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Amerika.
Amerikoj buvusi gana tvir

ta kitą kart demokratiszka 
partija, • vietoj susidrutinti, 
dar labiaus susilpnėjo, ji pa- ( 
sidalino į dvi dali: viena da- 
lis laikosi Bryano ir liueso . 
muszimo sidabriniu pinigų, . 
kita gi dalis atmetą Bryaną 
ir jo programą. Per pasida
linimą demokratiszkos parti
jos dar labiaus sudrutinta re- 
publikoniszka ir per ateinan- 
czius rinkimus ji dar leng
viaus parvarys ant preziden
to svarbiausią kapitalizmo re
prezentantą M. Hanną, da
bartinio prezidento poną ir ! 
mokintoją.

Laikraszcziai pranesza, jog 
25 d. liepos prezidentas isz- 
leis prokliamaciją, per kurią 
nuims muitus nuo atgabena
mų nuo salos Porto Rico ta- ; 
Vorų, bet ne nuims muitų 
nuo kavos, ant kurios uždė
tas muitas po 5 c. nuo svaro, 
taigi labai didelis. Kavą 
vienok, prekė jų isz kitų krasz
tų atgabentą, isz Suvienytų 
Valstijų gali gabenti visai be 
muitų ant Porto Rico. Tas 
aiszkiai rodo, kad dabartinė 
Suvienytų Valstijų adminis- ■ 
tracija yra tik įnagiu Ameri
kos kapitalistų kavos prekė- 
ju ir kitokių. Per muitus 
nuo .ikavos, auginamos ant 
Porto Rico gabenimas į Su
vienytas Valstijas bus beveik 
su visu apstabdytas; o gabe
nimas prekėjų supirktos ki
tur kuo labiausiai pJengvin-

• tas, nuo tos Porto Rico muiti- 
nyczios ne galės reikalauti 
muitų. Po kelių metų augi
nimas kavos ant szitos nau
jos Amerikos valdybos turės 
sumažėti,arba visai pasiliaus, 
o kava yra czia beveik vie- 
naitinis svarbiausias iszveži
mo produktas. Tokių mat 
geradėjysezių sulauks nuo 
Amerikos jos neva nuo isz- 
panijonų iszliuosuotos salos. 
Tokių geradėjyszczių vienok 
nieks ne geidžia; apie tai tu
rėtų žinoti ir Washington© 
politikieriai.

Ant Filipinų salų pasiduo
da dar vis mažesni pulkeliai 
pasikėlėlių, bet dar vis pasi
taiko susirėmimai. Susirė
mimai rods tuom tarpu pasi
liovė ant salos. Luzon, kur 
yra didžiausios amerikonų 
pajiegos, bet ant kitų salų 
filipineieziai dar vis ginasi 
priesz didesnes prieszų pajie- 
gas. Ant salos Luzon perei- 
toj sanvaitėj pasidavė ameri
konams vėl keli filipiniszkų 
pasikėlėlių pulkeliai, bet 
tuose pasidavusių pulkeliuo
se paprastai vos keli, arba 
daugiausiai kelios deszimtys 
kariautojų turi karabinus ir 
tai senus. Nežinia isz tikro, 
ar filipiniecziai visai neturė
jo geresnių ginklų, ar gal 
geresnius užkavojo, idant isz 
jų pasinaudoti priesz savo 
neva iszliuosuotojus prie ge
resnės progos? Kasgi but vie
nok buvę, jeigu filipiniecziai 
butų turėję geresnius gink
lus? Jeigu ant pergalėjimo 
beveik beginklių reikėjo dau
giau negu dviejų metų, tai 
turinezių geresnius ginklus 
amerikonai ne butų galėję į- 
veikti.

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

su amerikonų iszlei džiautais 
to -daryti ne dry s ta ne ant 
Filipinų.

Rytini Azija.
Nors daugumas Europos 

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

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

Maskoliszkas jenerolas So
bolev neseniai iszleido knįgą, 
kurioje iszreiszkia plianą 
atėmimo nuo Anglijos Indi- 
jų, kas, pagal Sobolevo nuo
monę, lengvai iszpildomas. 
Sabolev sako, kad jeigu An
glija stabdys Maskolijos 
mierius rytinėj Europoj, 
Maskolija turės įsiveržti į In- 
dijas ir atimti jas nuo Angli
jos. Anglija vienok ne gali 
nestabdyti Maskolijos Tur
kijoj, kadangi jeigu ji pa
tektų po Maskolijos globa, 
tai toje be karės apsilpnytų 

: Angliją ne tik Indijose, bet 
ir Australijoj, perkirstų An
glijai kelią į tas valdybas.

Japonija su didelėms isz- 
kilmėms atidengė paminklą

amerikoniszkos laivynes kom- 
modoro Perry mieste Ku- 
rihava, kurio atplaukimas 
1853 m. pastūmėjo pirma už- 
sidarusią Japoniją prie eu- 
ropeiszkos civilizacijos. Ant 
atidengimo paminklo į Kuri- 
havą atkako 3 amerikoniszki 
kariszki laivai.

svetimų
dideles

kad sve-

Pietine Afrika.
Angliszkos kariaunos vir- 

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

tais, kuriame 1 angliszkas 
oficieras likosi užmnsztas, o 3 
oficierai ir 24 kareiviai pa- 
szauti. Kur yra DeWett ir 
Botha, dabar anglijonai ne 
žino. Būrai, vedami Shee- 
perso, iszdegino miestą Mur- 
raysburg ir aplinkinėse jo 
anglijonų farmas. Tas mies
tas yra angliszkose Capo val
dybose. Nataliuj teiposgi 
yra būrai. Viename susirė
mime jiems pasisekė paveržti 
anglijonams vieną kanuolę.

ries, miestą Darmstadt. Ar 
tas susivažiavimas turės ko
ki politiszką mierį, dar neži
nia. Žinoma, Anglija labai 
geistų gauti caro pažadėjimą, 
kad Maskolija politiszkuose 
mielinose ne stabdys ir ne 
isznaudos Anglijos padėji
mo, bet duos jai nors ra
miai pabaigti pradėtą su bū
rais karę.

Isz Lietuvos.

Būrai traukia vis gilyn į 
angliszkas Capo valdybas. 
Prie jų pristoja vis daugiau 
ir daugiau angliszkų valdy
bų būrų. Ant jų gazdini- 
mo anglijonai griebiasi tokių 
bausmių, kurios tik gali dar 
labiaus pakelti ir teipjau ne 
mažą nekentimą anglijonij ir 
pagimdyti pasikėlimą visų 
pietinės Afrikos būrų. An
glijonai tiesiog karia pateku
sius į jų rankas angliszkų 
valdybų burtis einanezius isz 
vien su būrais Oranijos ir 
Transvaaliaus republikų, tai
gi elgiasi bjauriau negu 
maskoliai 1863 m. Kad į 
Capo valdybas įsiveržę būrai 
laikosi gana gerai ir gauna 
vis daugiau ir daugiau ka
riautojų, kad jiems pasiseka 
kaip kada perkirsti priveži- 
mą maisto ir amunicijos an
glijonams, matyt isz to, kad 
Kitchener ant privežimo savo 
kariaunai reikalingų daiktų 
rengiasi naudotiesi isz gele
žinkelio Durban-Pieterma- 
ritzburgo. taigi viską gaben
ti per Nataliaus kolioniją, o 
Capo geležinkelį visai apleis
ti. Ant iszpildymo vienok 
to noro Kitchener reikalauja 
daugiaus raitų kareivių, 
pėksztininkai ne gali kelio 
iszdaboti, tarpuose terp to
kių kareivių stovyklų būrai 
gali apvaldyti trukius ir pa
imti siuneziamus angliszkai 
kariaunai daiktus. Kaip da
bar stovi anglijonai ant ka
rės lauko, sunku pasakyti, 
kadangi cenzoriai ne perlei
džia visai negerų anglijonams 
žinių.

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

Pietine ir Vidurine 
Amerika.

Ant Suvienytų Valstijų už
manymo, prezidentas Meksi
ko republikos. kaipo turintis 
didžiausią užsitikėjimą terp 
iszpaniszkų Vidurinės ir Pie
tinės Amerikos republikų, 
bandė suszaukti visos Ameri
kos kongresą ant apkalbėji
mo Amerikos reikalų. Ant 
kongreso butų nuspręsta 
visus terp Amerikos republi
kų nesutikimus iszriszti per 
santaikos sūdą; teiposgi su
rasti pamatus ant anksztes- 
nio ekonomiszko susiriszimo 
visų Amerikos krasztų. Isz 
syk nuo dalyvavimo kongre
se atsisakė tvirejiausios pie
tinės Amerikos republikos: 
Peru, Bolivija, Chili ir Ar; 
gentina. Dabar vienok laik- 
raszcziai garsina, jog ir tas 
republikas pasisekė perkal
bėti ir buk ir jos žada atsiųs
ti delegatus ant kongreso į 
Meksiką. Kągi vienok isz- 
paniszkos republikos gali pen 
nyti isz kongreso? Juk kon
gresas jų ne apsaugos nuo 
politiszkos ir ekonemiszkos 
prigulmystės nuo Suvienytų 
Valstijų, kurios, kaip iki sziol 
ne kartą parodė, atiduoda 
savo nesutikimus santaikos 
sudui tik su tais krasztais, 
kurių bijosi, su silpnais daro 
ką nori be jokio santaikos su
do. Nėra gal ant svieto kito 
kraszto, kuris imtų teip di
delius muitus nuo svetimų 
tavorų.kaip Suvienytos Vals
tijos Sziaurinės Amerikos; 
muitai ant pietinės Amerikos

Valstijose didesni negu dau- 
gelyj Europos krasztų. To
dėl iszpaniszkos Amerikos 
republikos, priimdamos Su
vienytų Valstijų užmanytus 
nutarimus, palengvintų joms 
be karės užkariavimą ekono- 
miszką ir politiszką visų isz
paniszkų republikų. Atito
linti tokį užkariavimą, suma
žinti godumą tvirto kaimyno 
galėtų greieziaus susiriszimas 
visų tų iszpaniszkų republi
kų ir pripažinimas lygių tie
sų visoms galingiausioms 
svieto vieszpatystėms, o tos 
jau rūpintųsi kaip kada su
mažinti Suv. Valstijų godu
mą, kurios, ypacz dabar, val
dant republikonams, pasiro
do dar labiaus geidžian- 
czioms svetimo už Maskoliją, 
tik joms, ant užėmimo gei
džiamu krasztų, trūksta dar v c
atsakanezių pajiegų.

Mieste Santiago de 
pa si m i re p rez i d e n tas
republikos Errazuriz. 
myrio prezidento visi 
blikoj teatrai 
silinksminimo 
uždą rytos, 
suvažiavo
provincijos.

Isz Vilniaus.
Dr as Ko?ler ketina Vilniuje 

savo kasztais parengti che- 
miszkai-bakteorologiszką insti
tutą ant tirinėjimo ypacz valgio 
produktų.

Netoli Vilniaus Trinopoliaus 
giriose priviso daugybė plėszikų, 
kurie užpuldinėja ant važiuojan- 
ežių per girią. Ne seniai policija 
suėmė ežia du plėszikų. Abudu 
buvo lietuviai: Jonas Martinelis 
isz Szirvintos valszcziaus ir Bran- 
ciszkus Paveliunas isz Malėtų 
valszcziaus.

Szį metą I Vilniaus gimnaziją 
pabaigė 37 mokintiniai, auksinius 
medalius gavo: Kraczkovski, 
Kainenecki,Molczanov, Monosson 
ir Sternberg; sidabrinį — Klecz- 
kowski. II gimnaziją pabaigė 26 
mokintiniai; auksinius medalius 
gavo: Vizelev, Krestinsky ir 
Patirskv; sidabrinius Piatigorski 
ir Soltz. Realiszką mokyklą pa- 
beigė 26 mokintiniai.

Perkratinėjimas klausymo už
dėjimo Vilniuje augsztesnės mok- 
sliszkos įtaisus dar nepabaigtas, 
bet yra viltis, kad besitarianti su
sitaikys ir gal Lietuvos sostapilė 
sulauks trukstanezios, o visų pa
geidaujamos augsztesnių mokslų 
įtaisos. Vilniaus bulmistras, jene- 
ral Bertholdt, apreiszkė ant 
miesto rodos susirinkimo, jog ren
giama moksliszka įtaisa bus netik 
žemdarbiszka, bet greieziau 
bus politechniszkas institutas, 
prie kurio bus žemdarbystės, 
gerininkystės ir tcchniszkas fakul
tetai.

Viluiuje susitverė 
apsaugojimo vaikų, 
maskoliszkos vidaus 
užtvirtinti.

Vilniuje priviso daug visokių 
prigavėjų, kurie persirėde už po
licijos agentus, dabojanczius mėsos 
prekystę, stengiasi iszvilioti nuo 
prekėjų jeigu jau ne kyszius pinį- 
gais, tai mėsa be užmokesezio. 
Tankiai bauginimais ir pasiseka 
jiems nuo mėsininkų gauti lygiai 
piningų, kaip ir mėsą ant jų rei 
kalų dykai. Prigavėjų tų policija 
ne į-tengia sugriebti.

Vilniaus krikszczioniszką mokin 
tojų įstitutą szį metą pabaigė 14 
mokintinių.Žydiszką gi tokį insti
tutą pabaigė 18 žydelių.

Palicija pradėjo persekioti el- 
getaujanezius ypacz Kalvarijoj ir 
Vilniuje, kur daug jų susirinko.. 
Isz kitur atkakusius aresztuoja ir 
per atapus siunezia į gimtinį 
krasztą.

23 d. berželio nežinia kas nu
pjaustė ir pavogė ant priemiesezio 
Zvierincziaus visus telefonų dra- 
tus, papjovė ir kelis stulpus, 
ant kurių buvo nutiesti dratai.

Vilniaus gubernatorius uživii ti
no jau naujai iszrinktus ant 1901 
—1905 m. miesto rodos sąnarius. 
Miesto rodą susideda dabar isz se- 
kanezių sąnarių: Parczewskio, 
Galiczinskio, Montvilos, Jeržęb- 
skio, Vinogradovo, Kadenaci, 
Falewicz’o, Blaževicz’o, Zmaczin 
skin, WenclaWskio, Szirskio,

draugystė 
Įstatai jau 
ministei įjos

Chili 
Chili 

Dėl 
repu-

ir kitokios pa
vietes likosi 

Ant szermenų 
100000 žmonių isz

Isz Vilniaus gubernijos.
Antrojo pusėje gegužio mėne

sio Vilniaus g. buvo 56 gaisrai,ku
rie užgimė: nuo neatsargumo 7, 
nuo negerai įtaisytų kaminų 8, 
nuo padegimo 3, nuo nežinomų 
priežaszczių 38. Visuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo blo 
dies ant 246539 rubl. Didžiausi 
gaisrai buvo: Kaime Ukropin, 
Szventenų pav., kur sudegė trio- 
bos ir krutanti turtai 18 ūkinin
kų. Blėdį czia ugnies padarytą 
paduoda ant 22000 rubl. Lydos 
pav,, Reviaticuose iszdegė 16 u- 
kių. Blėdį czia ugnies padarytą 
paduoda ant 18000 rubl. Dianos 
pav., miestely! Pi slavuose sude
gė 44 namai ir 48 negyvenamos 
triobos. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 82000 rub. Laike gai 
sro sudegė viena žykelka.

