mokyklų vakarinių 
Maskolijos parubežių, taigi kra- 
sztų ne maskolių apgyventų.

“Kiek blėdies atgabeno politika 
mokyklose ne tik reikaluose 
prakliszko gyvenymo, bet ir rei
kaluose protiszko iszlavinimo be 
simokinanezių, sako Pribaltyjskyj 
Kraj. Ar ne laikas jau iszsiliuo- 
suotinuo klaidaus supratimo, buk 
mokykla gali but politiszka? Ar 
gi normaliszku yri dalei.-ti, idant 
10-15 metų vaikyszcziai persiim
tų jau mokykloj szovinizmu, ger- 
manofobija, judofobija ir kito 
kioms fobijoms iszkraipanczioms 
normaliszką iszsilavinimą vaiko 
dvasios.

“Jeigu ne geistinu yra politisz- 
kas iszauklėjimas augsztesnėse

moksliszkose įtaisose, tai dar la
biau negeistinu turi but pradinėj 
arba vidutinėj mokykloj, kadangi 
vaikai ne gali su supratimu 
priimti sziokių ar tokių politisz- 
kų pažiūrų. Tas yra auormalisz- 
ku ir todėl ne geistinu.

Poliiiszkos pažiūros turi auk- 
lėtiesi kuosai, tiktai isz etiszkų 
(doriszkų) ir moksliszkų pažiūrų. 
Tik tokui politika mokykloj bus 
normaliszka, tik tokios galima 
geiti.”

Bereikalo doresni maskoliszki 
laikraszcziai stengiasi atves’i į 
supratimą fanatiszkus caro tar 
nūs. Jie, būdami ne dorais, dorų 
pamokinimų ne supras. Ką 
Dievas nori nubausti, tam protą 
atima, sako priežodis. Masko i- 
szki gi diejateliai visuose jų pa- 
davadyjimuose parodo, kad pro
to ne turi. Jie prie kiekvieno 
žmonių žingsnio stengiasi pri
segti savo purviną politiką, po ku 
rios sparnu atlieka nedorus savo 
darbus. Kurgi Maskolijoj nėra 
purvinos caro tarnų poli tikos ?Cer- 
kvės, vietoj platinti krikszczir- 
niszką meilę, platina nekentimą 
kitų tikėjimų; mokyklos, vietoj 
apszvietimo ir mokslo, stengiasi 
szirdyse vaikų pasėti nekentimą 
kitokios kilmės žmonių, net pa 
ežių besimokinanezių sandraugų. 
Ateis vienok laikas, kada valdžių 
sėjama sėkla iszduos joms pa 
ežioms ne geistiną vaisių, jų su- 
demoralizuoli žmonės turės kreip 
tiesi priesz demoralizatorius 
ir skriaudėjus!

• *

Nr—[14 maskoliszko laikrasz- 
czio “Peterburgskija Viedomos- 
ti” palilpo straipsnis p. Vilnie- 
czio p. a. “Kam ir koks reikalin
gas Vilniuje universitetas?” Au
torius raszto rugoja, kad mokslas 
Vilniuje užmigo, nors Lietuvoj 
daug yra klausymų laukianczių 
moksliszko iszaiszkinimo, bet ką 
gi daryti, kad czia ir mokslisz- 
kais klausymais užsiimu ne gali
ma. Paminėjimą praeities gali- 
ma'pradėti tik nuo laikų Murav- 
jevo ir Kaufinano. Negalima czia 
užsiimti ant praktikos ne filologi
ja. Visuose Maskolijos universite 
tuose mokina apie baltgudiszkus 
dialektus, bet vietiniai mokslo 
stulpai, sumaskolėjęs latvys Spro 
gis ir keleivis vokietys Engel
hardt to ne pripažįsta. Dar mes 
žinome, kad nė jokia tauta ne 
permainė savo literų ir ne priė
mė svetimų ir dar be jokių pri
taikymų. Trys deszimtys metų 
atgal xMoks'o akademija Peterbur
ge i-zleido priimtu taulis-zku 
s/.riftu rasztas Donalaiczio, Dau- 
kszos, brolių Juszkeviczių. O 
Vilniaus ypatiszki mokslincziai 
tvirtina, kad mes ne galime at 
lenkinti bažnyczios, palaikydami 
pigirymo vertus lietuvių reikala
vimus pamokslų ir dievmaldystos 
jų prigimtoj kalboj. Priesziil
gai, tegul su bažnyczios pagelba 
lenkina baltgudžius katalikus, 
bet ūžt ii mes sulaikysime lietu 
vių geismus; jų besiprieszinimus 
reikia pergalėt. Ten Peterbur
ge kalba apie istoriszką teisybę 
ir lietuviszkus rasztus ir lotynisz- 
kų 1 teių vartojimą hetuviszkoj 
kalboj nuo reformacijos, nuo 
1545 m. Vilniuje, gi toks “mok 
slas” ir “etnografija” ne daleisti.

Taigi kam reikalingas Vil
niaus universitetas? Žydams? 
To ne galima daleisti. Lietuvys, 
dajd intelegenlas už žmogų 
ne pripažintas—jie sapnuoja apie 
lietuviszkas literas ir literatūrą.

Savo Lietuviszkuose laisz 
kuose, iszleistuose Vilniuje 1901 
m. Seland Dubelt sako, jog Lie
tuvos žmonių siekiai yra: “sal
džiau valgyt, daugiaus miegot, 
gerti užtektinai degtinės ir kaip 
o-alima mažiau dirbti. Szitiems 
žmonėms nepažįstamas troški
mas teisybės ir saužiniszko gyve 
nimo.

Gana tų žodžių. Teisybės 
lietuvys laukia ir nesulaukia per 
35 metus: jam nėra mokslo; lie- 
tuviszka gramatika ir ortograf ja 
iszmislyti vokieczių 121265 prū
su lietuvių—bet dviem milijo
nams maskoliszkų lietuvių lietu
viszkas klausymas ne iszriszimas 
dėl grynai vietinių sanlygų. 
Vilniaus gi universitetas turėtų 
remtiesi ant labo ir protiszkų rei
kalų gyventojų Lietuvos ir Balt- 
gudijos. Lenkiszki siekiai czia 
dabar ne galimi, laisos ant to 
perėjo.

Pasekmė iszliuosavimo ukinin 
kų Lutuvoj jau apsireiszkė pri- 
siriszimu lietuvių piie savo kal
bos ir savo literatūros. Ko ne ga
lėjo žinoti maskoliszki diejate'iai 
1862 m. Vilniuje, kada mok
slo akademija ne spėjo iszleisti 
Donalaiczio, gėda to nežinoti au
toriui “Lietuviszkų laiszkų”1901

m. Pone!įai-bajorai,ūkininkai-len- 
<ai ir maskoliai ant lietuviszkos 
dirvos, kokiais juos perstato 
P. Seland-Dubelt, be lietuvisz- 
ios kalbos būti ne gali; kitaip 
jie turi iszbraukti iszsavo praeities 
<uo gražiausius darbus ir senovės 
paminėjimus apie tą “t-an-kritisz- 
ką” dialektą. Bet apart Donalai
czio, Daukszos, pamokslininko 
Szvento Jono bažnyczv a Vilniuje 
Kostantino Szirvido, nuo pra
džios 19 szimtmeczio atsirado 
nauja lietuviška literatūra to
kių ypatų, kaip Paszkevicziaus 
Poszkos, Strazle’io, Stanievy- 
czio, Volanczausko, Daukanto, 
Baranausko ir daugelio, daugelio 
aiezių. Universitete XX amžiaus 
turi aps'reikszti gyvenimas vieti- 
n ų žmonių, o ne alėjunų isz Len
kijos, bet gyventojų buvusios Lie
tuvos kunįgai ksztystės.

LietuviszKa kalba turi but mo 
kinama ne tik kaipo akademiez- 
kas mokslas bet ir kaipo neatbū
tinai reikalingas daiktas prak- 
tiszkame gyvenime. Aptieko- 
riai, daktarai, topografai, su
džius tirinėtojai ir kitokį urėd- 
ninkai turės atlikti savo užduote 
be pagelbos vertėjų ir tarpinm 
ky-Jės dvasiszkų^ypatų. Ypatiszką 
atidą reikia atkreipti ant svetimų 
kalbų: vokiszkos, praneuzisžkos, 
angliszkos, per parengimą insti
tuto mokinimui naujų kalbų; 
pakėlimai žemdarbystės galima 
but parengti atsakantį žemdar- 
biszką fakultetą (kaiptai turi vo- 
kiecziai prie Leipcigo universite
to). Uždėjimas universiteto Vil
niuje turi remtiesi ant visiszko 
užsitikėjimo cziagymiams krasz- 
to gyventojams. Kilnojimas 
profesorių dėl persiėmimo jų vieti
ne etnografija ir istorija turi pe
reiti į padavimų laikus. L:etuvisz- 
kas universitetas su maskoliszka 
mokinimo kalba iszvalytų eiles 
urėdninkų nuo ypatų su naminiu 
prasimokinimu, taigi nuo neda- 
mokytų.