Pertą patį laiką staigų, ne ti
kėtų mirezių buvo 12. Užmu- 
szysta papildyta 1.Negyvėlių rado 
5. Vagystų papyldyta 18; daiktų 
pavogta už 2300 rubl., pinįgų 
561 rubl. Arklių pavogė: Lydos 
pav. 4, Disnos 4, Vileikos 2; isz 
viso 10 arklių.

Isz Prūsų Lietuvos.
“Vienybė” praneszė apie paki

lusį tarp Prūsų lietuvių užmany
mą įsteigti visuotiną “Lietuvi
ninkų Susivienyjimą Prūsuose”. 
Tas užmanymas įvyko 24 berže
lio, Joninių dienoj, Tilžėje. Isz- 
rinkta tapo ir vyriausybė: virszi- 
ninku Meszkaitis isz Didžiųjų 
Kakszių, jo vietininku J. Lapinas 
isz Tilžės, iždininku K. Urėdatis 
isz Tilžės ir rasztininku A. Bruo- 
žis isz Bitėnų. Draugystės įsta
tai buvo pagarsinti jau Vasario 
mėn. szių metų. Isz jų matyt, 
kad “Susivienyjimo” siekium 
yra: 1) platinti broliszką meilę 
ir apszvietimą tarp viengenezių; 
2) spaudinti ir platinti lietuvisz- 
koje kalboje knįgas, paveikslus 
ir laiszkelius, kurie dera apszvie- 
timui; 3) uždėti knįgynus arba 
bibliotekas miestuose ir kaimuo
se, kur tik atsiras atsakantis lie
tuvių skaitlius; 4) gyventi suti
kime, vieiybėj ir broliszkoj mei
lėj tarp savęs, suteikiant viens ki
tam pagelbą ar tai dvasiszkuose 
ar sv.etiszkuose reikaluose”.

Tasai Susivienyjimas žada būti 
tikrai tautiszku.

Isz Aszmenų,-Vilniaus 
gubernijos.

Neužilgio ežia bus parengtas 
vieszas sodas. Sodai Lietuvos 
miesteliuose isz tikro labai reika
lingi, kadangi medžiai sziek tek 
iszvalo orą, o Lietuvos miestuose 
jį reikia iszvalyti, kadangi gy
ventojai žydai viską meti ant 
kiemų ir ulyczių ir iszmėtą nie
kada ne valydami, suterszii viso 
miešti orą. Ant parengimo ežia 
sodo duoda pinįgus pralobę savi
ninkai vietinių ir’Smorgonės ska
rų iszdirbinyczių.

Ant grįžtanczio isz Vilniaus u- 
kininko kaimo Malechovcų, Trakų 
pav., Mistukevicziaus, užpuolė 
netoli miesto plėszikai ir atėmė 
pinįgus. Norėjo dar jį iszrėdyti, 
bet žmogus sudavė arkliams ir to- 
kiu budu isztruko, bet plėszikai 
paleido į bėganti kelis szuvius; 
vienas szuvis pataikė j ranką. Du 
plėszikai likosi suaresztuoti Vil
niuje, treczias dar ne pagautas, 
bet policija tiki ir tą surasti. Su- 
imtiejie ne nori savo sandraugo 
iszduoti.

Karaliaucziaus valdžios 
skyrė 2000 markių tam, kas 
lengvts joms suradimą užmuszė 
jų senelės Leyde, kurios kūną ra
do su nukirsta galva szancų 
grabėj.

Netoli Geldapės, kaime Sza 
boden, nusinuodino lietuvys kai
lius M. Gahnaitis.

pa
pa-

Pereitą sau Vaite Vilniaus gubfc 
buvo apsirgimų visokioms lim- 
panczioms ligoms: Vilniuje: Szla- 
kuotoms sziltinėms 7, pilvinėms 
2, rauplėms 7, kraujinėms 2, ki
tokioms 14. Tymais Vilniauspav., 
kaime Bajoiuose apsirgo 23, isz- 
gijo 9, numirė 8.

Pilvinėms sziltinėms apsirgo: 
Lydos pav.,kaime Z iczenicziuose 
12, numirė 3; Szventenų pav., 
kaime Baliukuose apsirgo 30, nu
mirė 2, dvare Gadusziszkiuose 
apsirgo 2; Aszmėnų pav., kaime 
Semernikuose apsirgo 2, Geistu- 
nuose 3, Dubinę 4; Vilniaus pav., 
kaime Dvoriszcze apsirgo 15, 
Mažaicziuose 14, Pakelėj 3, Zani- 
dove 3,Jucdsziliuose 5.

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

Klaipėdoj, celiulozos dirbtu
vėse maszina sugriebė darbininką 
lietuvį, 25 metų Dąrgį, įtraukė jį 
į ratą, kurio krumpliai nelaimin
gą vaikiną su visu sumalė.

Isz Vilkmergės, 
Kauno gub.

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

Brazinskio, Burhardlo, Kn 
bitkevicz’o, Anto- 
iblockio, Wyzgo, 
Sumoroko, Lipin

Londono laikrasztis “Stan
dard” pranesza,buk Anglijos 
karalius Edvard, caras Mi
kalojus ir Vokietijos cieco- 
rius susi važiuos 15 d. pjutės 
aplinkinėse Moguncijos, Vo
kietijoj,ant vokiszkos kariau
nos manevrų. Isz ežia visi 
važiuos i tėviszkę caro mote-

Berth >ldto, 
*kio, grafo Ty.-zkew cz’o, Busho, 
Chominskio, Kandibo-, Wasilew-

Malinowskio, Vileiszio, Kubia- 
szinskio, Solimuno, Kulvinskio, 
Bujalskio, Fiorentini, Foniatow- 
skio, Zawadzkio, Makowskio, 
Podjakonovo, Galinskio, Luka- 
szev cz’o, Chroscickio, Falevicz’o, 
Prozorovo, Davidovskio, Slavin
skio ir Balurino.

Szlakuotoms Sziltinėms, Vil
niaus pav., kaime Z iglobe apsir
go 7, numirė 2, Pasteliukuose a- 
psirgo7. Rauplėms: Vilniaus 
pav., kaime Mariampol apsirgo 9, 
numirei; Vileikos pav., kaime 
Kopatkovszczina apsirgo 5, nu 
mirė 1, kaime Karnicziuose apsir 
go 20, numirė 3, kaime Studen- 
koj apsirgo 18, numirė 2.

Kaip paprastu sausose vasaro
se, t up ir szį net, szitose aplinki
nėse buvo gana gai.-rų, kurie ne 
mažai blėdies pridirbo. Gegu
žio mėnesyj iszdegė didesnė dalis 
garsaus miestelio Anykszczių, 
kurio szilelį teip puikiai apdaina
vo vyskupas Baranauskas. Kni
me Rundžiųose iszdegė su visu 
15 ūkių. Dvare (Jžuiause, grafo 
Tiszkevycziaus, nuo peikuno į- 
trenkimo užgimęs gaisras isznai- 
kino kluonus.

Trimitos |Lietuvoj.
Gyvenu 6 ’mielus Ameriktj. 

Tėmyjau laikraszeziuose, ar ne 
rasiu žinių apie mano krasztą, 
Vabalnikų parapiją, bet nieko 
akyvo ne radau. Nieko gal to
kio atsitikti negalėjo. Vabalnikų 
aplinkines galima priskaityti 
prie gražiausių Lietuvos krasztų 
vien lietuvių apgyventų, neužma
rintų nė lenkų, ne maskolių. 
Czia užsilikoįdar visokį musų 
prosenelių paprccziai; prie tokių 
priguli trimitos. Skamba jos nors 
nevisuose sodžiuose, bet so
džiuose :Ramongalios,*Daunorios, 
Lamokos ir Remeikios galima jų 
balsą iszgirsti. Mažas būdamas, 
asz lavinausi trimitavime. Kaip 
kokiuose sodžiuose tokia trimit- 
niKų orkestrą susideda isz sze» 
szių triuborių, tik negaliu pasa
kyti, ar vis tokius tonus pusdavo 
kaip pas mus; vadina juos. In- j' 
tieka, Kviepa, Seudukli, Untita, 
Kati; kožną atskiria! reikia pus- I 
ti. Triubos, nuo mažosios iki 
didžiosios, dirbtos isz uosio, su 
toszims aptaisytos; kitokio me
džio, kaip girdėjau, negalima 
vartoti, nors butų lengviaus pus
ti. Trimitavimai prasideda nuo 
pirmos dienos Velykų. Susiren* 
ka jauni vyrai nedeliomspo pietų 
ir subatos vakarais, kartais iki 
ausztant praleidžia aut trimitavi
mo. Kadangi pavasariais tykios 
ir gražios naktys, tai iszgirdus 
trimitų balsus’ir norintis miego 
prasėdi ant oro per’naktį, klauso 
trimitavimo. Nors girios visur 
apskintos, vienok pavasarį trimi
tų balsą girdėt per lietuviszką 
mylią ir toliaus. Į Vabalnikų 
aplinkines laikrasztis “Ukinį- 
kas”,nors sunkiai, bet dasigauna. 
Ž nonės sueina ir prie alaus, nes 
czia ūkininkai sau daro alų,kalba
si apie senus laikus, jaunimas
dainuoja dainas apie Birulę ir
kitokias. Laikui bėganti, jaunuo
menė prasiskirstė, Ramongalios 
sodžiuj buvo sustoję ir trimi
tavimai ir rodėsi, kad jie mirs 
ant visados, nes ne buvo kam 
įuoni užsiimti, vienok pereituose 
metuose
Steponas Vasiliauckas, suminus 
lietuvys, buvę-> “Lietuvos” skai
tytojas ir nuo szios vasaros 
skamba trimitos. Garbė jum 
pasirūpinimą.

Vabalnikų klebonas ir ne
lenkėjęs, rūpinasi apie papuo- 
szimą bažnyczios, lenkų nemyli. 
Jeigu sugriebia kokį lenkiszkai 
grabaliojant o ne mokantį gerai, 
tai tokį klebonas užklausia: ar 
isz Varszavos atkeliavo? Kad 
nabagus neatsako,tai tokj lenkys
tės garbintoją iszvaro. Gavau nuo 
Vabalnikų klebono fotografijas 
Biržių pilės, kaip pirma stovėjo ir 
kaip dar stovi sugriautas,bet nėra 
kam jos sunaudoti. Kn. A. Milu
kas raszė man seniai, jog galėsęs 
sunaudoti, bet paskui, nors siun- 
cziau du Luszku, jau nieko neat
sakė; gal kas jam ką pikto apie 
manę pasakė? Betfotograf jos, 
man rodosi,įveko pikto ne galėjo 
p..daryti. Jeigu kas norėtų tas 
fotografjas sunaudot, meldžiu 
duoti man žinią, o asz prisiusiu.

Jonas Smoleilis.
Laurence, st. Laurence Mass.

parvažiavo į tą kaimą

Isz Biržių, Kauno gub.
Czianykszcziai gyventojai mėgs 

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

Ūkininkai tūlų kaimų Panevė
žio pavie'zio, ant apsisaugojimo 
nuo nuolat nių gaisrų sugrustuose 
kaimuose, rengiasi pasidalinti į 
koliomjas, kaip t ii ant d padarė 
ūkininkai Suvalkų gubernijos.

Javai ant laukų isz pavasario 
iszrodė prastai, bet užstoję pas
kui lytus viską patiisė. Rugiai 
tankus iraugszti; vasarojai tei
posgi i z odo gražiai, pievos su
žėlė gerai. Soduose teiposgi ne 
truk.-ti -zįmet v eisiu. Taigi ant 
sziųnut nio užderėjimo žmonelės 
ne reikalaus labai rugoti.

Isz Latvijos.
L .tv'jos žemdaibiai rengiasi 

auginti namieje szilkus. Jie su
tvėrė specijąliszką draugystę, ku
rios užduotė yra padėti ypacz 
ūkininkams prie uždėjimo augini
mo szilkų įtūsų, nuteikti reika
lingus pamokinimus. Divinėsji 
szilkmedžių sėklas, angįs vaba
lus, rengs atsakanezias lekcijas 
ūkininkams. Įstitai draugystės 
jau užtvirtinti. Pavarszaviuose 
yra auginimo szilkų ūkės ir jos 
uždėt jams atgabena pusėtiną 
pelną, kadangi szilkai brangus. 
Kas yra galimu pavarszaviuose, 
tas negal but negalimu Latvijoj.

vėl
už.

su-

Isz Grodno.
Nuo pradžios . berželio užstojo 

visoj Grodno gubernijoj uepaken- 
cziami krrszcziai. Vidurdienius 
būva po 40° szilumos pagal euro
pinį termometrą, taigi su virszum 
100° pagal amerikoniszką. Teip 
didelių karszcziųnė seniausi žmo
nės ne pamena. Ne szpasakjt .i 
karsztas buvo berželio mėnesis

Isz Lietuviszko Minsko.
Miestas parengia specialiszką 

vaikų daržą, kur darbinink i, ne 
galinti samdyti dabotojų, i-zeida- 
mi į darbą galės pdikti savo vai
kus. Spec ali.'zkos dabotojos ne 
tik saugos darže paliktus vaikus, 
bet juos dar mokys, lavįs jų pro 
tą. Dabotojos pasakos vaikams 
pasakas, ypacz gi paremtas ant 
szventraszczio, mokįs pieszti, sta 
tyli isz popierinių plytelių trio 
bas. pjaustyti isz popieros viso 
kius paveikslus, lipinti visokius 
daiktus isz molio. Bus pasikalbė
jimai su vaikais maskoliszkoj ir 
kitokiose kalbose, jeigu vaikų tė
vai to norės.
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Nauji rasztai.
Maskoliszkoj kaiboj iszėjo:

Hartiuano, Polskijai JLitovskįja 
starinuyja moneti cz 1058- 
1796g. (Lcukiszkos ir lietuvisz- 
kos monetos (pinigai) nuo 1058 
1796ui.)