Taip sako Vilnietis apie užma
nytą parengimą Vilniuje un ver- 
siteto. Nois ne viskas gali lietu
vius iszganėdinti, ką jis sako, 
bet ne galint nieko geresnio 
tuom tarpu sulaukti, galima but 
ir tuom pasiganėdinti. Maža 
vienok viltis, idant ant jo pliano 
sutiktų valdžią turinti, kurie Lietu 
vą laiko už melžiamą karvę, pave
stą ant isznaudojimo atsiųstų isz 
Maskolijos visokių Deržimordo- 
vų. Kur valdžios padėtų tas 
maskolystės szaszlavas, jeigu ant 
urėdų pradėtų Lietuvoj priimi
nėti vietinius gaivalus? Val
džios juk apie gerovę tų gaivalų 
visai nesirūpina.

Kiek žmonių gali iszmai- 
tyti žeme?

Ant atsakymo ant szito klausy
mo reikia pirmiausiai žinoti,kokį 
ruimą užima musų žemė, kiek 
ant jos gyvena žmonių ir kiek 
gali gyventi. Sziąd'eu ant visos 
žemės gyvena apie 1600000000 
žmonių. Sausžemiai užima plotą 
135 milijonų ketvirtainių kylio- 
metrų, isz ko ant Europos isz- 
puola tik 10 milijonų kelv. 
kyliometrų. Ant to ploto yra 
czieli apskrieziai ne tinkanti 
žmonių gyvenimui, yra ne vaisin
gi tirai ir augsztų kalnų virszu- 
nės, kur žmonės ne gali gyventi. 
Toki ne tinkanti žmonių gyve
nimui p’ot ii už ma 3 milijonus 
ketvertain'ų kyoometrų. Taigi 
tinkamos žmonių gyvenimui žemės 
yra 132 milijonų ketvirtainių ky- 
hometrų. Ant tų 132 milijonų 
ketvirtainių kyliometrų (kylio- 
metras beveik lygus maskolisz- 
kam viorstui) gyvena sziądien, 
kaip jau sakėme, 1600 milijonų 
žmonių. Pradžioj peieito szimt
meczio ant to ploto gyveno 500- 
700 milijonų žmonių, taigi per 
szimtą metų skaitlius gyvenan- 
czių ant žemės žmonių beveik 
pasidvigubino. Jeigu teip dau- 
gytusi žmonių skaitlius ir 20 in 
szimtmetyj, tai pradžioj ateinan
ezio szimtmeczio turėtų but ant 
žemės 3200 milijonų žmonių. 
Apgyventi žemės plotai ne visur 
vienok lygiai maitina žmonių, i- 
mant visą gyvenanezių ant že
mės žmonių skaitlių ir padali
nant tą skaitlių ant ploto 132 
milijonų ketvirtainių kyliometrų, 
iszpuola tik po 16 ant ketvirtai
nio kyliometro. Isztikro vienok 
ne visur ant to ploto lygiai tirsztai 
gyvena žmonės. Tirszcziausiai 
apgyventa yra Europa ir Azija, 
tas dvi žemės dalis dabar vienu 
žodžiu vadina Earasia; imant jas 
czielas, turi jos vidutiniszką gy
ventojų tirsztumų taigi po L6 
galvų ant ketvirtainio kyliome
tro, bet ir czia gyventojai ne ly
giai iszskirstyti: Sziaurinėj Mas
kolijoj, Norvegijoj ir Sziaurinėj
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Sibelijuj yra gana dideli žemės 
plotai prie Leditių jūrių, ant skaitymo, Indijose pasirodė, kad 
kurių ne rastume nė po vieną 
žmogų ant ketvirtainio kylio
metro. Isz visų žemės krasztų 
tirszcziausiai apgyventa yra vidu
rinė ir pietinė Europa, Indijos ir 
ir Chinai su Japonija; kiekvienas 
isz tų krasztų užima plotą 2-3 
milijonų ketvirtainių kyliome 
trų, ežia gyvena 900 milijonų 
gyventojų, ežia iszpuola, imant 
vidutiniszkai, po 80-90 žmonių 
ant ketvirtainio kyliometro; su 
laiku prie tirsztai apgyventų
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jjiojiį žeme turėtų tureli jau pra- 
iui p'ohi ateinanezio szimtmeczio. 
.verlain’ų k) 'j)at,ar vienok dauginimąsi gy- 
kamosžmoniąc. renį0jq visur pasimažino, o 
1132 milijoną rajp antai Prancūzijoj visai ap- 
metrą. Ant t|I -.istojo. Tas gal dar ant tolinus 
Ivirtaioią vilkti ne priteklių maisto, 
įtras beveik If^ JTuom tarpu dar mokslinczai g t Ii 
m viorslui)^zrasti kokį nors būdą atitolini- 
ip jau sakėme, I** no laukianczio netolimoj ateilėj 
iouiu. Pradiii'j^jado, gal jie surasti budądiibimo 
sezio ant to plo'^lirbtuvėse maisto praduktų. Ne 
0 milijonų inw®!’ 'eikia užmirszti, kad badas atga- 
mtp metą ?ksi'l!,i:>ena ligas, kurios sumažina žy- 
ų ant žemės žiniai žmonių skaitlių ir palengvi- 
aidvigubino. ^''la būvį pasilikusioms.

nuo 1891m. iki 1900m. Bomba- 
yaus prezidentystėj skaitlius gy 
ventojų pasimažino aut 1502868 
galvų, arba ant 5,57%. Mieste 
Bombay gyventojų skaitlius pasi 
mažino ant 51921 galvų, arba 
ant 6. 43% ; dabar jame vra 770 
843. Užtai mažose vieszpatystėse, 
ėsancziose tik po Anglijos globa, 
bet turincziose savo urėdninkus 
ir valdonus, kaip kur pasimažini- 
mas pasibaisėtinas: imant visas 
tokias vieszpatystes.jose skaitlius 
gyventojų sumažėjo ant 14,48%. 
Mieste D mayze buvo 32920 gy
ventojų, hko tik 18634.M e^te Ma- 
rikanta iszmirė 37,84% gyvento 
jų, Revakantoj 34%, Palampure 
27.62%, Kitjavaie per 10 metų 
numirė 425(10 žmonių, Udejpure 
84U000, taigi netoli pusė. Daugi
nimąsi gyventojų Indijose apsi
stojo nuo 1896 m., o nuo trijų 
paskutinių metų pradėjo pasibai
sėtinai mažintieji.

|| Mariendoi fe, netoli Berlyno, 
likosi suaresztuotas duonkepys 
Bobbe, kuris ii papjovė moteri- 
szkę Hamslyng ir jos vaikus. 
Dabar pasirodė, kad jis ir dau
giau žmonių nusiuntė į kitą-vietą. 
Mariendorfe ir Klein Kreuze is 
turėjo tyczia parengtas olas, ku
riose slėpė jo papjautus žinonėa. 
Kiek jis žmonių nudėjo, dar ne 
žinia. Pol cija dabar jieszko terp 
žmogžudžio draugų ir pažįsta 
mų, ar katro ne trūksta.

|| Vengrijoj, kasant tunelį nau
jai dirbamam geležinkeliui neioli 
Marmaros Szight, nugriuvusi že 
mė užbėrė 60 darb'ninkų ir be 
abejonės visi likosi užmuszti. 
Ant gelbėjimo užbertų atsiuntė 
kariauną. Iki sziol atkasė tris 
su vi-u sutrintus kunus. Nėra 
didelės vilties atkasti ką nors isz 
užbertų gyvą.

kyliometrų ; 
apgy veni- 
ketvr. ky- 
13 milijo- 

krasz'ai 
po 1-10

Sziądien,pagal tirsztumą apgy- 
venimo dalina žemę į krasztus 
tirsztai apgyventus, kur aut ket- 
virtaino kyliometro iszpuola po 
100 suvirszum žmonių ; tie plotai 
užima 3 milijonus ketvirtainių 
kyliometrų; gerai apgyventi 
krasztai, kur ant ketvirtainio 
kyliometro iszpuola po 50-100 
žmonių, užima teiposgi 3 milijo
nus ketvirtainių 
krasztai menkesnio
mo, 19-50 žmonių ant 
liometro, užima plotą 
nų kelv. kyliometrų; 
menko apgyvenimo, 
žmonių ant kyliometro, užima tei 

, ir ant 
galo krasztai labai retai apgy 
venti arba visai ne apgyventi už
ima 100 milijonų ketvirt. kylio 
metrų. Taigi iszpuola, kad dar 
į žemės pavirsziaus labai retai, 
arba visai ne apgyventos. Prisi
žiūrėjus vienok tiems krasztams 
geriaus, matyt, kad isz tų didelių 
plotų tik maža dalis tinka apsi 
gyvenimui žmonių.