/



LIETU VAIsz Amerikos.
Miestu gyventojai Amerikoj.
Laikė paskutinio liaudės suskai- 

tymo, ant vi-o Amerikos ploto 
pasirodė miestuose, taigi vietose 
su daugiau negu 4000 gyventojų, 
iszviso 28411698g. Taigi iszpuola 
mie-tų gyventojų 37%, arba tru
putį daugiau negu Lietuvoj. 1880 
metuose gyvenanti miestuose tve
rė Lik 25,8%. Daugiausiai miestų 
gyventojų yra Rhode Islande, nis 
95,6%, arba beveik visi gyvento
jai gyvena miestuose, Massachu 
setse miestuose gyvena 86,9%, 
New Yorko szlete 71,2%, Illinoi- 
se 51‘%, Cal fornijoj 48,9%.' Už
tai Alabamoj miestuose gyvena 

■tik 10%,Sziaurinėj Carolinoj 8%, 
Pietinėj Dakotoj 7 2%, Arkanse 
6.9%, Idahoj 6,2%, New Mexike 
6.1%, Sziaurinėj Dakotoj 5.4%, 
Mississipi 5 3%, Oklahomoj 5%, 
Indijonų Territorijoj 2,5%.

Kaupai Amerikoje.
Skaitlių raupais serganczių A 

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

Chiniecziai reikalauja atlygini
mo nuo Amerikos.

Chinų raudas reikalauja nuo A 
merikos atlyginimo užsunaiKytu? 
turtus chinieczių Mieste Butte, 
kur baltveidžiai isznaikino turtus 
daugelio chinieczių, prie to ir 
keli chiniecziai likosi užmusz- 
ti. Užtai Chinų randas reikalau
ja nuo Amerikos 500000 dol. 
Savo reikalavime priduria, jog 
civilizuoti amerikonai dar bjau
riau elgiasi su chiniecziais negu 
bokserai Chinuose su svetimų 
krasztų pavaldiniais. Tas gal 
but tikra teisybė, nors ameriko
nai mėgsta girtiesi savo augszta 
civilizacij i ir žmoniszkumu.

Uredninnkai be algų.
Ant neseniai Amerikos užimtų 

Kavai salų yra dabar tokios jau 
sanlygos kaip Turkijoj. Ameri
koniszki politikieriai, į kurių 
■rankas pateko naujų valdybų ad 
ministracija, teip gražiai admini 
stravo, kad salų iždą isztuszti 
no, nėra pinįgų ant iszmokėjimo 
algų urėdninkams, ne gauna algų 
jau ir pats amerikoniszki politi
kieriai, o jie, žinoma, algas sau 
paskyrė dideles. Ar tik ameri
koniszki politikieriai ne sutvers 
tokių jau sanlygų ant Filipinų, 
Portorico, Kubos, ir kitų neva 
iszliuOsuotų nuo Iszpanijos sa

Pavojingas vabalas.
Laikraszcziai pranesza, jog tū

luose Amerikos krasztuosc pasi
rodė naujas vodingas vabalas, ku
ris daug blėdies pridirbo lau
kams. Szitas vabalas yra musės 
didumo, jis naikina ne tik bulvių 
virkszczias, bet visokius žalius 
augmenis. Europa suteikė Ame
rikai javus ir vaisinius medžius, o 
toje atmoka už tai,suteikdama vo- 
dingus vabalus. Porą metų bul 
vių vabalas, naikinantis bulves, 
prisigriebė isz Amerikos į Euro 
pą, dabar gali prisigriebti ir nau
jas, dar niekesnis.

Su perkūnu ne galima sztuku 
provyti.

Crisfield, Md Koksai Bh’bpp 
Walls laike smarkios audros gėrė 
viename Balienė ir begerdamas, už
simanė pakviesti perkūną. P i.-ko 
lino jis nuo ko ten perkūnsargį ii 
užsidėjęs ant galvos iszėjo i.-z 
saliuno ir vaikszcziojo po laukus. 
Perkūnas vienok jo ilgai ne už
kabinėjo. Ant galo einant pro me 
dį, trenkė perkūnas į medį ir jį 
suskaldė, viena skelįaudra sudavė 
Wallsui į galvą ir sunkiai jį su 
žeidė. Daktarai vienok tiki, kad 
nuo (o jis ne mirs, bet loliaus 
gal liaus s sztukas propinėjęs su 
perkūnu.

Paskutiniai karszcziai.
New Yorke nuo 29 berželio iki 

6 d. liepos nuo karszczio pasimi
rė 989 žmonės. Kansas City jau 
vėl užstojo karszcziai: 9 d. liepos 
buvo ežia 104° karszczio. Ly
taus nėra, laukai ir pievos iszde- 
gė. Komai pražuvo visai ir teip 
iszdžiuvo, kad isztektų mesti de 
gantį cigarą, o visos du vos užsi
degtų. Žolės teipos gi nėra ir 
farmoriai ne turės paszaro ant 
žiemos. Produktų prekės kyla. 
Kviecziai iszdžiuvę ant 15000 a- 
krų.

5 darbininkams reikėjo ran
kas nupjauti

Kakomo, Ind. Czianykszcziose 
stiklo dirbtuvėse at-itiko ypatisz 
ka nelaimė, dėl kurios penkiems 
darbininkams, ant apsaugojimo jų 
gyvasties, reikėjo nupjauti ran
kas. Darbininkai mat neszė dide 
lį szmotą veidrodžiams stiklo. 
Stiklas truko ir sužeidė darbinin
kų peczius ir rankas teip, kad su 
žeistus reikėjo gabenti į ligonbutį 
Czia daktarai turėjo visiems pas
kui nupjauti rankas. Ką gi 
veiks dabar žmonės be rankų?

Gyventoju skaitlius Illinojuj.
Wash ngtono statistiszkas biu

ras pagarsino žinias isz paskutinio 
liaudės suskaitymo Illinojuj. Szi 
tame i-ztete suskaitytojai rado: 
2472782 vyriszkiu ir 2348768 mo
teris, tame skaitlyje czia gimu
sių žmonių 3854803 ir 966747 
svetur, Czia gimusių baltveidžių 
buvo 3770238, nuo svetimtauezių 
tėvų 1498273, svetur gimusių 
964635. Negrų 86677.

Explozijos.
Sunbury, Pa. Stovintis czia 

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

Quinsy, III. Czianykszcziose 
akmenų skaldinyczioso explioda 
vo 5 svarai dinamito. Expliozijos 
vienas darbininkas likosi su visu 
sudraskytas, kitas gi mirtinai su
žeistas.

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

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

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

Nelaimes ant geležinkeliu.

Cleveland, On. Prieszais Nat- 
tingham pasažierinis trūkis Lake 
Shore geležinkelio susimuszė su 
tavoriniu. Prieto tiukio vedė 
jas ir vienas paczto klerkas likosi 
užmuszti. Apart tų dar 5 trūkio 
tarnai likosi pavojingai apkulti.

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

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

Kan-as City, Mo. Ant Chrnago 
& Alton geležinkelio susidaužė 
pasažierinis trūkis. Prie to 7 
žmonės likosi ant vietos užmusz 
tų, 3 teip sunkiai sužeisti, kad ne 
gali iszgvti.

Springfield, Pa. Vietinis 
Nickel Plate geležinkelio trūkis 
ant taisomo tdto įgriuvo ir nu
puolė žemyn. Kunduktorius ir 
truk o vedėjas likosi ant vietos už 
muszti. Dirl ę prie taisymo tilto 
17 d rbininkų teiposgi nupuolė 
žemyn ir isz jų 8 likosi užmuszti.
Debesų praplyszimai isznaikino 

miesteli.
Helena, M-nt. 101. liepos 

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

Gaisrai.
St. Louis, Mo. Sudegė czia 

anglių krautuvė,S'. Louis Transit 
Co. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant 150000 dol.

Butte, Mont. Sudegė czia di- 
delis Butte hotelis. Apsėtoje ant 
augsztutinių lubų svecziai, ant 
iszsigelbėjimo, turėjo ezokinėti 
per langus. Prie to tūli nusilaužė 
kojas ir rankas. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant 100000 dol.

Neužderejimas.
Kansas Crry, Mo. Nuo didelių 

karszczių ir stokos lytaus, sztc 
tuose: Kansas, West Misoun, 
Oklahoma ir Indijonų territorijoj 
laukai teip iszdegė, kad ne bus 
ką rinkti. Kviecziai, komai, mie
žiai, galima sakyti, su visu pražu 
vo. Nors dabar ir užeitų lytus, 
jau jis ne gal pataisyti iszdžiuvu- 
sių javų.

Sniegas.
Trenton, N. Y. Isz visų Ame

rikos krasztų ateina žinios apie 
neiszpasakytus karszczius. Mie 
ste DeSoto, Md. 13 d. liepos bu
vo net 118° szilumos, o tą pa- 
czią dieną Trentone su lytum 
puolė sniegas ir tai szmotais gana 
dideliais.

Ingriuvo kastynės.
Ishpeming, Mich. Negaunee 

kastynėse įgriuvo ola. Dir
bo joje 300 darbininkų, 
bet jie visi iszsigelbėjo. Už
tai maszinos likosi ’į szmo- 
tebus sudaužytos. Kastynės 
tos likosi su visu uždarytos.

Perskele žveju laivą.

New Foundlaudo pakrantėse 
nežinomo vardo gerlaivys užbėgo 
ant amerikomszko žvejų laivo 
“Winona” ir jį perskėlė pusiau. 
Prie to 18 žmonių prigėrė, du 
iszgelbėjo New Founlando gar
laivys “Burui”.

Isz darbo lauko.
Columbus, Oil Czianyksz- 

czių laikraszczių iszleistojai, no
rėdami sulaužyti uniją, atstatė vi 
sus laikraszczių rasztininkus pri 
gulinczius į uniją, jų vietoj pasi
kvietė stude įtus vielinės laikrasz- 
lininkų kolegijos. Si atėjai vie
nok atsisakė statyti studentų 
rasztus ir per tai laikraszcziai ne 
iszėjo. Kaipgi žemai doriszkai 
stovi amerikoniszki studentai, jei
gu juos kapitalistai gali sunaudo
ti už įnagį ant pergalėjimo dir- 
banezių luomų organ zacijų. Eu
ropoj studentai eina isz vien su 
dirbaneziais, Amerikoj jie ber
nauja pas kapitalistus.

Wheeling, W. Va. Nuo 
15 d. liepos prasidėjo darbai A- 
meiican Tin Plate Co. dirbt uvė.-e 
Martins Ferry. Czianykszcztos 
stiklo dirbtuvės reikalauja darbi 
ninku, bet ant vietos’jų ne gauna. 
I-z kitur atkakę darbininkai grei
tai gauna czia darbą. Užmokes- 
nis vienok ne didžiausias.

Reading, Pa. Kalviai ir 
katilioriai varstotuose Reading 
geležinkelio dar vis sztraikuoja. 
Clerkai ant tavorinėa stacijos re - 
kalauja padidinimo užmokesnio. 
Dabar už 10—15 vai. darbo ant 
dienos jie gauna tik 20—25 dol. 
ant mėnesio.

•J New York. Czianykszcziai 
mūrininkai gaus dabar po 60c. už 
darbo valandą, dirbs tik 8 valan
das, subatoms gi tik 4 vai. Pri- 
gulinczių prie organizacijos mūri
ninkų New Yor«e yra 8000.

Colorado City, Col. Darbai 
eina czia labai gerai. Tas tik ne 
dirba, kas dirbti ne nori. Užmo- 
kesnis po 2 dol. už 10 darbo va
landų, o $1 50 už 8 valandas. 
Lz kitur atkakę greitai gali gaut 
darbą.

•J Sioux City, S. D. Vagonų 
i.-zkrovėjai Milwaukee geležmke 
lio pakėlė sztraiką. Jie reika
lauja 10 vai. darbo dienos ir at
skiro užmokesnio už darbą virsz 
to laiko.

•J Pittsburg, Pa. Ant salos 
Neville likosi parengtos naujos 
lieji nycz;o®, kuriose prasidėjo 
darbai. Patilpo prie darbo 175 
darbininkai. Darbus kitur žmo
nių atliekamus, czia atlieka ma
szinos.

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

Newport News, Va. Maszi 
nistai czianykszczių laivų dirbtu
vių sugrįžo prie darbo ant senų 
iszlygų, kadangi ne gaudami isz 
niekur pagelbos, ne gali ilgiau 
sztraiko iszlaikyti.

•j] Newark, N. Y. Dirbtuvė
se Sprague Electric Co. prasidėjo 
vėl darbai. Sztraikuojanti 450 
darbininkų sugrįžo prie darbo 
ant kompanijos pasiūlytų bz- 
’ygy-

Mc Keesp. rt, Pa. Dirb
tuvės Dewes Wood Mill likosi 
uždarytos clėl užgimusių jose dar
bininkų sztraikų.

Bayonne City, Pa. Da bai 
eina czia labai gerai. Visos dirb
tuvės dirba. I r isz kitur atkakę 
darbininkai greitai gauna dar
bą.

■[ Connellsville, Pa. Dal
bai prie kokso peczių eina g<-r . 
Pereitą sanvailę degė czia 19932 
pecziai, stovėjo 1815 pecz'ų 
Prie visų peczių dirbo 6 pilnas 
dienas.

7 Young-town, Omo. Dirb 
tuvėso Republic Iron and S'eel 
Co. prasidėjo darb ii ir yra v Itis 
kad trauksis per ilgą laiką, ka
dangi dirbtuvės turi daug reika
lavimų.

Philippsburg, N. Y. Dar 
bininkai Empire Steel Co. pakėlė 
sztraiką ant iszkovojimo didesnio 
už savo darbą užmokesnio.

•] Spokane, Wash. Užgimė 
sztraikas kalnakasių Kippland 
ka-ly.iių. Sztruke ima dalyvu 
mą 1200 darbininkų

"j C1NC1NNANTI, Oil. Maszi- 
nisti.i užbaigė sztraiką ir grįžta 
prie darbo. Per sztraiką n eko 
ne isz kovoj o.

Vincennes, Ind. Farm erių 
darbininkai szito apskriezio su
tvėrė uniją ir iszkovojo pakėlimą 
už darbą užmokesnio ant 50%.

■j’ Richmond, W. Va. Sztrai
kas maszinistų Trigo lavų dirb
tuvių pasibaigė. Sztraikieriai 
sugrįžo prie darbo ant senų isz- 
lygų-

•j Easton, Pa. Su-quohanna 
1 ron&Slcel Co. pakėlė savo dirb
tuvių Columbijoj puddlerių už- 
mokesnį nuo $3 50 ant $3.75 ant 
dienos.

•j Svissvale, Pa. Baigia czia 
statyti naujas stiklo dirbtuves, 
kuriose nuo rugsėjo mėnesio pra
sidės darbai.

•J Canonsburg, Pa. Bus 
czia atidarytos naujos kastynės. 
Darbai prisidės nuo 24d. lie
pos.

Easton, Pa. Sztraikuoja 
czia darbininkai dirbanti prie 
tiiobų statymo.

"i] Watsburg, Con. Czianyk
szcziai maszinistai nusprendė už
baigti sztraiką ir grįžti prie dar
bo.

Pittsburg, Pa. Organizuoti 
darbininkai American S eel Hoop 
Co., AmericinSheets Steel Co. ir 
American Tin Plate Co. dirbtuvių 
nusprendė pakelti sztraiką.

T Eagle Pass, Tex Maszinis- 
tai ir peczkuriai ant International 
geležinkelio pakėlė sztraiką. Jie 
reikalauja geresnio už savo darbą 
užmokesnio.

Windber Somerset, Pa 
Darbai eina prastai, dirba po 2, 
daugiausiai po tris d enas pei 
sanvaite. Isz kitur atkakęs darbi
ninkas czia ne gali gauti darbo.

Youngston, Oil Prasidėjo 
darbai czianykszcziose Republic 
Iron & Steel Co. dirbtuvėse.

•[ Newport, Va. Sztraikuoja 
czia maszinistų laivų dirbtuvių.

ISZ
Lietuviszku diry u.
Reikaluose lietuviszko 

vyskupo.
Neseniai “Lietuvoj” buvo pa

minėtas užmanymas, jog lietuviai 
privalo reikalauti suprantanezio 
jų kalbą ba’nyczių perdėtinio, 
taigi vyskupo, kadangi dabarti
niai airisziai arba vokiecziai, ne
žinodami prietikių lietuviszkose 
parapijose, ne gali jose geresnės 
tvarkos įvesti’; su jais parapijonai 
ne gali susikalbėti, o gal dėlto, 
užgimusiuose nesutikimuose su 
prabaszcziais, ne gali teisybes at
rasti. Tas viskas teisybė ir toks 
lietuviszku bažnyezių virszinin- 
ka.s, su kuriuom žmon's galėtų 
susikalbėti, kuriam savo prigim
toj kalboj galėtų perstatyti savo 
reikalus ir skriaudas, kokias tan
kiai kenezia nuo aplenkianczių 
teisybę kunjgų, isz tikro ne atku
tinai reikalingas. Prie dabarti
nės netvarkos tikėjimas puola 
terp lietuvių: vieni pastoja bedie
viais arba tikėjimo priesziįlinkais, 
kiti glaudžiasi prie neprigulmili
gų. Isz tokio dalinimosi kyla 
didžiausi nesutikimai, o ne retai 
ir musztynfs terp vaikų vienos 
motinos Lietuvos, terp brolių. 
Pats kunįgai savo pareigas pildo 
be noro, kaip baudžiavą, rūpinasi 
vien apie pinįgus, kokius su baž- 
nyczios pagelba gali nuo lietuvių 
iszlupti, o ne apie tikėjimą. Koks 
darbas, toki ir vaisiai: kunįgai 
pralobsta, o tikėjimas puola. Mat 
ne galima karvės už uodegos į dvi 
prieszingi pusi patraukti. Ir ku
nįgai ne gali rinkti mamoną Ji
buti tikrais Christaus mokslo pla
tintojais ir dabotojais, kadangi 
terp tų dviejų užsiėmimų nėra 
jungianezio ryszio, jie viens ki

tam prieszingi. Negražus pa
veikslai, kokius savo pasielgimu 
rodo žiiion nis kunįgai ir geriau
sią katalik , -žinoma tokį, kuris 
nepasiganėdina Įiildymu bažnyti
nių formų, bet jieszko dvasios ti
le jimo, papiktina ir į niekus pa- 
verezia. Argi n ra ežia Ameri
koj tokių katalikiszkų kunįgų, 
kurie net važiuodami ant atlaidų 
arba su misijoms ne lUmirszta su 
savim paimti kitokios tautiszkos 
kilmės jauną gaspadine paramin- 
toją? Argi tas n<-gali papiktinti 
geriausių žmonių? Juk ne perse- 
niai net laikraszcziuose tilpo ku- 
nįgo laiszkai, kuriuose aiszkiai 
buvo matyt, jog dvasiszkas vado
vas steng si vesti jauną merginą 
ant ne labai gražaus kelio. Argi 
reikia dar aiszkinti. kokią įtekmę 
toki vadovų darbai ir doros mo
kintojų turi tur t i ant prastų 
žmonelių? Piktai besielgiantis 
mokintojas ne gali juk doros isz- 
mokinti jos nesuprantanezių, jie 
ne tiek seka pamokinimus, kiek 
paveikslą savo mokintojų. Chris- 
tus gi pasakė: kas papiktįs vie
ną isz mažutėlių, geriaus butų, 
kad jam pririsztų girnas po kak
lu ir paskandytų jūrių gelmėse! 
Kick-gi vienok papi -tinimo ma
to žmonel-s nuo daugelio savo 
dvasiszkų vadovų! Apie iszvaly- 
mą nuo putų kunįgų luomus juk 
tai pridarystė rupintiesi augsz- 
cziausiai bažnyczios valdžiai!

Jeigu mes turėtume savo tau
tos vyskupą, kuris žinot ų, kas da
rosi lietuviszkose klebonijose ir 
bažnyeziose, tai jis gal suvaldytų 
kiek ir kunįgus, nubaustų piktai 
daranėzius ir s^janezius demora
lizaciją terp prastų žmonelių, ki
taip pamatai katalikiszkos bažny
czios gali sugriūti.

Klausiame mes todėl, ar mes 
ne galime dabojimui bažnyczios 
turėti savo tautos arba nors vieną 
su lenkais tisz lenko vyskupo 
vargiai bo lietuviai turėtų kokią 
nors naudą: tokiam su bažny
czios pagelba.-galėtų užeiti noras 
paversti lietuvius į lenkus. Teip 
juk lenkai vyskupai darė per am
žių eiles Lietuvoj. Red.). Tūli 
atsako, kad ne bus kam užlai yti 
lietuvį vyskupą, o kiti, ypacz 
daugelis kunįgų,tvirtina, kad lie
tuviai Amerikoj ne gal tur<ti sa
vo vyskupo. Man vienok rodosi, 
■kad kunįgai labiausiai ne nori 
lietuvio vyskupo ti < prie to ne 
noro ne nori prisipa’.inti. Lie 
tuviszkas vyskupas butų tai skau
dus botagas ant nedorai besiel- 
gianezių kunįgų, kas isz jų nusi- 
d- tų, tokį gal tų nubausti, už ne 
gerus darbus reiktų atsakyti, ne 
galima but piktai daryti, kadan
gi lietuvys vyskupas visgi grei- 
cziau dažinotų apie tokius lietu
viszku kunįzų darbus, peiktini 
darbai ne galėtų bent teip užsislėp
ti kaip dabar prie airiszkų arba 
vokiszkų vyskupų. Juk antai ir 
Seinuose, atėjęs czia lietuvysįvys
kupas Baranauckas tūliems per 
daug į godulyste {puolusiems ku 
nįgams nuszluostė nosis.

Kunįgai tvirtina, bijodami lie
tuvio vyskupo, jog mes ne tur
tingi, ne galėtume užlaikyti savo 
vyskupo. Mums rodosi, kad už
laikymas vyskupo ne kaszluotų 
mums nė tiek, kiek dabar, o gal 
užczėdyiume dar gal ir sziek tiek 
ir ant kunįgų įplaukimų, kadan
gi be abejonės tūli lietuvi-zki ku
nigai, b jodami vyskupo botago, 
ne drystų teip nežmoniszkai lup
ti už sakramentus ir kitokius pa
tarnavimus. kaip lupa dabar. 
Sziądien mes mokame algas dau
geliui airių ir vokieczių vyskupų, 
o tąsyk mokėtume tik vienam. 
Turėtume dar tą naudą, kad mu
sų kunįgai ne luptų isz burnos 
varguol ų paskutinių centų,kuom 
tik nuveja žmonis nuo bažnyezių, 
veja juos prie neprigulmingų įir 
bedievių. Gal tąsyk bįžnyczio- 
se, vietoj asabiszkų pliovonių ir 
keiksmų, iszgirstume tikrus pa
mokslus, dabar juk Dievo žodžių 
retai galima kur iszgirsti.O O

Kat-dikas.

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

vė czia polic'slą. Be abejonės eis 
užtai ant kartuvių.

Tą paezią dieną siautėczia baisi 
audra, kuii labai daug blėdies 
pridirbo soduose ir ant laukų.

Lietuvių yra czia pusėtinas bū
relis, bet skaitanezių laikrasz 
ežius beveik visai nėra. Daugelis 
ne skaito todėl, kad skaityti ne 
moka. D bar vienok parsitraukė 
mc “Lietuvą” ir mok nti skaity 
ti, perskaito vi-iems ne mokan
tiems, paaiszkin i, jeigu ko nesu
pranta. Pr derėtų visur leipjau 
daryti, o tokiu l>udu ir ne mo- 
kanezių skaityti protas prasi- 
blaszkytų ir jie įgautų daugiau 
supratimo. P. Szl.

Varduvių dienoj.
Laikraszcziuose buvo pakeltas 

užmanymas, idant lietuviai savo 
gim mo arba varduvių dienoj, 
vietoj gabenti savo pinįgus saliu- 
ninkams, kad paaukautų po kiek 
ant tautiszkų reikalų. Kitose 
vietose jau lietuviai pažymėjo 
szeimynitzkus apvaikszcziojirni s 
aukoms ant tautiszkų reikalų, 
Ch cagoj iki sziol dar nieko pana- 
szaus ne buvo, ežia mat visoki 
geresni užmanymai ne greitai įsi 
kunyja, czia mažiau negu kitur 
lietuviai skaito laikraszczius, to
dėl j e ne mato laikrasezių ragini
mų prie gerų darbų. 29d.berželio, 
taigi Sz- Petro dienoj tipau pa
kviestas pas draugą Kryževyczę 
ant jo varduvių. Pribuvęs ant pa
kvietimo, i adau pulkelį lietuvių 
ir lietuvaiczių gražiai besilinksmi- 
nanezių. Asz užmaniau, ant pažy
mėjimo varduvių, padaryti kolek- 
tą ant naudos mu-ų brolių už tau- 
tiszkus darbus maskoliszkų vd- 
dž ų isztremtų isz tėvynės. Kry- 
ževycze tam noriai pritarė. Asz, 
kaipo pats datyręs kankinimo, 
trumpoj prakalboj puiszkinau 
svecziams: kas yra tie kankinti- 
niai, kas ir už ką juos kankina 
ir kaip dide'ė yra musų pride- 
rystė juos su-zelpti. Kaip tik p ils 
varduvininkas pasirodė su savo 
auka, teip visi, kiek tik buvo 
susirinkusių, be jokio priesztara- 
vimo aukavo, kiek kas galėjo. Ir 
musų,merginos ne pasiliko užpa
kalyj kitų ir jos su noru metė sa
vo naszlės skatiką. Tas mažas 
butelis susirinkusių ant varduvių 
pas p. Kryževyczę sumetė 5 dol 
10 c., kuriuos tai pinįgus atida- 
vėm-'4 į “Lietuvos” redakciją (tos 
aukos ir aukautojų vardai patilpo 
pereitame “Lietuvos” numeryj. 
Rd.)

Aukautojai isztikro verti pagy
rimo, jie terp Ch cagos lietuvių 
pirmutiniai suprato savo pereigas 
ir turi but statyti kitiems už p t 
veikslą, kuiį sekti priderėtų vi 
siems Chicagos lietuviams. Ch'c i 
go yra juk .viena isz didžiausių 
lietuviszku kolionijų, o vienok isz 
czia teip mažai matyt aukų ant 
tautiszkų lieluvi.-zkų reikalų. 
Jeigu visi, apvaikszcziodumi savo O 71
varduves, atsimintų apie musų 
brolius be kaltės iszt remtus ir var 
gą kenezenezius Maskolijos gilu
mose ir ant jų naudos sudėtų 
po perą centų, pats ne pavargtų, 
o aniems varguoliams palengvin
tų sunkų jų gyvenimą terp ne 
užkenezianezių jų maskolių. Jei 
visi Chicagiecziai lietuviai teip 
darytų, garbė jų pakiltų ant visos 
Amerikos; i.-zpildytų ir svaibiau 
šią Dievo prisakymą, kuris liepia 
mylėti artymą kaipo pats save. 
Vardus aukautojų skaitytų lai- 
kraszcziuose ne tik Amerikos bet 
viso svieto lietuviai.

J. Gerijotas.

Lietuvys popiežiaus dele
gatas.

Lenkiszkas laikrasztis Pozna 
niuj,“Kurjer Poznanski”, garsina, 
jog jis gavęs žinią isz isztikimo 
szaltinio, kad vietoj ' pakelto į 
kardinalus papiežiaus delegato 
Mar'inelio, Washingtone, liekasi 
paskirtus sulenkėjęs lietuvys vys
kupas Zalewskis, buvęs katali 
kiszku vyskupu ludijose, ant sa
los Ceilon. Vyskupas Zalewski 
yra tikras brolis .'•aviniuko Veliuo
nos dvaro. Z noma, lietuviszkai 
jis supranta, bet ar pas jį. užgi
mus nesitikimams lietuviszkose 
parapijose, lietuviai atrastų dau
giau teisybės negu pas italijonus, 
koki czia iki sziol tankiausiai bu 
vo popiežiaus delegatais? Ne 
riikia užniirszti, kad Zalewski 
yra sulenkėjęs lietuvys, o icnega- 
tai, taigi paniekinę savo tautys
tę, gal ant apgavimo savo sauži- 
nios, paprastai labiausiai neužken- 
cz a tos tautystės, kurią panieki
no. Zmoma, naują popiežiaus 
delegatą tuojaus apsėstų lenkai, 
jis atsirastų po lenkų įtekme. 
Koki gi yra lietuvių draugai len
kui, ypacz gi lenkiszki ir sulen
kėję Imtuvai kunįgai, tą juk 
mes visi žinome. Lenkai juk 
lietuvių tuutiszko skirtumo la
binus bijosi ir neužkenezia negu 
airiai, kuriems lietuvystė ne rupi, 
•irb i vokiecziai.