Yra ant svieto teip vaisingi 
krasztai, kad ant vieno kelv.rtai 
nio kyl. gali išmisti po 300 
žmonių Prie tokių krasztų prigu

|| Surinkimai popiežiaus susi 
deda kas metą: surinkimai isz 
prigulinczios popiežiui žemės— 
700000 markių; nuosznncziai nuo 
sudėtų bankuose kapitalų—4800- 
000 mar.; dovanos 2000000 mar
kių; Szventc Petro skatikai 10- 
0000('0 markių. Isz viso 17000- 
000 markių. Popiežius turi di
džiausią ant svieto rūmą, kuria
me yr i 11000 kambarių ir 200 
kambarėl ų ir 20 kiemų- Popie
žiaus dv ro tarnų yra 1200. Ant 
algų kardinolams eina 12( 0000 
markių, ant gvardijos 3180U0 
mark., ant kitų tarnų ir užlaiky 
mo rūmo 1000000 mark. Ant 
labdarystės 600000 markių. At
lieka todėl 13500000 markių kas 
metą. Atlikusius nuo iszdavimų 
pinįgue popiežius sudeda Lon
dono banke, o atlieka po 12 mili
jonų kas metą. Taigi 
szventas tėvas ne kenezia.

vargo

|| Bomoj, Kongo vieszpatyslėj 
(Vidurinėj Afrikoj), likosi sua- 
resztuoii du belgiszki oficierai. 
Szitie krik-zczioniszkos, europc- 
iszkos c viliz icijos nosziotojai, 
girti būdami, prisakė kaimo v>r- 
szininkui suvaryti pas juos visas 
mergas ant jų palinksminimo. 
Kad:fu<ji kaimo virszininkas atsi- 
sakė tą daryti, krikszczioniszki 
ofeierai izssitraukė revolverius ir 
nu-zovė jį, o paskui užpuolė 
cziabuvių merginų; katra jų 
rams ne norėjo pasiduoti, tą 
szovė. Tokią mat civilizaciją
tina Afrikoj reprez-ntantai euro 
pėjiszkos clvilizac jos ir kri- 
kszczionybės nesziotojai.

ant
noJ

per
pla

|| Maskobjoj, ant 130 milijonų 
gyventojų, kaimų mokyklas 
1900m. lankė 2695000 vaikiukų, 
o tik 199000 mergaiezių. Taigi 
lankė 4,8% kaimieczių vynszkos 
lylles mokyklas, o mergaiezių tik 
1,4%; vienas vaikiukas ant 21 
vyro lankė mokyklą, o viena 
mergaitė ant 71 moteries. Jeigu 
mat vyrų apszvietimas Maskobjoj 
stovi labai žemai, tai moterų dar 
4 syk žemiaus negu vyrų.

li Ant viso žemės pavirsziaus 
yra apie 1500 milijonų g'lvų gy 
ventojų. Europoj yra 334 mili
jonai, o tame skaitliuje 3 milijo
nai su virszum moterų daugiau 
negu vyrų. Azijoj yra 815 mili
jonų gyventojų, o tame 16 mili
jonų vyriszkių daugiau negu mo
terų. Afrikoj yra 1 milijonas 
vyriszkių daugiau negu moterų, 
tiek jau daugiau vyriszkių negu 
moterų yra ir Amerikoj. Aus
tralijoj, ant 4 milijonų gyvento
jų, ant pusės milijono vyriszkių 
daugiau negu moterų.

|| Sugrįžusi į miestą Limą, 
Peru republikoj, mokslinezių ex 
pedicija, kuri buvo iszkeliavusi 
ant moksliszkų tirnėjimų į aplin 
kines Satila Ch Qaicora upės, pa
sakoja, kad ant upės dugno pies- 
kos užtiko daug aukso.

j| Muencheno (Bavarijoj) uni
versiteto studentai atsiszaukė į 
valdžias, reikalaudami apsunkini
mų, prie pastojimo į universitetą, 
svetimų kraszlų studentams. Szi 
tą universitetą lanko ir daugelis 
amerikonų.

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

tusi žmoaią 
imtmetyj, tai
io szimtmeczio 1 | 
mėa 3200 niilij^': 
įgyventi žemfe 
enok lygiai nh'||Ci 
int visą gyvet

Isz visur.
|| Ant kariaunos reikalų, 

įeituose metuose daugiausiai
pe- 
pi

|| Pagal paskutinį gyventojų 
suskaitymą, atliktąszmose metuo
se, skaitlius gyventojų Airijoj 
pasirodė 4456546. 1841 m. Airijoj 
buvo 8196597 gyv., taigi netoli 
du syk daugiau negu dabar, 1861 
buvo 5798967, 1881m.- 5174836. 
Tokius mat vaisius iszduoda an- 
glijonų valdymas Airijoj- Smar 
kiaušiai mažinasi gyventojai ka
talikų apgyventuose apskrieziuo- 
se, kadangi katalikus protesto- 
niszki anglijonai labiaus spau
džia ir persekioja.

1UV O

§8 žmonių i3z!eido Anglija, nes 885
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|| Praskovo pav, Stauropoliaus 
gubernijoj, ant Kaukazo, Masko- 
lijoj, puolė neiszvasakyto didu
mo ledai. Szmotai buvo obuolių 
didumo. Ledai užmuszė trys žmo
nis ir daug besiganancz ų lauke 
galvijų ; sodus ir laukus iszmuszė 
teip, kad nėra visai ką rinkti.

|| Netoli Beuthen, Szlezijoj, 
susimuszė vežantis amerikonisz- 
ką Barnumo cirką specijaliszkas 
trūkis su kitu. Prie to 2 žmonės 
likosi užmuszti.

123'104, mozūrų 11461, vokieczių 
5325. Daugiausiai lietuvių, nes 
99424 yra Senapilės pav., o m • 
žiausiai, nes tik 21, Augustavo 
pav.

P. Volier, kaip paaiszkina 
prakalboj, dabar renka tokią jau 
inedegą apgyventų vietų Kauno, 
Vilniaus ir G irteno gub. Geisti
na, kad ir tos kuo greieziausi i 
butų iszleistos. Dabar iszleista 
knįga apie Suvalkų gub. yra la
bui didelės vertės ne tik masko 
liams bet ir lietuviams, net lietu- 
viszkiems rasztininkams, kadangi 
ežia paduoti ir tikri lietuviški 
v etų vardai. Knįgos prekė 3 
rubl., bet ji tų pinįgų verta.. Kjįs 
įstabiausio yra knįgoje—kad ku 
nįgai pasidavę lietuviu s lenkisz- 
kai kalbancziais, kadangi bažnyt 
kiemiuose tiek parodyta lenkisz- 
kai kalbanczių, kiek yra kunįgų 
drauge su dudorium.

Biologia, arba Mokslas apie gy
vus daiktus. Pagal prof. 
Nusbauiną, sutaisė Szeruas. 
Spauda “Lietuvos”. Chicago, Ill. 
147 pusi.

Szitas rasztas pirmiaus tilpo 
“Lietuvoj”, dabar skyrium į knį- 
gą atmusztas.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo apie 
Lietuvą:

Kornilovo, Russkoje dielo v Sie- 
vero Zapaduoni Krajie.

Westville, Ill. Tėvynės Mylėtoju 
Dr-tes Kuopa turės savo susirinkimą ne
delioj, 14 Liepos, 2 vai. po pietų, svetai
nėje Lietuviu Kooperativiszkos Bendrys
tes, ant kurio visus sąnarius ir visus 
kitus lietuvius ir lietuvaites kvieczia su
sirinkti.

A. Aponaitis, sek.

Padekavone.
Chicago. Dr-te Sz. Antano siunezia 

szirdinga aeziu visoms draugystėms ir 
visiems lietuviams ir lietuvaitėms, kurie 
reikesi atsdankyti ant musu pikniko, 
laikyto 30 berželio, gražiai pasibovijo ir 
draugiszkai mus parėmė, už ka visiems 
ten atsilanKiusiems isztareme s-drdin- 
giause aeziu.

Dr-te Sz. Antano.

Aukos ant kankintiniu.
Petras Križevicze, Chicago.... 
Juozapas Girijotas, ,, ... 
Kazimieras Mickevicze,' ,, 
Leonardas Kaczkauskis, ,, 
Kaži m ieras Gaidamavicze, ,, 
Amanas Sekreckis .................
Povilas Sekreckis, ,, ............
Mikolas Giadgaudas, ,, ........
Antanas Betrokas, ,, ............
Petras Vainiutis, .....................
Ona Abeliunaite, ., ..............
Marija Giri jotas, (8 metu) ,, 
Emilija Girijotas, (6 metu) ,, 

$5.10
A. Apanaitis. Westville, Ill., už 

Damijonaiczio tikietus....................... $3 30
Buvo................... $138 99

Sykiu........ $147 39

........50
....... 50
........50
..$1.00

...50
........50
........25

Vietines Žinios.

IŠ KUR ATSIRADO
musu naminiai gyvuliai ir auginami augmenys?

Payal Lunkevycių.

|| Australijoj, ant visų geležin
kelių užgimė tarnaujanezių 
sztraikas ant iszkovojimo geres
nio už darbą užmokesnio. Dėl 
szito sztraiko bėgiojimas trukių 
ant geležinkelių Vakarinėj Aus
tralijoj su visu pasiliovė.

|Į Mieste C h r kove, pietinėj 
Maskobjoj, nusib inltrutino pre
kystes bankas. Skofbs siekia 5 
milijonus rublių. Žmonelėms, tu
rėjusiems savo užczėdyjimus ban
ke, reiks daug žudyti.

|| Net di Ufos, ant Samaros 
Zlotousto geležinkelio linijos, ry
tinėj Masko’ijoj, susidaužė paša- 
žierinis trūkis. Prie to 48 pasažie 
riai 
ant

us- 
ir dru- 
Prie to 

skau-

401 W.

likosi sunkiai apkulti, 
vietos užmuszti.

o du

szių 
metų per Beeiną į užmarius iszke- 
liavo 65742 iszeiviai. Pereitą me
tą per tokį pat laiką iszkeliavo 
55821, taigi szįmet netoli ant 
10000 daugiau.

pirmutinę pusę

li Mieste Kailikse, laike laivy- 
nės manevrų expliodavo torpeda. 
Expliozijos likosi užmusztas vie
nas uficieras ir du jurininkai, o 17 
jurininkų pavojingai sužeidė.