Isz Shenandoah, Pa.
Mes Shenandorio lie'uviai suta

rėme uždėti socialistiszką lietu- 
viszką knyginėlį. Pradėjome agi
tuoti ir prikalbinėti savo draugus. 
Isz syk prisiraszė apie 20 sąna
rių, kurie įmokėjo po 1 dol. ant 
įtaisymo ir pasižadėjo mokėti po 
25c. ant mėne io. Vienas musų 
kuoį e'ės sąnarys davė ruimą knį- 
gynui. Nusipirkome už sudėtus 
pinįgus daiktus, suneszėmė į 
knįgynėlį knįgas, kokias tik tu
rėjome, pradėjome atsilankyti. 
Pradžia buvo sunki, nės musų ma

ža kuopelė žiemos laikė vos į- 
stengdavo sudėti ant apkurimo 
ruimo ir ant žiburio. Musų knį- 
gyno uždėtųjų kuopelė iszsyk 
pradėjo augti, bet tą matydami 
pavyduoliai ir neužke iczianti 
knįgos, pradėjo žmonis baidyti 
nuo knygino jo užlaikytojus, pra
vardžiuoti visokiais vardais. Tuom 
vienok ne iszgriovė knįgyno,jis lai- 
kos-i irskaitlius jo palaikytojų,rods 
palengva, be*, didinasi. Nuo “Lie
tuvos" iszle stojo gavom visus jos 
iszle dimus, už , ką isztariame 
szirdingiausią aeziu. Turime ir ant 
pardavimo i-ekanczias knįgas: 
Apszvie ą, Lietuviszkus rasztus 
ir rasztininkus, Lietuvos Mesijų 
ir Bestiality of Russian Czardom.

Knįgyno sanaiys.

Perkeistas užmanymas.
Garbus taui iecziai!

Diug buvo sznektų apie iszei 
siantį laikrasztį “Freedom” ir 
lietuviai aukų nesigailėjo sudėti 
tam reikalui, nes, rodos, visi su
prantame svarbumą susiriszimo 
prispaustų ir engiamų despotų 
tautų—caro ir kaiserio. Per sus - 
riszimą galima butų greieziaus 
atsiekti valnybę, arba nors palen 
gvinimą kaip lietuviams, teip ir 
kitoms tautoms.

Tacziaus, susivažiavimas Pitts- 
burge iszrmko komitetą, suside
dantį isz ypatų nevienokių poli- 
tiszkų pažvalgų. Lietuviai su 
rusinais susitaikome, bet ne su 
lenkais. Negana to. Kun. Cze 
panonis, siųstas neva nuo Susi- 
vienyjimo L. A. už delegatą ir 
ten aprinktas už sekretorių susi
važiavimo, netik kad jokių žinių 
apie susivažiavimą nepatalpino 
lietuviszkuose, nė kitokiuose laik- 
raszcziuose, bet nė protokolo ne
pagarsino niekur, kas buvo jo 
pareiga kaipo sekretoriaus. Len
kų vėl komitetas, aprinktas isz
le dimui “Freedora’o”, veikiai 
iszsiskirstė: kn. Gorzyn^ki atsi
sakė, jo pėdoms nuėjo p. Jablon
ski. Lz pradžių lenkai sakėsi 
gatavi esą ant to iszleidimo, lau
kią tik lietuvių ir rusinu. Mes 
ir rusinai, pinigų isz syk neturė
dami, rinkome ir dėjome aukas. 
Kad galiaus ir mes buvome gata
vi stoti į darbą—sz pranesziau 
“Zgodai”, vieszai praszydamas 
komitetą, kad pradėtų darbą; tai 
“Zgoda” jau dauginus kaip pora 
nedėlių perėjo, neapgarsino ma 
no ra'-zto, nė privatiszkai man 
jokios žinutės nesuteikė. Todėl 
asz skaitau ;avo pasiuntinystę ta 
me dalyke tuomsyk už pabaigtą.

Bet gi mes, lietuviai, neturi 
me isz to nuliūsti. Matomai, ku 
nigams musų apsiėmimas nepa
tinka, kaip nepatinka jų szalinin- 
kams. Tacziaus asz velycziau, 
kad aukos musų plauktų ir didin- 
tų-i ant darbų angliszkoje kalbo
je; jei ne ‘ Freedom”, tai gal su 
didesne nauda galime iszleisti 
knygelę apie skriaudas musų tau 
tos, kurią tai knygelę galima pa
skleisti po visą svietą. Joje, ži
noma, galima yra iszpasakoti 
apie musų vargus isz visų pusių, 
ir tas gali daug gerolie'uvių tau- G O O *
tai atneszti.

Jeigu niekas kits nenorės ap 
siimti tokį darbą atlikt', asz pats 
—nors apkrautas ėsmi darbais— 
bandysiu, ir tikiu, kad iki Naujų 
Metų tąjį darbą atliksiu. O jei
gu kas kitas geriaus galėtų tai 
padaryti, arba didesnį turi tame 
dalyke užsidegimą, asz mieliai 
jam paliksiu progą pariszyti tin
kamą veikalą.

Tikiu, kad aukaujant;ejie ant 
“Freedom” pristos ant tokio vir
timo dalykų, ir nesiliaus toliaus 
aukavę—nes už tuos pinįgus bus 
galima daug ką gero nuvergtai 
musų lietuvių taut ii atlikti.

Dr. J. Szliupas.

Atitaisymas S. L. Laisva
manių rokundose.

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

• Ketino nubarti buvusį centra- 
liszką komitetą už ne tvarką ve 
dime rokundų ir už ne prisiuntimą 
knįgos ant seimo. Bet pabarimas 
pasibaigė ant rasztininko.

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

Nors ne buvau rinktas ant rasz
tininko bet tik pagelbininku A. 
Szilingio. Iszvažiavus A. Szilin 
giui,tapau pilnu rasztininku. Ap 
laikęs nuo A. S. suraszą, jau tu- 
turėjau vieną nesupratimą, nes ne 
buvo paduota jokios žinios, kiek

kasztuoja atspaudimas mierių, ko 
ir po sziai dienai ne žinau.

Antra: S. L. L. Centrali-zkas 
Komitetas laikėme pirmą susirin
kimą Newarke, N. J. ir buvome 
sutarę teip: kad visos rokundos, 
kaip pinįgų, teip ir knįgelių, 
pereitų per rasztininko rankas. 
Toliaus buvome nutarę praszyt p. 
A. Olszevskio, kad ant priduotų 
adresų iszsiųtinėtų kuopoms knį- 
geles. Tą sutar į pradėjau pildyti, 
užrasziau kuopų adresus ir pa
skyriau, kiek kuriai kuopai siųst 
knįgelių; 30 dol. siųst už knįgų 
spaudą. Tą viską pasiuneziau p.L. 
Erem'nui ant pasiraszymo. Sura
szą p. L. Ereminas atmainė: ką 
buvo ra-zyta po 25 exzemplorius 
abiejų knįgelių, jis paraszė po 50 
exzemplioru. Dai- prisiuntė ro- 
kundą, kad Dr. J. Szliupas par
davė knįgelių už $27.95, o ne 
buvo žinios, kiek kurių buvo par
duota. Nuo to laiko jau knįgelių 
rokundų ne laikiau. Iszraszęs vi
sus kuopų adresus, pasiuneziau p. 
Ereminui. Todėl knįgelių rokun- 
dų nuo mane-i ne galima gauti. 
Ką man prisiuntė p. Erėm., tą asz 
iszrasziau.

Kaslink atsiuntimo knįgos ant 
seimo, viską suvėlinome. Ne galė
damas sulaukti užbaigos rokundų, 
nuvažiavau 30 d. gegužio į New 
Yorką pas L. Ereminą. Suradęs jį 
gana vėlai, mažai ką atlikom, o 
dar turėjau važiuoti pas kasierių 
V. Gustaitį; susivėbnau visai. 
Pai važiavau namon net 12 vai. 
nakties, ne paspėjau knįgų reika
lus apbirbti ir jau knįgos siųst 
buvo per vėlu. Žinojau gerai, kad 
ne atbutinai reikalinga knįga ant 
seimo. Ne galėdams ką geriau pa
daryti, skubinau paraszyti nors 
skaitlines, besiskubindamas, . ne 
airzkiai parasziau. Pagal mano 
noumonę, tokią ne aLzkią rokun- 
dą ne priderėjo siųsti į laikrasztį, 
kadangi laikrasztis ne gali jos pa
taisyti ne turėdamas ant to mede- 
gos.Užtikrinu, kad knįgoje pinį- 
giszkos rokundos geros. Jeigu ka- 
sierius ne prisiuntė,teip kaip knį- 
gose yra užraszyta, galima dapil- 
dyt. Geriaus kreipkitės į buvusį 
centraliszką komitetą, o ne 
į laikraszczius.Už ne prisiuntimą 
knįgos kaltas visas komitetas. 
Ne mano reikalas važinėt jieszkot 
rokundų užbaigos. Tą reikėjo isz- 
reikalauti priesz seimą. Rckundos 
“Lietuvoj” pagarsintos buvo ne 
aiszkios, buvo jose klaida. Vietoj 
parduota knįgelių už $4.10 turi 
but už $3.10. Tą viską pataisau, 
paduodu įeigą ir iszeigą ir kasos 
stovį.

leiga:
V O

Sąnariai įmokėjo............. $74 34,
Dr. J. Szliupas pardavė knį
gelių už...........................$27.95,
Sziaip parduota knįgelių už$3.10, 
A. OKzevski-s palaikė knįge
lių už ................................$17.00;

Sykiu visos įeigos ....$122.39.

Iszeiga:
A.OIszevskiui už spaudą.. $87.00, 
Į skolas prirokuota knyge
lių už ................................ $17.00,
Viso įmokėta A. OLzevs- 
kiui..................................$104 00,
Sziaip visokios iszeigos... .$7.00, 
Sykiu visos iszeigos....... $111.46,
Pas kasierių lieka............$10.93,
Visų kasztų už spaudą.. .$138.10, 
Užmokėta už .-paudą A O $104.00; 
Skolos lieka už spaudą.. .$34 00.

Jeigu naujas komitetas ras ant 
kokio cento klaidą,meldžiu kreip- 
tiesi prie buvusio rasztininko, o 
bus pataisyta.

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

Organizacijų vir.-zininkams sa
vo nesutikimus priderėtų terp sa
vęs per laiszkus užbaigti, o no per 
laikraszczius. Ir szitas rasztas 
tiko labinus persiuntimui da- 
bartiniems viiszininkams negu 
laikraszcziui,kadangi privesti mo
tyvai visuomenei neužtenkanti.

Rd.

Nauji iszradimai,
Paryžiuj atsibūva bandavo- 

nės su nauju orlaiviu padirbtu 
Santos Dumontso. Bandtvonės 
buvo su visu pasekmingos. Orlai- 
vys sukinėjosi liuosai į visus 
krasztus, lėkė gerai teip pavėjui, 
kajp ir priesz vėją su greitumu 
40 kiliometrų per valandą, taigi 
teip greitai, kaip negreitiejie ge
ležinkelių trukiai. Nutūpė szeszis 
karius ant žemės ir pr e to orlai- 
vys visai į žemę ne susidavė. Isz- 
radėjas durys dar toliaus binda- 
vones, jis stengiasi apturėti pran- 
cuziszkos akademijos dovaną 
100000 frankų, paskirtą iszradė- 
jui, iszriszancziam orlaivystės 
klausymą.
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Intekme elektrikos ant 
augimo augmenų.

kimjNe» Pal)a’g°J 19 szmtmeczio neisz- 
. Tepasakytai iszsiplatino praktiszkas 

kai - pritaikymas elektrikos. Elektri- 
” ^ką vartoja ant varymo maszinų, 

TV ’T W^niu karų, ant žibinimo ir tt.
_ ^Juo toliaus, juo daugiaus ji ran- 

pritaikymų. Elektriką mat 
^la,:Lne tik gązdina žmonės kaipo per 

g,T> girnas, bet ji ir daug gero ntgabe- 
^^pa ,žmogui tarnauja. Dabar antai, 
^)TiaD,ki(į^pacz Prancūzijoj, Anglijoj ir 
knige’iq;30į Vokietijoj stengiasi pritaikyti 
ePaDfy' V^lektriką žemdarbystėj, prie pa 
Ereni'niii m^jidinimo žemės vaisių; bandavo- 
sz?P-E Erulės su pritaikymu elektrikos prie 
b^frzjiipsiėmdarbysiės daro ir Lietuvoj 
“Mltoįjįlįpagarsėjęs jau sviete tūlais savo 
exzemp|ioi|^ezradimais musų vientautis Jod- 
kundj, h^co-Narkievicz, dvarponis Minsko 
duvė knį^ gubernijoj. Paskutines banda- 
iuvoJiuios,įmones atliko O’Sullivan pereitą 

duoti. Nuu vasara ant persitikrinimo, kokią 
rokuodijtfi^uri įtekmę elektriką ant augimo 
iiskBOĮniiį^isokių augmenų.
įrėminai. 1$ Sullivan, ant dirvos užsodytos 
dynuonu^^ulvėms, įkasė 7 pėdų augsztus 
Ką man protui pus ir ant jų pritiisė prietaisas 
iszrasziau. inkimui elektrikos isz oro ir su- 

inktą iszvadžiojo dratais. Ant 
, szvadžiojimo elektrikos jis įkasė seimo, visiig. J J *

damassiiUvienos pėdos giliai parale- 
,/iszkai bėganezius dratus, kur:e 

numurai; ,.. .
„ l?zvadziojo surinktą esanczios 

f|W“^nt stiebo prietakos elektriką.
gana . . ....’.° , "’au po dviejų sanvaiczių jis uz
V G - sk’r^u'r)? ,erP bulvių au-

l'*anczių terp elektriszkų dratų ir 
Paivmvnnygvių, kur dratų ne buvo, taigi 

auganezių bulvių elektriką 
lūs apKrtaLe pasiekė. Virkszczios augau 
buvo pa jo elektrikos įtekme buvo 
ne albutimi^aUg tarpesnės. Dalį dirvos, 
seimo.buvo elektriszki dratai, ga- 
daryli.stiįįma buvo net isz tolo pažinti, 
skaitlines, kadangi toj dalyj ir virkszczių 
at-zkiai pinkai ūmas buvo gražesnis. Ant 
noumonę,l«ips dalies užderėjimas bulvių bu 
dą oeprida^.o kur kas geresnis negu ant ki- 
kadangilife! kaimyniszkų, pasodytų į tokią 
taisyti ne laįiu ir teipjau iszdirbtą žemę. 
gos.Uitiknafnobjos žemdarbystės departa- 
giszkosr(ii,eil^a8 Paskui paėmė pats dury 
sielius M tolesnių bandavonių ir jos 
ffo-e yr»(ĖP’P0Soi Uždavė gerus vaisius.
dyt.Geriiss Finlandijoj panaszias bandavo- 
centralish f08 darė mokslinczius Lemstroem 
j laikam'3*' visokių javų. Naszurnas ja- 
knįgos kiltai P° elektrikos įtekme buvo 
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|| Szvediszki laikrascziai pa 
duoda, jog ant Finlandijos rube- 
žiaus suėmė pundą knįgų: buvo ja
me visoki revoliucijoneriszki rasz- 
tai szvediszkoj, finiszkoj ir ma- 
skoliszkoj kalbose. Siuntėjas, 
koksai Lepanen, likosi suaresz- 
tuotas. Jis prisipažino, jog knį 
gas siuntė ant paliepimo caro pa
statyto Finlandijos jeneral - gu
bernatoriaus, jenerolo Bobrikovo. 
Mat szita maskolystės szaszlava 
tokiais keliais jieszko priekabių 
ant praszalinimo finlandieczių isz 
Finlandijos parubežinių muitiny- 
czių ir jų vietoj partraukimo mas
kolių. Teip darė maskoliszki 
caro tarnai ir Lenkijoj po pasku
tiniam lenkų maisztui.