|| Armėnijoj, mahometoniszki 
kurdai vėl pradėjo deginti kriksz 
czionių armenieczių kaimus. Iki 
sziol papjovė jie 1 t armenieczių.

|| Sziaurinėj Iszpanijoj, provin 
C'joj Galicijoj, Logo aplinkinėse 
užtiko labai didelius ir turtingus 
aukso plotus.

valkskoj gubernii, kak material 
dla i.storiczesko-etnograliezeskoj 
geograt'ii kraja. SobralE. A. Vol- 
ter, Sankt Peterburg, 1901 m. 
517 pusi, didelio 4° formato. 
(Suraszas apgyventu vietų Suval
kų gubernijoj, kaipo medega is- 
toriszko-etnografiszkai geogra-

A. Vol-lijai kraszto. 
ter).

— Pereitos nedėlios vakarą 
antru jau kartu iszkelirvo isz 
Chicagos. “Kataliko” redakto
rius p. Montvila, nenorėdamas 
apsivemti su duktere dudorLus 
lietuviszkos parapijos. Jau buvo 
jis sykį iszkeliavę-^, bet vėl su
grįžo. Dabar antru kartų, ne 
paisant ant saugios sargybos, isz
keliavo, turbut, ant visados. A- 
part prasiszalinimo redaktoriaus, 
ir statėjai “Kataliko”, i.-zėmus 
vieno, pakėlė sztraiką. Darbi
ninkai skundžiasi, kad ne į 1 d- 
ką gaudavo prigulintį jiems užmo
kėsiu.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
keitės Fullerton ir Mdlwaukee 
ave. iszszoko isz relių elektriš
kas karas pilnas važiuo janezių 
ant piknyko, parengto Szvento.- 
Jadvygos parapijos. Kąrąs 
bėgo ant geležinio stulpo 
ežiai likosi pagadytos. 
penki žmonės likosi gana 
džiai apkulti.

— Gyvenantis pu.
Randolph sir. John Hicks, 62 
metų senelis, pasikorė savo 
miesgtubėj. Patsžudys mat buvo 
porsiskyręs nuo savo paežio^, ku
ri su sunum gyveno pn. 1153 
Lexington str.; stengėsi susitai- 
kyti su apleidusią jį szeimyna, 
bet tas ne pasisekė. Neturėdama 
darbo, kęsdami alkį, nusprendė 
nusižudyti ir savo mierį isz ti
kro iszpildė

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

— Pereitos nedėlios dieną pn. 
640 N. Madison st. užgimė gaisras. 
Gyvenanti ant aug.-ztutinių lubų 
pagelbiniukai garsaus Chicagos 
pranaszo Dow es vos spėjo Lzsi- 
gelbėti, bet užtai visi jų daiktai 
ir krutanti turtai pražuvo. Ug
nis isznaikino ir Dowies kaply- 
czią.

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

Žinios p. Volterio surinktos 
su gubernatorių pagelba. Telpa 
ežia ne tik suraszas vardų visų 
Suvalkų gubernijos miestų, mies
telių, kaimų, kaimelių, viensė
džių, bet ir visokios statistiszkos 
žinios apie gyventojus tų vietų, i 
kaip antai: kiek kokiame mieste 
ar kaime yra lietuvių, kiek len
kų, mozūrų, maskolių, žydų. Su 
rasze kaimų yra ne tik jų < ficija- 
liszkas v.-rJas, bet teiposgi ir lie- 
tuviszkas, kaip juos žmonės va
dina; tie žmonių vartoj tini var
dai atspausti lietuviszkai loly- 
niszkoms literoms. Įžangoj yra 
ir visokios istori.-zkos žinios apie 
Suvalkų guberniją. Isz surinktų 
p. Volterio žinių matyt, kad Su
valkų gub. yra 371060 lietuvių 
(tume skaitliuje namieje lietu- 
viszkai kalbanczių 343893), mas
kolių 6018, baltrusių 22390, to 
torių 181, žydų 103933, lenkų

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jono Banio ir Jono 

kaus, kuriedu gyveno Westville, Ill. Asz 
esiu jiems skolingas, o noriu iszvažiuoti 
į Lietuva, todėl pirm iszvaževimo nore- 
cziau jiems atsiteisyti.

W-m Batvinis,
906 Shady avė., Charleroi, Pa

Pajieszkau Charles Walles, Kauno 
gub., Panevėžio pav., gyveno Plymouth 
Pa. Jis bats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

John Dombrovski,
74 W. 25th str. Chicago, Ill.

Pajieszkau savo szvogerio Jono Do- 
minsko, gyveno Gilberton, Pa. ir vėliau 
West Virginijoj. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Leszkauskas,
914 Mitchell str., Milvaukee,Wis.

Pajieszkau savo brolio Franciszkaus 
Paliulio. Kauno gub., Sziaulių pav., 
Vaiguvos parap. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

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

Pajieszkau Jono Celskio, kurs gyveno 
Chicagojie ir Izidorans Macziu'io kurs 
gyveno Nebraskoje. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

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

Pajieszkau savo sesers Augustes Kru- 
zytes, Suvalkų gub., Vladislavavo pav., 
Kidulių gm., kaimo Beržiniu. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žing ant adreso:

Miss Marijona Kruzyte,
73 Grand str. Brooklyn, N.Y.

(19-6)

Pajieszkau Miko Kemeržuno, Suval
kų gub., gm. Vaitkabaliu, kaimo Kreki- 
siu. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Tamoszius Krusikauskas,
461 Graham avė. Brooklyn, N.Y.

Draugysczin Reikalai
Susivienyjinio Liet- Am. 

virszininkai.
Prezidentu—M. Totorius,

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

Box 211, Newburyport, Mass.
Sekretorium—T. Ast rainskas, 
112 Monroe st., Philadelphia, Pa 
Kas erium—T. Pauksztys,

122 N. Main st., Pittston,

1150

Pa.

J. Kazakeviczia, 
Wyoming ave. Pittsto ',Pa.

Stos-z-

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
duonkepinyczia su arkliais, vežimais, 
kostumerais ir visoms prietaisoms.

Franc. Petrulevicz,
2926 29th str. Chicago. Ill.

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

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

Grand Opening Balius.
Subatoj ir nedelioj 13 ir 14 liepos 

rau ikurtuviu balių savo naujo saliuno. 
Sale didele, grajys Chicagos Paderevskio 
Koncertina Kliubas. susidedantis isz 32 
muzikantu. Todėl visus aplinkinius ir 
pažystamus kviecziu atsilankyti. Iženga 
visiems dyka.

da-

603 S. Jefferson str., kerte 15tos ui., 
Chicago, 111.

Grand Opening'.
Subatoj ir nedelioj, 13 ir 14 liepos da

rau inkurtuviu balių savo naujo saliuno, 
ant kurio grajisgera muzika, bus szo- 
kiai ir kitos zabovos. Todėl meldžiu kuo- 
daugiausiai svecziu susirinkti, o visi bu
site grąžei priimti.

Kaz. Lukoszius,
554 S. Canal str. Chicago, Ill.

Pasilinksminimo Baliaus.
Subatoj ir nedelioj, 13 ir 14 Liepos da

rau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajis gera muzika ir visokiu zabovu 
bus invales.^’Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziu atsilankyti.

Stan. Szymkus,
70 West 25-th. st., Chicago, Ill.

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

Ne . 
vienas augintojas džiaugėsi, išdirbęs ne tiek , 
naudingą, kiek ne paprastai išrodančią gy
vulių atmainą, tokią, kokios kiti augintojai 
ne turėjo. Ypač daug visokių ne paprasto 
pavidalo augmenų išdirbo japoniszki sodan- 
ninkai, jiems ne tiek rūpėjo naudingumas 
išdirbtos atmainos, kiek ne paprastas iš- 
veizdis.

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

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

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

Štai kitas paveikslas.
Chinu aristokratai arba mandarinai rei

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

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

Triušis su viena nudribusia, su kita 
augštyn pakelta ause.

Tokiu jau budu išsidirbo triušių atmai- 
kurių viena ausis pakelta į viršų, kita gi 

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

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

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

Kaip gi buvo su augmenims? Kaip išsi
dirbo atmainos žmogaus auginamų atmainų? 
Kokiu budu išsidirbo visokios atmainos kvie
čių, rugių, agurkų, kopūstų, kriaušių, slyvų, 
vyšnių, rožių, lelijų,gvaizdikų ir kitokių aug
menų? Atmainos augmenų išsidirbo visai 
tokiu jau budu kaip ir atmainos naminių 
gyvulių. Visos augmenų atmainos, kokias 
žmogus kur nors augina, yra jo paties iš
dirbtos, yra tai vaisius jo darbo; atmainos 
išsidirbo per parinkimą atsakančių veislinių, 
per parinkimą nuo jų sėklų ir per kryžiavą 
užvaisinimą žiedų vieno augmenies dulkėms 
kitot,urinčiogeidžiamas,reikalaujamas ypaty
bes. Ant išdirbimo naujos atmainos neužteko 
vienų arba dviejų metų, ant išdirbimo visų 
augmenų atmainų, kokias šiądien kur nors 
augina, reikėjo šimtmečių. Kiekvienas aug
menų augintojas rinko sėjimui tokias sėk
las, kurios, kaip jam rodėsi, gali atgabenti 
geriausius ir gražiausius vaisius; kiekvienas 
labiausiai rūpinosi ir dabojo tuos diegus ir 
atžalas, kurios jam labiausiai patiko, iš ku
rių tikėjosi sulaukti didžiausios naudos. 
Kas norėjo, paveikslan, turėti kuo didžiau
sius obuolius ir kriaušes, tas sėjo sėklas pa
einančias nuo didžiausių obuolių ir kriaušių; 
kas vėl norėjo turėti saldžius obuolius ir 
kriaušes turinčias gardų kvapą, tas jieškojo 
sėklų paeinančių nuo tokių vaisių ir tokias 
tik sėjo į žemę; kas vėl norėjo, kad obuoliai 
ir kriaušės pultų į akis ir butų gražus, tas 
sėjo sėklas tik parinktų gražiausių vaisių. 
To paties budo prie tvėrymo naujų atmainų 
laikėsi javų augintojai, daržininkai ir kviet
kų augintojai visokių laikų.

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

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

Ar tuose žodžiuose ne matote rodos rink
ti kuo geriausius tėvus ant padauginimo, 
priveisimo kuo geriausių šunų? Matote, kad 
Plato pažinojo jau svarbumą atsakančio pa
rinkimo kuo geriausių tėvų ant užauginimo 
ir gerinimo medžionės šunų?

na,

Atsiszaukimas!
Man wažinčjant po Vakarus 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu- 
wių, prolaujanczių, kurie nori įgyti di
desnį įŽNvelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, Diewn, gamtos 
įstatymus, ewoliueija, ir tt.). 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 laiswamaniams, idant turėtų 
atrama priesz kunigijos melus apie re
ligija, asz pasisznekčjes su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta liet uwiszkos knygos, kas dabar nori 
pri gelbėti ana a tspaudin ti, k asz t uos $1.50; 
po atspaudinimo kasztuos $2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
wiszkoje kalboje, kwieeziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinta, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję ir jų wardai ir pra- 
wardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kaszlai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Taulieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

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

ir po

Užsi
turėjo išpildyti kuuį-

Štai matotote ant 
paveikslėlio kiaulės 

iU galvą. Kokia ji bjau- 
H j ri. Gamta davė žmo- 

gui į rankas paprastą 
H kiaulę, kokių yra mi- 

lijonai ant plataus 
mh svieto. Jis vienok iš 
» jos pridirbo daugybę 

visokių atmainrj turin
čių žymias atskirian- 

nuo kitos ypatybes. Už-

Phila- 
Pa.

1112

nedelioj, 14 Lie- 
Tv. Liaudanskio su- 

visus 
kvie-

Moyamensing avė. 
del phia,

Užveizėtojo knygyno :
V. Daukszys, 

766 S. 2nd st. Philadelphia, Pa.
Chicago. Teisybes Mylėtoju Dr-le tu

rės savo susirinkimą 
pos, 1 vai. po pietų,
leje, 3301. S. Morgan str. Todėl 
sąnarius ir norinezius prisiraszyti 
ežia pribūti, nes yra daug svarbiu 
luant apsvarstymo. Naujiems 
mas lik $1.

J. K. Chmieliauskas Raszt.
88G 33-rd. str.

istoji-

Galva kiaules.

čias vieną atmainą
simanė jis dar turėti atmainą su tokiu bjau
riu snukiu, kaip tai matote ant paveikslėlio. 
Sutverti tokią kiaulių atmainą jam pasisekė: 
kiaulės su snukiu kaipi uždengtu su ličyna (Toliaus bus.)



LIETUVA

Knygų Katalogas.
Knygos swetlmos spaudos.

Anegdotai iszsitanmal ir patarles isz gyweni- 
mo senowes Grokonu bei Rvmionu “ “ 10c

Apie kalbu pradžia ir tikros rodos del apsisaugo 
lltno nuo neprieteliu wedancziu isz tikro ir 
Iszgamngo tikėjimo kelio in prapulty. Czla 
raszejas nurodo kurios yra seniausios ant 
swieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lletuwHzka kalba yra seniausia ir kad turi 
dauginusiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalkinti; ant galo paduoda rodąs kai 
nuo ju apsisaugoti............................... 10c

\rielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeliai parodo žmogaus pil- 
wa kokios isz girtybes pastola ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszs>gydvti.30c.

Abecela ir teip mokintuvo del vaiku, sutai
syta A—es Ir.I. Sz. Yra lai gerinusias lem-u- 
torius, nes Jame rasi daug naudingu, panto- 
kinancziu straipsneliu, prl; pabaigos gi po
teriai ir prisakymai.....................  20o

Praeite Vilniaus. Apraszo nbo pat pradžių 
užsidejimo miesto Wilnlaus.koKi Jame
kliosztorial buwo, koki lietuwiszkl ku- 
nigalkszczial gyweno. kokios kares Jy 
aplanke ir daugybe kitu akywu Lletu- 
wos atsitikimu............................................ lOe

Pradžemokslis Rankos Raszto del norlncziu 
iszmoktle gražiai raszytie 10c

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

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

kamantinėjimai Biblijos ir nekurie per- 
kratinejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganiugiems dūmojimams..................... 15c

Pasakos pagal Krylova. Parasze eilėmis 
Vincus Kapsus (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, paruszytu eilėmis... 10c

Pirmutine paszelna urnai susirgus, telpogl 
gėralai alkoholiniai ir laboka, pagal O. 
Buivida parasze N. Naudiuga žmonėms 
knygele.................................................... l°c

Pasakos, Romanai, No vėlios, 
Mytliai.

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

kn. P. Saurusaiczio. turi apie 35 0 žo
džiu: angliszki žodžiai Iszguldineti lielu- 
viszkai....................................................... 30c

Birutes dainos “ “ 10c
Budas gydymo. Daktariszka knyga..................40c
Dainų skrynele ,, <> 20o
Dailyde arba patarmes staliorinms. surinktos 

isz naujausiu kn vgu. su 120 paveiksiu, 
Antano Dailides,’ Yra tai ralikvedis mo
kinantiems ir mokantiems stalionszkį 
lurbį.........................................................."10c

Etnologiszkos smulkmenos, D-roJ. Basana- 
vycziuus. Moksliszki lietuviu praeives 
tyrinėjimai, su viena mapa................. 25c

Egle žalcziu karaliene tr iszgriowimas Kau
no pilies 1362 m., du puikus dramai para- 
szytl Aleksandro Gužuozio . . 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandieninio 
Lietuwiu padėjimo ..... 10c 

■Gyivenimas Klemenso Marijos Ilofbrauero, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimu 
Dr-tes Alpirkejistu isz (talijos in žiemiu 
karalystei skersai kalnus Alpomis 'va

dinamus. įvirsta, ant. Iletu'viszko Ka. 
PetroSaurusalczio. Kas nori turėti dwa- 
siszku naulu pasiskatintu tegul nusiper
ka szg kuingelg .............................: ... 30c

Gyvenimas Jėzaus Krisla is, pigu! uaujau- ■ 1 
sius isztyrinejimus suraszytas............ 15c

Inranklai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VU szimtinecziuose del praplatinimo ka
taliku tikėjimo aut žemes. Parasze Mac 
Donald. L įbai akyv i knygute.. ... 10c

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Paras'.e kn. Dembskis. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szventos Biblijos, kurias perskaitė supra- 72 
šit, kas yru Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt ............  "5c

. nžlaus galus Ponsko Piloto, kurs buvo su- 
džia Vieszpaties Jėzaus.......................... 5c

.mina Vilią, naujausia ir gražiausiu pasaka, 
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ....75c

i pinką Diewo, pasaka ...................................... 50c
uidersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienoje knygelėje............................15c
tpie Joną Twardaucka garsu burtlnyka 

ir Jo darbus sykiu suapraszymais apie bur
tus........................... . , , 25c

.'vu. himas Stepo Rauduosio, pasakos 15c 
;_"vi:nimas Geuawnites (Gcnowefos). Yra 

tai labai puiki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuwial jau daug kartu gir
dėjo. ..... 50c

'leivintis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuwial dar 
negirdejo. “ •• ‘50

juonos ji'-szkotojal, apysaka H. Senkievl- 
cziaus........................................................... 35c

Du Įlinkus apraszymni apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimu 'vaiku ........................... 50c

deja ant meszlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lictuwiams Muse.........10c

Istorija gražios Magelonos ., 15c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
įuozupas Koniuszewskis, arba kankinimas

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

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c 
>.s teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės

isz lietuwiu gywenimo ,, I5o 
Cauknzo Belniswis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
iumgas, puikus apraszytnas isz gywenimo 

bei uwiu...................................  50c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszkas L etuvos isztytlnejimas, 
naudinga moksliszka knygele............ 10c

istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorijų isz laiko Fraucuzu wainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30o
Istorija arba apsu rymas apie Lietuwos praei

ga. Parasze Ztiuawylcas. . • 40c
Iszganimas wargdienio. Kuig^.e pamoki

nanti kaip pagerint siuvo gyivenimu 25c
Intekme Socijalistiszku sanlygu ant wisu kultū

ros sznku. Geri pumokinimai jiarbinin- 
kums kaip pagerint sawo buivi.............15c

Ka darytie, kad butume sweiki ir ilgai gy- 
weutumem............................................... 10c

Kankles, lietuivlszkos dainos su ■natomis, 
sutaisytos ant 4 balsu del wvru dalis 1. 20c

Kankles, lietuviszkos dainos 4 baisums vy- 
rlszkiems sulaikytos: parūpino Dr. V.

Pli Kudirka, Il dabs........................................... 30o
Keli 2 įdžiai apie Auginimu, pnraszyti J. S. 