|| Plantatoriai Yucatnne, Mek
sike, prigavingu budu vilioja 
darbininkus ant darbų plantacijo
se. Jie pažada darbininkams po 
du doliariu ant dienos, bet atga
benę sukontraktuotus ant vietos, 
moka tik po 87c. ant dienos. 
Dalis darbininkų pabėgo, bet 
juos sugaudė ir plane pagautus 
su botagais.

|| Sziaurinėj dalyj salos Javos, 
pietinėj Azijoj, (sala ta priguli 
Holandijai), iszsiveržė degantis 
skystimas isz vulkano Kloc’. Prie 
to pražuvo 700cziabuvių ir kelios 
deszimtys europieczių. Lava isz- 
naikino labai didelius laukų plo 
tus.
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{it 35%, taigi daugiau negu ant 
.•eezdalio didesnis negu ant dir- 
,ų tokios jau vertės bet ne turin
čių elektriszkų dratų. Banda 
onės darytos Prancūzijoj ir Vo 
ietijoj atgabeno tokius jau vai- 
us. Po įtekme elektrikos kvie- 
;iai atgabeno ant 21—58% dau- 
au grudų negu ant dirvų be 
ektrikos, miežiai davė ant 44— 

daugiau, avižosantl8—53% 
Saoariiijaugiau ir tt. Beveik tas pats 
Dr.J.Silii^Pu°l® isz bandavonių atliktų 
oeliq oi atuvio Jodko-Norkeviczio Lie- 
Sziaippjrki>voi- Keikia czia dar pridurti, 
A. Obzedi^ &al ir Pat8 skaitytojai patėmy- 
lį , jog metuose, kuriuose dau- 

, ,. ^..aus būva audrų ir perkunyjų,
V derėjimas būva daug ge- 

l*'snis,negu metuose kada perku 
A.0lsMVjk8tjų būva mažai. Tą jau seniai 
Į skolas j^tėmyjo Prancūzijoj, kur nuo 
ijų oi....» seniai žemdarbystės ministeri
Viso į®^’ PradėJ° linkti specijaliszkas 
įjal ...nias apie perkūnijas, jų padary
Sziaipvkkfe5 blėdį ir naudą. Gal but, kad 
S’kittvišfi^8 &eresn’8 užderėjimas metuose 
p^^j^nkesnių audrų paeina ne vien 
„. , „Jiio elektrikos bet ir nuo drėgnu 
VisqkasiP . . ’kadangi metai, kada pasitai 
UžraokeUSJ-r'* , .° ’ *. . .

. jj) daugiau audrų, paprastai bu 
^0<S ie . drėgnesni, bet be abejonės, 

.ndymai auginimo javų su elek- 
kokiocentol^ikos pagelba parodo, kad ir j 
tiesi prie l^ri sziokią tokią įtekmę, ji padi- 
buspatrijyt*’ na užderėjimą javų, pakelia jų 

BnTĮi'^szuma.
f * .. .Prancūzijoj 

0r^'3terija daro 
h ..tįrff'S, ji rengia vo nesutik®*. J ° . . . . . . .

, „Nilsas ant rinkimo debe-ų elek 
vesperhtS’*‘ r . jikos ir apvertimo jos ant zem- 
IriktH bystės ir kitokių reikalų.

Į’ ’^ukiu budu mat elektriką, vietoj 
^rtN'T^zdint žmonės kaipo perkūnas, 
Itik^®® -trėtų tarnauti žmogui, didinti 
tyvaiviš’- darbo vaisius.

Rods tirinėjimai ir bandavonės 
^/r ne užbaigti, bet ir isz to, kas 

\ sziol isztirta, matyt, kad su 
(, ektrikos pagelba galima pakel- 

Mn]]l|l^ mažiausiai ant treczdalio žemės 
* /iszumą. Sunaudojant elektriką 

,, p^ji’mdarbystėj, ji pakels’žemės na- 
nės*8J fUm? il’]i gal§S anl SaV° paVir 
S tos D^*aus dau?iau žmonių iszmaityti. 

buvo 
vys sukinį 

krasztus, 
lajp ir 

40 kilioBi^į, 
teip greitį; 

ležinkeliy 1!\f- 
kartus ant 
vys visai į*1^ 

radėjasrevolverių pagelba pr 
vones.jn5* ^luszerę mesti gyvą 
cuziszkos 1 ^kį į besikurinantį peczių. 
100000 
jui,

žemdarbystės nii- 
tolesnes baldavo 
specijaliszkas pne-

Isz visur.
Mieste Stanisl ivove, Galici- 
paszaukė akuszerę prie gim- 

Anczios, augsztesnių luomų mer
inos. Kada kūdikis likosi pa
gimdytas, du vyriszkiai, 

rivertė 
ku

|| Vokiszki laikraszcziai pa
duoda, kaip, padauginus skaitlių 
maskoliszkų rubežiaus sargų, 
pats sargai pradėjo užsiiminėti 
perneszimu tavorų isz Prūsų. 
Prūsų pusėj, ant pats rubežiaus, 
vokiszki kontrabantninkai prista
tė daug triobelių, į kurias suga
bena paskirtus ant pargabenimo į 
maskoliszką puse t vorus. 
Naktimis ne znaimiai prie tų 
triobelių prisiartina maskoliszki 
rubežiaus sargai, paima tavorus 
ir pats pernesza j Maskoliją, czia 
juos paskirtoj vietoj randa 
koliszki neszikai ir nesza 
liaus.

mas
to-

li Vienaitinis krasztas ant 
to, paežių lenkų rėdomas, 
Galicija. Czia yra isz

svie- 
yra 

viso 
7317028 gyventojų, kuriame tai
skailliuje: katalikų 3352308, uni- 
jotų (tai-gi rusinu) 3103410 ir 
810845 žydai. Lenkiszkai kal- 
bauezių yra 3989538, rusiniszkai 
3084212, vokiszkai 201846. Mo
ka nezių raszyci ir skaityti yra 
2210453, tiktai skaityti 446154, 
nemokanezių nė skaityti, nė ra- 
szyti 4660416 arba 63%. Ne la
bai mat lenkai myli žmonių ap- 
szvietimą ir apie jo praplatinimą 
mažai rūpinasi. Galicijoj nieks 
jų ne stabdo, kadangi visa admi
nistracija paežių lenkų rankose.

|| Rytinėj Maskolijoj, guber
nijose Samaros, Sarat.avo ir Kaza- 
niaus nuo stokos lytaus ir karsz
czių suvisu prapuolė javai, ne 
bus ką rinkti nuo laukų, žmonės 
laukia bado. Karszcziai czia per 
ilgą laikgi isztikro buvo ne iszpa- 
sakyti, vidurdieniais būdavo po 
130% — 150% pagal ameriko- 
niszką Fahreiheito termometrą. 
Nuo tų karszczių ir stokos lytaus 
ant laukų viskas iszdegė.

|| Jaunuomenė ir liberaliszka 
partija Meksike suszaukė kongre- 
-ą ant apkalbėjimo, kokio susiau
rinimo tiesų katalikiszkos dva- 
siszkijos reikalauti nuo rando. 
Liberaliszki laikraszcziai reika 
lauja, idant dvasiszkijos turtai bu
tų konfiskuoti ir pinįgus Jsz jų 
pardavimo apversti ant iszmokė 
jimo vieszų tautos skolų.

|| Mieste Lvove, Gdicijoj, alk
stanti, ne turinti darbo darbi 
ninkai pakėlė maisztus. Ant vai
kymo alkanų, lenkiszki adminis
tratoriai paszaukė kariauną, kuri, 
be vaikydama, sunkiai sužeidė 
100 darbininkų. Tokius mat vai
sius iszduoda pagarsėjęs lenkisz- 
kus ukiavimo budus! O lenkai no 
ri dar ir lietuviams tą savo valdy
mo būdą primesti.

|| Chinuose suėmė kelis aineriko- 
niszkus plėszikus. Mieste T<en 
Tsin suėmė tris amerikoniszkus 
plėszikus, kuriuos vietinis ameri- 
koniszkas konsulius nusprendė 
ant keturių melų į kalėjimą. Ar
gi tik tokių darbų mokina civili
zuotos tautos chiniecziU'? Argi į- 
stabu, jeigu los baltveidž ų civili
zacijos teip ne keuczia ne ballvei- 
džiai.

|| Europoj užstojo toki didili 
karszcziai,koki pirma buvo Ame
rikoj. Pradedant nuo Iszpani- 
jos, baigiant Skandinavija, daug 
žmonių pasimirė nuo nepaken- 
cziamų karszczių. Kopenhige- 
ne, Danijoj, vieną tik dieną nuo 
karszczio pasimirė 20 žmonių. 
Iszpanijoj, didesnėj dalyj pro
vincijos Silamanca ledai iszmu- 
szė laukus.

|| Ch nuošė tūluose jų krasz- 
tuo e buvo smarkus žemės drebė
jimai ir tvanai. Provincijoj 
Lung Kings nuslinko vis^s kalno 
szonas ant gulincz'ų apaezioj kai
mų ir miestų. Prie to pražuvo 
300 žmonių. Provincijoj Kiang 
Li užgimė tvanai, kuriuose pri
gėrė 4000 žmonių.

|| Turkijossostapilėj, Konst.in- 
tynopoliuj, apsirc:szke iudiszkas 
maras.

|| Į pietinės Prancūzijos portą 
Marsiliją atkako garlaivys “La
os”, ant kurio laike kelionės azi- 
atiszku maru apsirgo keli arabisz- 
ki peczkuriai. Laivą tą su'aikė 
kvarantėnoj ir pasažierų ne lei
džia ant kranto. Isz pasažierių 
laike kelionės nieks ne 
apsirgo.

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

|| Vengrijossostapilėj,Pcszlc,la
po suaresztuotas lenkiszkas-grafas 
Potocki, kuris, praleidęs kelis mi
lijonus rublių savo turtų ir pri
dirbęs szelmystų Lenkijoj, iszdu- 
mė į užrubežius. Peszte teiposari 
peržengė tiesas ir užtai pateko 
į kalėjimą.

|| Vokietijoj labai karsztas oras. 
Berlyne pasimirė ir keli daktarai 
nuo karszczio. Aplinkinėse.Potts- 
damo siautė audra su debesų 
praplyszimais. Aplinkinėse Hcr- 
renbergo,Wuertemberge,ledai isz- 
muszė didesne dalf laukų.

|| Turtiszkį kareiviai miestuose 
Kalfrekh ir Vedena, Macedon1- 
joj, ne gaudami nuo seniai prigu 
linezių algų, įsiveržė į vieszpa- 
tystės kasą ir pats, be kasieriaus 
noro, paėmė tiek pinigų, kiek 
jiems prigulėjo.

|| Ryme atsibuvo duelius ant 
kardų terp italiszko kunįgaik 
szczio Aostos ir maskoliszko ku
li įgaikszczio Leuchtenbergo. 
Maskolius likosi pavojingai su
žeistas į pilvą.

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

|| Leipcige, Vokietijoj, nuo 
pradžios liepos mėnesio prasidėjo 
terptautiszkas knįgų iszleistojų 
kongresas. Szį metą ant kongre 
so likosi užkviesti ir iszleistojai 
muzikaliszkų iszleidimų.

|| Mieste Sydney, Australijoj, 
siautė didelis gaisras, kuris isz
naikino departamentaliszkas 
krautuves Horderus. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 
$2500000.

|Į Smarki audra siautė aplinki
nėse Valladolid, Iszpanijoj; ledai 
ant labai didelių plotų su visu isz
naikino laukus.

|| Poznaniuj prasidėjo prova 
23 lenkiszkų universitetų studen 
tų. apskųstų už prigulėjimą prie 
paslaptų politiszkų draugysezių.

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

|| 12 d. liepos mieste Santiago 
pasimirė prezidentas Chili (pieti
nėj Amerikoj) republikos, Frede
ric Errazuriz.

|1 Pereituose metuose i-z Mas 
kolijos į užrubežius iszgabeno ja 
vų 418800000 pūdų už 307700000 
rubl.

|| Ant upės Reino apv.rlo val
tis su 16 vokiszkų kareivių, isz 
kurių 7 Įirigėiė.

|| Azijaiiszkas maras apsireisz 
kė jau Bulgarijoj- Buvo j iu czi i 
keli apsirgimai.

|| Visose Maskolijos medvilnės 
verpinycziose dirba 150000 dar
bininkų.

Vietines Žinios.
— Seniai Chicagoj ne buvo to

kių karszczių kaip pereitąsanvai 
ię. Pereitos sanvaitės seredoj 
ant tėminyczios boks-zto Audito
rium po pietų 3 vai. buvo 102° 
szilumos pagal Fahrenheito ter
mometrą, žemai, ant ulyczių, 
karsztis pasiekė 107°. Visą -die
ną putė karsztas vėjas.

— Girdėt, jog kun. Kravczu- 
nui nusibodo jau iszleidinėjimas 
laikraszczio “Kataliko”. Jis par 
davė spaustuvę ir laikrasztį state- 
jui Jonui Tananevycziui. “Katali 
ko” redaktorius vėl sugrįžo į Ch' 
cagą.

— Gyvenantis pn. 28 Dear
born ui. H. C. Hitt nuo didelių 
karszczių įgavo proto sumaiszy- 
mą. Namieje sudaužė visus 
daiktus, mebelius, rasztus sudras 
kė. Atėjusiems jį suimti polici- 
jantams nesidavė, szaudėjper lan
gus į policistus. Po Igųszaudy- 
nių vienam policistui pasisekė į- 
lipti per langą į Hitto gyvenimą. 
Beprotis patiko įsiveržėli su pei
liu, bet tuom tarpu ir kiti poli- 
cistai sulindo į kambarį ir jiems 
ant galo pasisekė beprotį suval
dyti ir nugabenti ant policijos sta
cijos.