Kuokszczio. L-ibii naudinga knygele 
tėvams, norintiems isziuginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru ..................................  ICo

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

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

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

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

Kristijono Dontlaiczio Rasztal....................... 40c
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu irKaruliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorį, parasze N. Yra 
tai istorisžkas iszsznipi įėjimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant. grabvieczlu D. L. Kuulgaiksz- 
cziu ir Karalių........................................ 10o

<n A. Bubos Prozaiszki Rasztai. Szioje kny
goje telpa 12 gražiu pasakų, paraszytu 
kn. Burbos, buwuslo kleboną fietuwisz- 
kos parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szltokios: •■Tirmiszkiu Andrius", 
"Sziviesule", • Drąsybe ir iszmintis žmo
gaus", "Apiburta a'vis” "Teivo pasku
tiniai žodžiai", “Naujalenkis isz prie- 
wartos", "Sesuo”, "Už tewynes meile", 
"Burtininkas isz Cucugvano Austrijos”. 
"Sodžiaus elgeta", "Welnio iszpažintis", 
"Smertis ant nosies"................................80o

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

jietu'viszkos Pasakos. Alcdega liotuniszaai .
tologijiii. Surinkta Dro.l. Basannwicziaus 
Czia telpa 14 seniausiu lielu'viszku mvtolo 
giszku pasakų, kaipo tai: Diewas ir welnlas: 
Perkuuasir velnias. Žmogus ir 'velnias; Apii 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laima ii 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine: Apie Svai
nį irszalti: Apie 'vėjus. Apie milžinus; Apfi< 
žalczius ir smakus; Apie ivilktakius arba 
wilkalokus. Yra tai Juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir sziįdlen daugybe lietuwiu tiki buk tai 'vis 
buwus teisybe............................................ $1.50c

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

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekwlenam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus 'vieno Medejo su wisokiais 
živerimis po swetimus krasztus swieto. Yra 
tai aky was ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozellals ... 10c

Markus ir Aurellonas, aplsaka isz pirmu am
žių krikszczionystes................................ 20c

Mythal, Pasakos ir Legendos Žemaicziu, su
rinktos Ed. Veokenstedt o, 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, 
Laimės, Raganius, Vilkalokus irtt., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
dien dar nekurie tiki. Kas vienį isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke...........................................  50c

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

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms ,, 5c

Kankwedis Gromatu raszymul. Y’ra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatas in:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, mylimalslas ir myllmuo- 
s.us prlesz apsiwedima, in ponus, kuni
gus,'vyskupus Ir kitan augsztai stowsn- 
czlas ypatas. Pasveikinimai(pavlnczewo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwiu, 
gimimo ir kituose swarbiuose atsitiki
muose.....................................................5Oc

Robinsonas Kruzlus, moraliszka Ir žingedl 
apysaka paszwesta jaunumenei..... 25c

Senu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsonį; sutaisė Szernas. Ji iiprnszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradima. Sziandleu tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa gilini palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu ai rado czie- 
lus, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszstatyti ivni 
riuose riuzcjuose, isz kuriu žmones mokinusi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai Isz to semiu bran
giausia mokslu susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storumu ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko, ant graž.os popieros ir apie 150 pa
veikslu u.vairiu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke.............................$1.00

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

Vanduo ant žemes, požeme ir vlrszuje žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakin’s. Verle Drugys. 
Iszleido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas va.mens 
permaina-- ir veikmes: kaip lis persikeiezia 
in gara. kyla in virszu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atvėsę, keieziusi 
’.i> vandens Jnszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas karinis uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules keieziusi m vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo tavus, upes ir upelius 
ir kavojnsi po žeme, kur vėl veikia tį pati 
derbį kaip ir ant virszaus žemes.... lOo

Žmogus A rui uszkis. Verte Isz szvedlszko Ne
ris. Ginz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sudus apsivedė su vargingu mergina ir lai- 
mingiag jy.eno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiu.,. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorj bes......................................lOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius,katallkiszkn maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, 'vakarines, prie 
spawiednes, komunijos miežiu, miszpnru ir 
daugybe kitu; misziu maldos su abrozeliais: 
miszparai giedami lietuwiszkl ir lotiniszki. 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowido: aktai, ražaneziai. 
stacijos, karuuka. keliolika sz'ventu giesmių 
Ir lt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz wisu lletuwlszku maldaknygių, daili, bal 
ta, slidi popiera; stambus, aiszkus drukas 
Miera 3*^x4^ coliai. Szitu knygeliu apdarui 
ir prekes yra sekanezios;

No. 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztals,be ap 
kalimo................................................... 5Oc.

Krituoliai szvlesos b“i abrozai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tancziu lulus tikejimiszkus dogmalus.... 50c

Kabalas talpinantis sawyje 'visokius užminl- 
mus ir ant Ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelios is’oriszkos dainos. Gražios ir swarbios a- 
pie Lietu'vos praeitin, jos lietu'viszkus ku 
nigaikszcziLS, Kražių skerdyne ir tt.. lOc

Keistutis, tragedija 5 aktuosedel teatru........... 2Cc
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

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

raiczio. Aiszkial apraszo pjoįvyue Kražiuose, 
kaip tas 'viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buwo ares/tuoti, kiek sužeistu, kiek už- 
musztu, kiek nusudytu ir tt.................. 15c

Kuningas, puikus apraszytnas Iszgyivenimo 
Lietuwiu paraszyta del Amerikos Lietu
wiu. .... ... 50c

Lengwas būdas paežiam per saives pramog- 
tie raszytie, del nemokaneziu 10c

Lietuwiszkos dainos isz 'visur surinktos, 
apie keturi szimtai daiuu “ 82.00

Lietuviszkas Albumas Laida I. Istoriszkos ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir Už
leistas kn Miluko su pazelb i prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais ap'-aszymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Variu su stebuk ingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mtndaugio rūmo Naumie<tefyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji (’rakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudls-zkis; Griuvėsiai Gede- 
mino pilies Vilniuje; Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokie Lltevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakiszkio bažnyczia, 
Kapas Simano Daukanto, Birutes koplyczia, 
Palanga. Buomus ties klaipeda, Minijos slė
nis ties Garždais, Nemunas ties Vilkija, li
ke ietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub : tolinus einu paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymns paveikslu dviejose kalbo 
se—lletuviszkoj ir angliszkoj. Preke... ,5Oc

uietuivos Tewynes Damos, paraszytos kn. Anta
no tVienožlnsko. Labai gražios dainos 20c 

Lietu'viaiamžiugludumuose Czia tnlplnasl ty
rinėjimai apie lietu'vius. ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knlgele'verta yra per
skaitymo kiOK'Vienam llelu'Viiii 10c

Lltvvlm t Polaoy. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuiviams padare ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo Ju 
szįlintis...................................................... 10c

Laisvos Valandos. El’es. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 maž-snes eiles garbaus inusu poe
to, Jauname amžiuje iii kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose joeilese 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, a’ myli ji žinoma mergele, 
ar jį vaikinas myli ir tt........................ 25o

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

Lietuvlszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czlo. Kliusisz.kai tautlszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas................................. 40c

Lietuvlszki rasztal ir rasztininkal. raszlla- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven1 mas ir darbai Czia suraszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k» 
nors gero parasze lietuvlszkoje kalboje, 
kaipo lai: Dr. Basanavluzius, Ivinskio, 
S. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio. 
kn. Burbos ir kitu................................  40c

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

Lietuvos Istorija, paraszvta Simano Daukan
to. Dvldid-les knygo-, kožna po $l.50c 
arba abi už........................  $3.00

Lietuwos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Diewo dowana, isz kurios galima iszmokti 
gerai 'virti 'valgius Ir atsakaneziai 'vesti 
kukne...................................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto- 
rlszkai sooljoliogiszkas pieszlnys..... 25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 
Pteszinys apie priespaudas ir persekioji
mus lietuviu isz szalles maskoliszkos 
valdžios.................................................... 10c

Maskolijos politika su Europa ir kataliklszka 
bažnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lletuivlus ir Ju 
bažnyczias . . , . . . 10c

Musu mužikėlis Iszduotas ant naudos Lietuwos 
Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuwos tautiszkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero 'vedimo uklnykys- 
tes, ir keletas pasakalczlu . . . 10"

Medega musu tautlszkai waistinykystai. Szioje 
knigoje apraszo wisas ligas, ju 'vardus ko
kiais jas wadina Kaiiniecziai ir Snwalkie- 
ežiai, kokeis 'vaistais prasti žmones jas 
gydo............................................................40c

Medega Simano Daukanto bljografijai (gywe- 
nimul). Yra tai naujause knlgele Ir labai 
akvwa. kurioje anrnszytas gymenUnas Sima- 
noDaukento nuopat kūdikystes Iki'jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokino’! ka welke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

Neslprieszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inžensa jszleista Tėvynės Mvletoju Dr tęs. 
Yra tai puiklause tragedija grajyjama teat
ruose.pirma syk isz.werstaantlletuwlsz- 
kos kalbos Wlnco Kap-o........................ 25o

Olga Liubatovycziute, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražu, ir užimantis apsa
kytas isz gyvenimo ulbi istu Rusijoje, kaip 
mergina Olga Liubatovvcziute. prigulėdama 
in nihilistu dr-ugystg. daug sysiu apgavo 
ruskus czi- ovnlkus ir gaudoma gndrlat 'sz. 
trukoisz ju ranku................................lOc