— Geležies liejinyczios Ch'ca- 
goj be abejonės turės but užda
rytos, kadangi darbininkai ne su
tinka dirbt už seną užmokesnį. 
Jie reikalauja užmokesnio po 3 
dol. ant dienos, o jeigu to ne 
gaus, pasirengę sztraikuoti.

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

— Pn. 1618 Dearborn ui. už 
juodą merginą susipeszė du neg
rai, o vienas isz jų, Uliscr Cooper, 
likosi su peiliu į krutinę įdurtas. 
Nugabeno jį į ligonbutį. Dakta
rai laiko sužeidimą už labai pavo- 
vojingą ir ne turi didelės vilties 
sužeistą negrą iszgydyti.

Reikalingas prie “Lietuvos“ vai
kas mokantis gerai lietuviszkai raszyti 
ir skaityti, ne senesnis 15 metu, mokintis 
litaru statyti.

Draugyscziu Reikalai
Susivienyjimo Liet. Am. 

virszininkai.
Prezidentu—M. Totorius,

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

Box 211, Newburyport, Mass. 
Sekretorium—T. Astramskas, 
112 Monroe st., Philadelphia, Pa. 
Kasierium—T. Pauksztys,

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

J. Kazakeviczia, 
1150 Wyoming avė. Pittsto ųPa.

K. Unika,
1112 Moyamensing ave. Phila

delphia, Pa.
Užveizėtojo knygyno:

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

Chicago. Dr-te Si mano Daukanto tu
rės savo 6-ta metini apvaikszcziojima ir 
balių nedelioj, 29 Rugsėjo, Freitheit 
Turner saloje, 3417 So. Halsted st. To
dėl meldžia visu kitu draugyscziu neda
ryti toje dienoje balių ne teatru, idant 
vieni kiliems neužkenktumem.

Dr-te S. Daukanto.

Chicago. Dr-le Sz. Jono Krik, turės 
savo balių nedelioj, 10d. Lapkriczio, 
Freiheit Turner saleje 3417 S. Halsted 
st. Todėl meldžia visu kitu draugys
cziu nedaryti toje dienoje balių ne teat
ru idant vieni kiliems nekenktumem.

Dr-te Sz. Jono Krik.

Kudirkos Giesmininku Dr-ste
Chicago:— Visi draugai giesminin

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

Jadvyga Kanapeckaite, Sekr.

l’iijieszko.jimai.
Pajieszkau savo sesers Augustes Kru- 

zytes, Suvalkų gub., Vladislavavo pav., 
Kiliuliu gm., kaimo Beržiniu. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinę anl adreso: 

Miss Marijona K rožyte.
73 Grand str. Brooklyn, N.5.

(19-6)

Pajieszkau savo szvogerio Ignaco Ben- 
diko, Kauno gub., Raseinių pav., 
Szvieksznos parap., kaimo Joneliu. Jis 
pals ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 
adreso: A. Rauktis,

Box 112, Lincoln N. II.

Pajieszkau Jurgio Gusto, Kauno gub., 
Raseinių pav., kaimo Butkaicziu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: Joseph Klembovski,

11512 Front si.,
(26—7) Kensington, Iii.
Pajieszkau Antano Kovo, kurs mane 

apvogė. Jis yra 5 pėdu ir 8 c. augsztas, 
geltonplaukis, žiuri isz pamuru ir deszi- 
nes akies turi blakstiena perkirsta; susi- 
szneka lietuviszkai, latviszkai ir anglisz- 
kai. Kas apie ji duos man žinia busiu 
didelei dėkingas.

Franas Skuodis,
424 W Conway st., Baltimore, Md.

(2-8)

Melas.
“Vienybes“ No. 20 tūlas Gavienaitis 

atrasze mane apgaviku: buk asz parda
vinėdamas drapanas, paveikslus ir szif- 
kortes, apgaudinėjau žmonis. Meiscziau 
kad p. Gavienaitis teiktųsi parodyti, ka 
toki apgavau, arba apgautiejie tegul 
patys atsiszaukia ir parodo mano apga
vyste. Kad asz pardavinėjau virsz minė
tus daiktus, tai liesa, bet kad bueziau 
ka nors apgavės tas yra melas.' “Vieny
bes” meldžiau atszaukti ta apsmeiža, 
vienok.ne žinau kodėl,to no padare. To
dėl esiu priverstas atsiliepti per kita 
laikraszti reikalaudamas darodymo tos 
apgavystes.

Szilingis.

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

rome pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajis gera muzika ir bus szokiai dide
lėje salėjo. Todėl visus aplinkinius 
ir pažystamus kviecziame atsilankyti.

A. Žekas ir K. Kabelis,
1103 S. Oakley avė., Chicago. III.

Pigiai ant pardavimo namas su 
liotu. Tik puse bloko nuo lietuviszkos 
bažnyczios. Atsiszaukite po nr. 875 
33 rd Place. Chicago. Ill.

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

Franc. Petrulevicz,
2928 29th str. Chicago. Ill.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y.

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

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

Stanislowas Rinkewiczius, 73 Grand si.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan ave.

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

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

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

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Ave.
BALTIMORE, MD.

L. Gawlis, 2018 N. Washington st.
PHILADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Wincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

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

“Lietuvos” Iszleistuve.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

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

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

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

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva“ buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiszkaus druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, “Lietuvos“ iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos Sz. Jurgio lie
tuviszkos bažnyczios. Popieros apda- 
tais.....................................................$2.00.

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

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

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

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu kalbu P. A. Szi kny
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes kraszto, 
kokiu budu datusi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi...............................................25 c.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos’ redakcijoj.

Atsiszaukimas!
Man wažinejant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu- 
wių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžwelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, I)iewą, gamtos 
įstatymus, ewoliueija, ir lt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio weikale “Pajiega ir Medega 
(Kraft und Sloff). ir kadangi sziądien 
toks weikalas isz liesų yra reikalingas 
wisiems laiswamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją. asz pasisznekėjęs su kiliais lau- 
tteeziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta liet u wiszkos knygos, kas dabar nori 
pri gelbėt i aną a t spaudi liti, 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 atspaudinla, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję ir jų tvardai ir pra- 
wardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Taulieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

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

IŠ KUR ATSIRADO

musu naminiai gyvuliai ir auginami augmenys?
Pagal Lunkevycių.

Iš Platono ro- 
dų aišku, kad grekonys dar prieš Christaus 
giminifį naudojosi iš parinkimo veislinių tė
vų ant išdirbimo geresnių atmainų gyvulių 
ir užlaikymo nuo pagedimo išdirbtų gerų.

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

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

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

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

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

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

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

Po žmogaus globa žvėrys ir augmenys at
sirado kitokiose sanlygose, o nuo sanlygų, 
kaip žinote, paeina patsai gyvenimo būdas, 
todėl po žmogaus globa persikeitė visas žvė
rių ir augmenų gyvenimas. Rūpestingas da
bojimas, naujas maistas, naujas klimatas ir

naujos aplinkybės turėjo iš palengvo, ne iš 
syk, perkeisti šiek tiek ir visų prisavintų gy
vulių sudėjimų, pavidalų šaknų, virkščios, la- 

ipų ir vaisių auginamų žmogaus augmenų. 
Žmogus tėmyjo tas permainas ir užsimanė iš 
jų prie progos pasinaudoti. Iš pradžių tos 
permainos buvo ne znaimios, vos užtėmyja- 
mos. Bet to užteko ant išdirbimo naujų at
mainų. Iš pradžių naujos atmainos mažai 
skyrėsi nuo laukinių, bet su laiku iš ne znai- 
mių persikeitimų išsidirbo atmainos vis la- 
biaus ir labiaus atsitolinusios nuo laukinių. 
Tas darėsi per parinkimų su atsižymėju
sioms ypatybėms veislinių ir dabojimų jų, 
kad nesimaišytų su neturinčiais geidžiamų 
ypatybių. Kiekvienas ant veislės rinko terp 
savo auginamų galvijų ir augmenų tik to
kius ant veislės, koki atsižymėjo savo ypatiš- 
ku naudingumu, gražumu, didumu ir stipru
mu. Nuo teip parinktų veislinių žvėrių ir 
sėklų, nuo turinčių geriausias ypatybės aug
menų užaugo nauja gentkartė su tokioms jau 
arba dar geresnėms ypatybėms. Terp nau
jos gentkartės žvėrių ir augmenų buvo ir to
ki, kurie turėjo dar geresnes ypatybes, to
kias, kokių žmogus labiausiai geidė. Tuos 
tai ir rinko žmogus ant veislės, priveisimui 
dar geresnės gentkartės, nuo geriausių užau
gintų diegų rinko sėklų ant pasėjimo Į išartų 
žemę, niekesnius grūdus suvalgė arba parda
vė. Nuo tokių veislinių ir nuo tokių sėklų 
buvo jau vėl nauja gentkartė turinti savo 
tėvų ypatybes. Bet ir šitoje gentkartėje ne 
visi žvėrys ir ne visi augmenys buvo lygio 
gerumo, terp ji} buvo vieni geresni, turinti 
daugiau geidžiamų ypatybių, kiti gi mažiau, 
buvo toje gentkartėje žvėrys ir augmenys tu
rinti daugiau tokių ypatybių, kokių 
žmogus labiausiai geidė. Tuos tai pageidau
jamus, geresnius, žmogus vėl pasiliko ant 
veislės, geriausias vėl sėklas pasėjo į išdirbtų 
žemę. Toks rinkimas veislinių galvijų ir 
sėklų traukėsi per daugelį šimtmečių. Tuom 
užsiėmė tolimos senovės musų protėviai, tuom 
užsiėmė ir musų tėvai ir dabar tų patį daro 
gyvulių augintojai, žemdarbiai, sodauninkai 
ir daržininkai. Kiekvienas vienok ant veis
linių ne visada pasilieka geriausius, bet tau
kiaus tokius, koki jam patinka, iš kokių ti
kisi daugiausiai naudos, koki jam rodosi gra
žiausi. Naudų vienok ir gražumų kiekvienas 
saviškai supranta, kiekvieno nuomonė yra 
kitokia. Rinkdami veislinius pagal savo 
nuomonę gražiausius, žmogus veisė atmainas 
gyvulių tokias, ■ kokios jam patiko, augino 
savo soduose ir daržuose tokius vaisius, dar
žoves ir kvietkas, kokių ar pavidalas, ar kva
pas, ar skanumas geriausiai augintojui pati
ko. Iš to ir atsirado ant žemės tokia daugy
bė atmainų visokio pavidalo didelių ir mažų 
arklių, šunų, vištų, balandžių, kopūstų, 
agurkų, kviečių, rugių, rožių, obuolių, kriau
šių, slyvų, vyšnių, riešutų, vynvuogių ir tt. 
Tame tai yra tikras šaltinis turtų žemdarbių, 
sodauninkų, gyvulių augintojų musų laikų, 
kuom jie teip giriasi. Žmogus turi tiesų gir
tiesi tuom, kų sutvėrė savo darbu ir protu, 
kantrybe; žmogus turi tiesų gerėtiesi savo 
nuveiktoms pergalėms gamtos. Gamta davė 
jam kelias atmainas laukinių žvėrių ir aug
menų, o žmogus, jas prisisavinęs, paėmęs po 
savo valdžia ir globa, savo darbu tas atmai
nas pagerino, perkeitė jų ypatybes teip, kad 
dabartinės, žmogaus darbu ir protu pagerin
tos, daug daugiau jam naudos atgabena negu 
gali atga’benti atmainos laukinės, gamtos vien 
auginamos; savo protu ir darbu žmogus, per 
parinkimų veislinių su geriausioms ypaty
bėms, priveisė šimtus naujų atmainų su daug 
geresnėms ypatybėms už geriausias gamtos 
auginamas laukines. Mes drųsiai, su pasi
gėrėjimu galime tvirtinti, kad visos atmainos 
kur nors ant žemės auginamų naminių gyvu
lių ir augmenų yra tai vaisiai protingo žmo
gaus darbo. Geriausios atmainos vienok at
sirado ant žemės ne iš syk, ne ant rankos 
mostelėjimo, bet iš palengvo, paeilium. Nau
jos atmainos, geresnės, dirbosi iš senesnių, 
niekesnių, per gentkarčių eiles. Ant jų iš
dirbimo darbavosi žmonių gentkartės visų 
musų žemės kraštų. Ne reikia vienok už 
miršti, kad daugelis žmogaus priveistų gyvu
lių ir augmenų atmainų išnyko: išdirbęs ge
resnes atmainas, žmogus nesirūpino apie pa
laikymų senų niekesni uju, iš kurių geresnė- 
sės išsidirbo. Žvėrys ir augmenys, pripra
tę prie žmogaus globos, palikti be jo prižiu- 
ros, ne išlaiko kovos už būvį su labiaus pri
pratusiais prie tokios kovos laukiniais, išle
pinti naminiai, atsiradę be žmogaus prižiu- 
ros, išnyksta, arba pavirsta į tokius jau lau
kinius kaip ir tie,nuo kurių naminiai paeina.

Argi iš tikro žmogus, pagal savo norų, 
gali perkeisti sudėjimų, pavidalų ir papro
čius naminių gyvulių, argi gali perkeisti visų 
išveizdį auginamų jo augmenų? Viskas, kų 
iki šiol kalbėjome apie išdirbimų atmainų, 
rodosi, galėjo pertikrinti, jog žmogus gali tų 
padaryti; be’t jeigu dar to neužtenka, tai ir 
netikinčius turi pertikrinti sekanti darody- 
mai.

Atkreipkite, paveiksią n. savo atidų ant 
visokių atmainų obuolių, kriaušių, slyvų ir 
kitokių vaisinių medžių. Kų-gi čia matote? 
Žiedai visokių atmainų mažai kuom skiriasi, 
teipjau sunku atskirti vienų atmainų nuo ki
tos iš lapų, kadangi lapai jų beveik vienoki. 
Už tai vaisiai skiriasi ir savo didumu ir par- 
va ir kvapu ir skanumu. Kodėl teip? Todėl, 
kad, paveikslan, apie obelį žmogus rūpinosi 
vien apie jų vaisių, stengėsi, kad vaisiai bu
tų kuo gražiausi ir kuo skaniausi: jie 
jam reikalingi, jie atgabena naudų, todėl 
vien apie pagerinimų vaisių ir rūpinosi žmo-

Pagerintu angrastą atmaina.
gus;, lapai ir žiedai jam nereikalingi, iš jų 
neturi ypatiškos naudos, todėl apie jų per
keitimą nesirūpino.

(Pabaiga bus).



LIETUVA

Knygų Katalogas.
Knygos swetimos spaudos.