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

Padėjimas Lietuwiu tautos Rusu wieszpatys 
tej (socijaliszkos pleszynir)................ 35c

Patarles ir dainos............................................. 10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 61 P“!' 

k’u dainų ,
Pamokinanti apraszymai isz gywenimo žmo- 

ntu ir wisokios rodos............................. 1“°

Knygos sawos spaudos.
_'kkywi Apsireiszkimai S'viete, ant kuriu zmo 

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

Aritmetika. Kniga iszsimokinimuirokundu.
Preke............................................................25c

H.YGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymį s'veikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygele priivalo rastis kiek'vie- 
nuose namuose, nes kas jį su atyda perskai
tys,pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu 'vi
sokiu ligų, pataikys užlaikyticzielybeje sawo 
sweikatį, pailginti sawo amži ir mokės užau
ginti sweikais ir twirtais sawo waikelius.
Preke............................................................. 35c

Vpie turtu iszdirbima. Parasze Sėbram; 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 apraszytnas. Pagal Get- 
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Y'ra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
siu lietuvlszkuknygų. Aiszklai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, Jos pavidalo, 
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, plotis, 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, pa'procziai, už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
c’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 6xė žolių. 
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
ižai ant nugaros ir szono. Preke.. ,$2 .r>C 

Istorija Suwlenytu Valstijų Szlaurines Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyweno, koki 
žmones pirmiausia1 isz Europos pradėjo įva
žiuoti in Amerika, Kokios kares buivo, už ka 
karewo ^kokiuos? metuose; kiek prezidentu 
buwo, koki ir klek kuris gero padare szini 
žemei. O ant pat galo talplnasl Konstitucija 
Suwienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekwienam žmogui 
szioje Amerikosžemeje gywenanczlam.idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jam 
vra wale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
364. Preke........................................ $1.00

Brutuose, gražiuose apdaruose..............$1.35
Lenkai Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parasze 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
Icišta "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimo ir Jo pasekmes. Cziaalszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
Aetuvos kunlgaikszcziais: Keistucziu, Vy- 
uutu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

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

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki Jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turizuž puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
senoveje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu "prlesz Kris
taus gimimį.........................................5Oc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
Bression russeen Lithuania suplesze kun. V.

embskis....................................................lOc
Kaip geriausiai laidoti uumireli? Pieszlnys Dro 

L. Wehlam. Isz angliszko iszgulde kun. V. 
Dembskis................................................15c

Kražių Skerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir.pjo- 
we nekaltus žmonis, iszgriowe altorius ir už- 
peczeTjo bažnyczia. Aiszklauslal apraszo 
ta wisa atsitikima............................... 15c

Lletuwlszkas Lementorlus su "eteriais, kate
kizmais ir mistranturu.......................15c

Mokslas apieŽemg ir kitus svietus, jubu,y ir 
pabaiga. Apra>zo kas yra žeme, isz ko ji su-

_ sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; ka- 
yra saule, žwaigždes.menulis; kaip toli yru 
in kitas ž'vaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos ž'vaigždes. Su 30 
astronomiezku abrozeliu turinti 225 pusiu 
plus. Yra tai wienatine knvga isz kurios 
tikrai žmogus gall apslszwlesti........ ’Z5<1

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... $1.00
Vliuaaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa 

veikslas peukiuose aktuose. Lenklszkai pa
ra szo Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. 25c

Olltypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos kares 
Indljonu Amerikos.............................. 25c

Pulki Istorija ape Kantria Alana.kuri per 22 me
tus walkszoziodama po sivieta, daugybe 
Ledu ir wargu kantrol iszkentejo.. 2Oc

■Naujausls Lletuwlszkas Sapninykas, surinktas 
ir suredit. Isz daugel swetlmtautsszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapnlnyka,—su810 aiszklu abr<- 
želiu,— su apraszymu planetų Ir paslapczii 
kokias senowes žmones'vartojo inspejimui 
ateites.—Gerlausei Iszguldo wlsoklus
sapnus....................................................... 5O<
Apdarytas............................................... G5<

I’awargele ir kaip gywena Kynal (Chlnni). 
dwl labai akywos pasakaites..............10

Paskutines miszios. (Isz lenklszko). Pasuka 
isz atsitikimo mloyszku kliosztorluje.... ir 

■‘ajudinkime 'vyrai žemę. Labįi graži pasaka 2( 
’awogtl arkliai ir Meudelis Didgalwis Dwl 

gražios pasakėlės • 10
’lunksnoa abrozeliai. Szeszios naujos,labai 

gražios pasakos , , , , . 20
’ajauta Lizdeikos duktė arba Lietuwa XIV 

szimtmetyje. labs i graži pasaka...........75
’amokslai Gražiu Žmonių., paraszyli kn.

Totoriaus (Tutnree). Y'ra gražios ir la
bui pnmokinanczioa pasakos ., ,, 60

’armazonasarba baisumas Diewo rūstybes. Pa 
raszo Szwentmikis Apsakymai isz tikru n's 
tikimu isz Lietuwos lletuwlszku parūpi 
1u......... .. ....................................................... 10

avclkslai Parasze Žemaite. Graži pasaka
apie vaikina Ir jaunį mergina ir ju susi- 
paczlavimį.....................................................1F

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldineti 
Galwocziu wisu amžių. Czia yra patiipg 128 
gražiu,juok'ugu ir isziulnlingu pasakalcziu 
Kas nori turėti g<ažlu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sziįknin- 
gelg o gardžiai paslju- ks. žmonėse turės kį 
papasakoti ir ant klekwieno užklausimo mo
kes duoti iszmintingį atsakymį.....5Oc

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

T'J’o. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros minksziais apdarais, apwaleis 
kampais, auksinti krasztal, paraszais

N"o. 4. Mažas Aukso Altorius, franeuzisz- 
kos gluodnios skureles apdarais apwa 
leis kampais, auksinta kwietka,kryžius ir 
krasztai............................................. $1.50

No. O. Mažas Aukso Altorius, baltos callu- 
lioidos apdarai, iszkilusios kwietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztal.. ,$1.5G

No. Tb Mažas Aukso Altorius baltoscellu- 
lioidos apdarai, kwielkos ant 'vieno szo- 
nolszklotos sidabru ir perlu, su dwlem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz
tai.......................................................$2.00

Knysteliu TVo- O Irrvip ir f kwiet 
kos newienokios. bevveik kiekwie- 
nos knyceles kwietku. iszmargini- 
mas wis kliokis

Dviem ANT PAMATYMO.
J Preke Si mažinta!

Nei-ir le laikr dell 
pakol muslszi lonepi, 
matysi. Prisiusk sa 
wo adresu o mes pr. 
slusim pulku aikr.>- 
deli su lenciugeliu uz 
83.75, C. O D. Dwi 
gubi kwietkuoti luks 
’nl au-uke užsuka 
-uis ir nustatomus 
•yriszkns avim 
erisz.kns. g'varn 
u tas kas link įniki 

rodymo su auksu- U 
wyriszku ar mote’ls 
ku lenciuvehu Jeig. 
matysi kad Jis yra p 
nu-zu- 17 akmenų lai 
kr deliut 'vertam $3‘ 
Ir at'vežlmo kasztu

ir laikrode Is bus tnw . 20 metu g'varanc Jn rn 
si prie lai' u deilo Kol ! n -rl. wyriszku or mo 
teriezka. Diamond Jewelry Co-.Dep 
F1. 13. 225 Dearborn st., Cbicaco.

D™ StaiG Medical Dispensari] oalilus iszaudijin
Jie užtikrina iszgydynia, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus •‘Stnlc Medical Dis

pensary”, ant pietvakarinio kampo Sla
te ir Van Buren nl.

.In electro-clieiniszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egz.aminavima ir rodą. Jeigu 
justi liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po ūžt ikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
iržmouesisz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kož.no trūkio 
(treino) idant buitį isz.gydytais per pa
garsėjusius sĮiecijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename daly k e.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szil ie daktara i klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie v'uka daro su pagelba 
tikrumo inslrunientu. kaip tai: M i - 
c r o s c o p a , II a r m o c y t o me
te r o , S p h i g m o g r a p h o , E - 
1 e k t r i s z k u baisu Reosta
to ir S t e l ii e c r o p o P h o - 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iszezi upinėj i mo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rast ie liga szlapume (mižnluose) per tiri- 
nejima su microscope. 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 Medicil Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui.

Liejimus per 66 Van Buren ui.
Putemyk adresu.

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

Specijc.listai - State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename ainžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
guino persižagimo senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neats ikancziai 
gydyt u ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, .silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir' protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir už>iii- 
kejimo, nuliūdimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam panasziu syinptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimns. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kita daktara ir ne likai iszgydytu. 
fui dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsaknnczias metodas. (lydymai 
"State M« dical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szilie specijalislai gali 
iszgydyti jus su eleciro-chemisz.ku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty]. Szilie spe
ci jalistai turi szimius geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurio likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai irsti 
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 galviniu 
daktaru State Medical Dispensary. N e 
kentei; 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.

YARICOCELE'i:t'>“
Nusilpninanti rezultatui szitos ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
i tirinepmus. Yra gana snkytie, jog ap-į 
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki-j 
na nervu systema ir pasibaigia ant vi-j 

I siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka Į 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- j 
eijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesii jog jie iszgydo virsz.850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi-

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

į riszkuinui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
C3Š'“ Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

: Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
lapraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 

j po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyro ligos yra 
gydomos.

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

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rhoumatiszkus 
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 špecijalistais tuojaus.ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neš/. ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 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 ‘‘Stale 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

Dr. Leonard Landes,
lAetuwiszkas Daktaras.

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

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

UsZtilrrinfi IsZgydyma
wistj slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

Li**as LytisZku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

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

Dr. Leonard Landes,
134 E.24th St.,Cor.Lexinffton Av.

Ortlsn 'Vibndm-J Duo 9 ryto, iki 1 popiet UttlSO walanuos.-j nuo5po piet iki 8wukuro 
Nedeliomis:nuo 8 iki 1014 wal.ryto;nuo2 iki 4 vai. 
po piet.

Tiodn. per G-romutas O v ai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00

CSFLleigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sweri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at Law.

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

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys adwokatas, baiggs 
mokslą jurisprudencijos ezion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas 'visuose suduose.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

—Tikrai Lietuwiszkas—

Saliiii^aS.

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

Jonas Petroszius,
1)3 W. 18tht. Kerte Union. Chicago.

Telefonas: Canal 788.

NAMAI'IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

botu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Ytsiszaukite 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 
-aszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
nais ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
aikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit teip:
VV. Kudaranckas,

Box 234, Lawrence, Mass.

J. BARONAS,
1302 S. 2nd. St. Philadelphia, Pa.

Tniso "argonus ir mokins ant ju grajyti. 
4erlau>lul su’n so teutrallszkus giesmininku 
horus Užlaiko gružes popierns gromatu ra
šymui. tuzinaspolS c Drukuola tikietus Irti 
Teipogi duoda gera rodą nuskriaustiems ir 
atjleszko ju skriaudas. Teipgi lurl ant parda- 
wlmo lletuwiszka Biblija už 83.50.

LIETUWIU DAKTARAS
7ft 
JU

414
W 
414 
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JU 
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MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pawieto.

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

7|7 
4U 
?|i 
4U
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w 
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Telefonas: Canal 78. ’'fi
Telefonuot galima isz kiekwienos jj; 

aptiekos. 4k
JR 
JU

Dr-as A. M. BACEVICZE,
-----Gyvena ro nu.-----

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

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauja daktariszkos pavelbos, tegul 
kreipiasi pas savo taulos daktara, su kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
visu rodą.

Lietuviai, noriutiejie gauti pagelba ]>er gro
matas, isz kitu miestu, tegul plluaiapraszo savo 
gali, o tada gaus pagelba.

AR ESI KURCZIAS??
WLi kurtini i ir sunkus girdėjimas dabar yru 

iszgydoibi su pagelba nauju mu>u is/.radimu. 
Tik kureziais gimė ne ta’i but iszgydyti. Ūži
mai GALVOJ VEIKIAI PRASZLINAM1 ApTUSZyk SU 
wo liga. Iszegzaminnivimas ir rodą dvkai. Gali 
patys name iszsi ydyti su wisai mažais knsztais. 
Dr. Dalton’s Aurai Institute,5y^magoYn?‘

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

UŽLAIKO ^3

Pirmos Kliasos Saliuna, 
Grosernia ir Buczerne.

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

THEO PROULX
ADWOKATAS IR KONSULIS

JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 615-016

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

Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

A M. Matusawiczia,
AGENTAS

Wargonu, Pijami, Siuwainu Ma- 
szinu, Cigaru ir Papierosu.

\Vargonus, Pijanus ir Muszinas duodu aut 20 
dienu ant iazmeginimo. Jeigu p«*r ta laika pa 
slrodys paimtas instrumentas negeru, ar per 
brangum, asz ji atsiimsiu atgal ir už ta laika 
niekas nekasztu* s. Užtikrinu kad nuo mane- 
pirksite wiska pigiau kaip wis<»1 /Xmerikoj galus 
tumei gauti nes asz wisokius daiktus imu sta- 
cziai isz fabriko ir todėl guliu pigiau juos par
duoti Kaip tie kune isz wholesale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė 
dinti.

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

Mahanoy City, Pa.

Temykite Baltimores 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 gory mus ir
geras užkandis dykai. Czia laike karsz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. HaLsted St.

Nuima puikias Fotografijas; už itrzkoį tikta.
$2.00

Xdž wcagliu ir kitokiu reikalu nuima *.Ftitogr» 
♦tja* k nepuikiausiai.

Kur 
atsiwedinti karščiuose.
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 puiaiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu.
Czia vėl ant upes laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanas NarijausKas,
West Port. Meryland.

CASE 
(įt-Nrs 

OR 
LADIES 
SIZE

O P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

niinja dideli sztora, 
in kuri supirko dau
gybe laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu.špilkų, 
armonikų, skripku ir 
dausry be visokį u kitu 
tavoru. Czia teipgi 
dirba ant orderio 
szliubiniusžiedus isz 
geriausio aukso ir pi

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

P. K. BRUCH \S,
791 Milwaukee Av., Chicago,III.

Ar Tuwo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk wisus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Furniture S Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

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

Sudrutinimas plauku.
Tiarai wienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezi-ta sistema.

Gerinusia dantų gyduole: Musu gy
duole nusiabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantnwojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkūtes $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.,
Sta W. Box 106., Brooklyn, N. Y.

Dr. O. C. Heine,
DENTYSTAS.

Kerte 31stir Haisted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Howard Czarra 
(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. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai,

Gyduoles dykai
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia alvažiuotijczionai.

RODĄ DYKAI!!

__ _ ____ 222 ~ ~ ~~ - — — - - ----------- iv*, — — iv*.

ĮjĮ Lietuviszka Dirbtuve [
s\!<

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
paredų; teipogi del draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

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

H

& 
TO

D1212 Stanislaw Heimar 
DENTISTfIS.

809 S. Ashland Ave.
kerte 18-tos ul.

Plombos cementines, porcelnni 
nes arba sidabrines............

Plombos auksines nuo................

wirszum Platto aptiekos,

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

Reguliuojame dauezius 
kreivai auganezius.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .$5,00 
..50c Virszui. ir apatine eile dant...$15.00 
$1.00 Garnituras dantų.........................$8.00

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms 
dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.OFISAS ATIDARYTAS:

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Kara. Nuo Town of Lake— Ashland kara ir 
transfera per Halsted ul. Kalbame lenklszkai it rUsisikai.

*7J'S*- •'ViC- '-'ziV'-

i A. L. GRAICZUNAS, 1
į ........LIETUWISZKAS DAKTARAS..........  ė
į 227Į W. Division st. -------- CHICAGO, ILL. i
4?« f nuo 8 iki 10 ryto
4'4 Priima Ligonius - nuo 12 iki 1 po piet ,
jit nuo 7 iki 9 waknre. 31

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa- 
$ sėkmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 3! 
3į tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 1 
3' ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodų. $ ?it Ir-'/•V* •W'«

—K T 14 puikiu dovanul Tokio pigumo da. niekados neguoeial 
į ) Y Ateikit pažiūrėt, paziurejims nieko nekasztuojal

Dabar mes paleidžiame turgan geriausi laikrodėli: tikra amerikiszka. 14K. 
u dvigubais paauksuotais luksztais. ausuke už-ukamas ir nustatomas, vyriszkae ar moteriszkas, 
u tikra Amerikiszka maszinerua t linu akmenų, R R gvurnntuotas. i ikeliuotais viduriais, 
szduodam-ruszvta gvarancija ant 20 metu; papal is/w izda ir geruma tokl.laikn.deli visados 
rali lyginti pr e $40 vertes aukso laikrodėli". Visiems puikiu laikrodi llu mjlet. jams mes duo
nine begyje 60 di-nu puikius prezentus: I. Vienna mariu putu pypke su didele galvuke Ir ginta
riniu cibuku, vertes Ši .50; 1 grynu m ariu putu cigahnyc/ia. vertes 75c.; 1 nikeline brii Žukams 
dėžutė. 25c: 1 dailu auksinuota Dickens LENciuoEi.i su Cameo kabute, $1.50: I puikia auksinuo 
ta sagute. $1 00; 1 pora puikiu Aūskariu dainiuntais e dintu, #1.00: 1 puikia špilka Užsodinta 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu koliouiku su pivmuterio vir«zais, 40c: 1 imra rankovėms 
guzlku, su permuterinia apaezia. 25c: 2 kalmeriamsguziku. parmuterio apaezios. 50c; ir 1 peikia 
ink’utine sagute su dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli ir 14 ddvnnu siuneziame C- O. D. už 
$4.OŠ. apmokėdami teip.’l ir expreso kasztus: siuntini galite iszegzaminuoti ant expre«oir jei 
nepailstų sugražiuki'e mumsnigal musu kasz'ais. Kur nesiranda Ex> reso offi as $198 turi but 
prisiunsti draugo su orderiu. Jeigu kas pris'iins pinigus drauge su ordi rln, gaus dar extra dova
na puiku lakktini peili: dalk'us m. s pasiutu" bmi" <ada pi r iu>r”n. u šregi frave ‘ovo kasztais.

VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moterl.-zka Jeigu moteri-zkn. tad vyriszkb Diek, nu lenclugelio mes pasiunslmn mo- 
teriszka 50 coliu auksinuota Lorgnette lenciugeli ' Raszvk szendien, pakol iszpardavimns neiszsi- 
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, Norciko & Co.
74 Centre St., , Chicago, III
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