Anegdotai iszsitarimal Ir patarles Isz gywem- 
nio senowes Grekonu bei Rvnnonu “ “ 10c

Apie kalbu pradžia ir tikros rudos del apsisaugo 
limo nuo neprieteliu wedanoziu isz tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurios yra seninusios ant 
gwieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuivi.zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalklntl; ant galo paduoda rodąs kain 
nuo ju apsisaugoti. .... 10c

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeiiai parodo žmogaus pll- 
wa kokios isz girtybes pastom ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszsigydvti.30c.

Abecola ir teip moklntuve del vaiku, sutai
syta A—cs Ir.J.Sz, Yru tai gerinusias lemen- 
torius, nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinancziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai Ir prisakymai.............................. 20o

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

kn. P. Saurusalozio, turi apie 35 0 žo
džiu: angliszki žodžiai iszguldiueil lietu- 
viszkai............................................................ 30c

Birutes dainos “ “ 10c
Budas gydymo. Daktariszka knyga..................40c
Dainų skrynele ,, „ 20c
Dailyde arba patarmes staliorbims, surinktos 

isz naujausiu knygų, su 120 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai mnkvedis mo
kinantiems ir mokantiems stalionszkį 
derbį..........................................................40c

Etuologiszkos smulkmenos, D-ro.J. Bnsana- 
vycziaus. Mokslisžkl li-tuviu praeites 
tyrinėjimai, su vieua mnpa.................  25c

Egle žalozlu karaliene ir iszgriowlmas Kau
no pilies 1362 m., du pulkus dramai para- 
szyti Aleksandro Gužuczio . . 25c

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

Gywenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimį 
Dr-tes Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomis įve

dinamus, įversta, ant lieluwiszko Kn. 
PetroSaurusalczlo. Kas nori turėti diva- 
slszku nauju pasiskalimu tegul nusiper
ka szg kningelę ............................. : ... 30c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pigai naujau
sius isztyrinejimus suraižytai..........  15c

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

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Paraš te kn. Dembskis. Szi knl- 
ga paduoda svarbiausias isztraukas isz 
szventos Biblijos, kurias perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigui 
draudžia ja žmonėms skaityt ...............75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogiszkas Lietuvos iszlj rlnejimas, 
naudinga mokslisz.ka knygele............ 10c

istorija Europos su mapoms 60c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija iszlaiko Frauouzu wainos atsitiku

sios Afrikoje .... - 30o
Istorija arba apsakymus apie Lietuivos praei

ga. Parasze Zanuivykas. . . 40c
Iszganimas ivargdienio. Knig...e pamoki

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

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint sawo buwi............15c

Ka darytie. kad butume swelki ir ilgai gy- 
wentumem................................................10c

Kankles, lietuwlszkos dainos su "natomis, 
sutaisytos ant4 balsu del ivvru dalis 1. 20c

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 
rlszkiems suraikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, Ii dalis.................................... 30c

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraszyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglntl savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru ..................................  ICo

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

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

Keletas žodžiu apie ne*uwius ir naudingi pa
mokinimai del Lietuivos žmonių. 10c

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

Kristijono Donelaiczio Rasztai....................... 40o
Kapai Didžiu Kunignikszcziu irKarnliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorį, pirasze N'. Yra 
tai istoriszkas iszsznipiuejimasapie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant. grabviecziu D. L. Kunigaiksz- 
cziu ir Karalių........................................ I0o

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

Kabalas talpinantis sawyje wlsokius užinini- 
mus ir ant Ju reikalaujanti atsakymui. 10j 

Kelios is'orlszkos dainos. Gražios Ir swarblos a- 
pie Lietuivos praeitin, jos lietuiviszkus ku 
nlgaikszcziLS, Kražių skerdyne ir tt.10c

Keistutis, tragedija 5 aktuosedel teatru.......... 20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

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

raiczio. Aiszkiai apraszo pjovvyne Kražiuose, 
kaip tas iviskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buivo aresztuoti. kiek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nusūdytu ir lt..................15c

Kunlngas, puikus npraszymas Isz gyivemmo 
Lietuwiu puraszyta del Amerikos Lletu- 
wiu. ...- ... 50c

Lengwas būdas paežiam per sawes pramog- 
tie raszytie, del nemokancziu 10c

Lietuwlszkos dainos isz wisur surinktos, 
apie keturi szimtai daiuu “ (2.00

Lletuvlszkas Albumas. Laida I. Istoriszkos ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengtas ir isz- 
leistas ku. Miluko su pazelb i prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraszymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mtndaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszktwa; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelgaudiszkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokie Litevskle; 
Kretinga: Kražiai; Rakiszkio bažnyczia, 
Kapas Slmano Daukanto, Birutos koplyczia, 
Palanga, Buomas ties klaipeda, Mimjossle- 
nls ties Garždals, Nemunas ties Vilkija, Li
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub : tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
se—lletuviszkoj ir angliszkoj. Preke... ,5Oc

lietuivos Teivynes Dainos, paraszytos kn. Anta
no IVienožineko. Labai gražios dainos 20c 

Lietuiviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietu wius.ju paėjimu, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele įverta yra per
skaitymo kiekwienam lletuivlni 10c

Litwlni i Polacy. Lenkiszkoie kalboje, iszrodo 
ku gero ar blogo lenkai lietuiviams padare Ir 
ar turime bu lenkais laikytis ar nuo ju 
sztjllntls......................................................10c

Laisvos Valandos. Eiles. Parasze Vincas 
Kapsas (D-rąs Kudirka). Cziayra surin
kta 23maž-s’nes eiles garbaus musu poe
to, Jauname amžiuje iu kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Sziose jo ellese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimu 
ir dvasiszkį naudį.. ...........................   15c

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

Lletuvlszkas Szluplnys, II Laida. Konradas
Vailenrodas.................................................. 10c

Lletuvlszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czlo. Kllaslszkai lautiszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas................................. 40c

Lletuvlszki rasztai ir rasztininkal. raszlla- 
viszka peržvalgs Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyven'mas ir darbai. Czia suraszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k» 
nors gero parasze lietuvlszkoje kalboje, 
kaipo lai: Dr.Hasanavtaz.ius, Ivinskio, 
S. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio. 
kn. Burbos ir kitu................................. 40c

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

Lietuvos Istorija, paraszyta Slmano Daukan
to. Dvi dideles knygos, kožna po (1.50c 
arba abi už..............................................(3.00

L.etuwos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dlewo doivana, isz kurios galima iszmoktl 
gerai įvirti walgius ir atsukanczlai west! 
kukne...................................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto- 
riszkai sooljolioglszkas pleszinys.....25c

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

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

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuivos 
Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuivos tautlszkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero įvedimo ukinykys- 
tes, ir keletas pasakaiczlu . . . 10c

Medega musu tautisz.kai waistinykystai. Szioje 
knigoje apraszo wlsas ligas, ju ivardus ko
kiais jas wadina Kauniecziai Ir Suivalkle- 
cziai, kokeis waistals prasti žmones jas 
gydo........................................................... 40c

Medega Slmano Daukanto bijografljai (gywe- 
nimui). Yra tai uaujause knigele ir labai 
ukyiva. kurioje apraszytas gymeninas Sima- 
noDauksuto nuo pat kūdikystes iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinasi, ka įveikė ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. 80c 

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

inženga. iszlelstį Tėvynės Mylėtoju Dr-tes. 
Yra talpulklause tragedija grajyjama teat
ruose, pirma syk isziversta ant lietuwlsz
kos kalbos Wlnco Kapso........................ 25c

Olga Llubatovycziute, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra lai gražus Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosljoje, kaip 
mergina Olga Llubatovycziute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskus czinovnikus ir gaudoma gudriai už
truko isz j u ranku................................ lOc

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

Praeito Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 
užsidejimo miesto Wilnlauš, koki jame 
kliosztorlai buivo, koki lietuiviszkl ku- 
nlgaikszczial gyweno. kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyivu Lietu
ivos atsitikimu... ........................... 10c

Pradžemokslis Rankos Raszto del norincziu 
iszmoktie gražiai raszytie 10c

Pradinis mokslas angliszkos kalbos................ 75c
Pilnas Bzlmtmetinis kalendorius su pliaueto-

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

kamaniiuejlmai Biblijos ir nekurie per- 
kratinejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto isz- 
ganingiems dūmojimams..................... 15o

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

Pirmutine pasz.elpa urnai susirgus, teipogl 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivlda parasze N. Naudiuga žmonėms 
knygele.......................................   10c

Padėjimas Lietuwiu tautos Rusu wleszpatys 
te j (aocijaliszkos pieszynis)................. 35o

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

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

nlu ir visokios rodos.................................

Pasukos, Romanai, Nevėlios, 
Myl imi.

amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo au
džia Vleszpaties Jėzaus.......................... 5<

inlma Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ....75' 

lpleką Dlewo, pusaka ........................................50<
mdersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

suku vienoje knygelėje.............................15c
Lpie Joną TivarilaucKa garsu burtlnyka 

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

vivi-mnias Stepo Riiuuuosio, pasakos i oi
•y veninius Gi-uawaites (G< uouefos). Yra 

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

Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuiviai dar 
negirdėjo. “ “ ‘ 50

Duonos Jleszkotojai, apysaka H. Senkievi- 
cziaus.......................................................... 35c

Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
pikta auginimu ivalku ........................... 50c

idėja ant meszlyno. Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuiviams Muse.........10c

Istorija gražios Magelonos ., 15c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
įuozupas Koniuszeivskls, arba kankinimas

Unijotu po ivaldžla maskoliaus . ,25c
Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius

ir du gražus straipsniai isz uklmkystes 5c 
Cas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės

isz lietuwiu gywenimo ,, J5c
lauknzo Bebiiswls. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
kunigus, pulkus apraszymas isz gywenimo

he. uwiu............................................................. 50c
šn A. Bubos Prozalszki Rasztai. Sziojekny

goje telpa 12 gražiu pasakų, pnraszytu 
kn. Burbos, buwuoio kleboną lietuwlsz
kos parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szltokios: "Tirniiszkiu Andrius”, 
■■Sziviesule",* Drąsybe ir iszmintis žmo
gaus”, ‘ Apiburta awis” "Teivo pnsku- 
tin ai žodžiai", “Naujalenkis isz prie
vartos", ‘ Sesuo", ' Už tewynes meile”, 
"Burtininkas Isz Cuougvano Austrijos", 
■ Sodžiaus elgeta ', “Welnio iszpažintls”, 
"Smertis ant nosies”............................... 80c

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

ieiuwisz.kos Pasakos. Medega lietuvis ......
tologijai. Surinkta Dro.l. Busaiianic/iuii 
C-ia telpa 14 seniausiu lieiuwiszku niytoli 
giszku pasuku, kaipo tai:Diewasir weiniiu 
Perkunaslr ve nias. Žmogus ir w- lnias: Api 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laim i i 
Laumes; Apie Dali; A pi-Giltine: ApirSzal 
nį ir szalti; Apie įvejus. Apie milžinus: Api 
žalczius ir smakus; Apie wilkuikius >»•!>: 
wiikab>kus. Yra tai juokingiausios pasu 
kos girdetosnuo seniausiu laiku in kūrės da 
ir sziįdien daugybe lietuwiu ilki buktai wl> ’ 
huivus teisybe....................................... si 50<

Maskoliai J612 metuose arba Jurgis Milos- 
lawskis........................................................40c

Medėjo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 
kiekwienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus wieno Medėjo su wisokiais 
žvėrimis po swetimus krasztus swieto. Yra 
tai akywas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . . . 10c

Markus ir Aurelionag, aplsaka isz pirmu am
žių krikszczionystoB.......................................20c

Mythai. Pasakos ir Legendos Žemaicziu, su
rinktos Ed. Veckenstedt'o, verte J. Szliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviuusios ir 
juokingiausios senovlszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkalokus irtt., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szia- 
dieu dar nekurie tiki. Kas vienį isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke.................................................. 50c

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

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 5c

Knygos sawos spaudos, 
jkkywi Apsirelszkimai Swiete, ant kuriu zmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gertu nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
swieto dasižlnojimui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ JJOc

A.ritmetika. Kniga Iszsimokinimui rokundu.
Preke.............................................................SSc

H.YGIENA. Daktariszka knyga arba mokslu 
apie užlaikymį sveikatos,'isz kurios gali be 
pagelboB daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szlta knygele prlivalo rastis kiekivie- 
nuose namuose, nes kas jį su atyda perskai
tys,pataikys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikyticzielybeje saivo 
sveikatį, pailginti saivo amžl ir mokes užau
ginti sveikais ir tvirtais sawo valkelius.
Preke............................................................. 35c

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

Greografija arba žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
siu lietuvlszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
uugszti, vulkanus metanezius iszsaves ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; klek mariu, ažeru. upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki Juose gyvūnai gyvena irtt. Žeme apra- 
szyta dalimis, iszskaitytos visos vieszpatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. Klek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai, už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
i.-’lal. lietus ar giedros; kur koks 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 6.xd io>iu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudimą, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu Ir tt..........................................§12.00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
ižai antnuuaros ir szono. Preke.. St2.50 

Istorija Suvienytu Wslstlju Szlaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliunibas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyweno, koki 
žmones pirmiausi.'.1 isz Europos pradėjo įva
žiuoti in Amerika, Kokios kares buivo, už ka 
karewo ir kokiuos-, metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki Ir kiek kuris gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinąs! Konstitucija 
Suvienytu Walstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikosžemeje gyivenancziam,idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jum 
vra vale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
364. Preke.........................................§1.00

JDrut'jose, gražiuose apdaruose..............§1.35
Lenkai ir Lietuviui nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

fiugnl lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
elsta “Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.— Yra 

tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjlmo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyla lenku politika kaip jie pusielge su 
<letuvos kunigaikszcziais: Kelstucziu. Vy- 
uutu ir kitais. Isz ežios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yru 
mums naudinga ar blediugu............. 15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senovee 
iki Jie pateko po valdzl i persu. Paresze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 223 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanozias vietas, kur 
senoveje gyveno lietuviu pruteviai Apraszo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris
taus gimimį........................................ 5Oc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
Bressiou russeen Lithuanie supiesze kun. V.

embskis...................................................... lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszinys Dro 

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

Kražių Skerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė antbažny- 
czlos miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo- 

1 we nekaltus žmonis, iszgrioive altorius ir už-
pecze'.ijo bažnyczia. Aiszkiausial apraszo 
ta wlsa atsitikima..................................... 15c

Lietuwiszkas Lementorius su noteriais. kate
kizmais ir mistranturu......................15c

Mokslas apie Žemę ir kitus svietus, jubu.y ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukosi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
In kitas živaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozellu, turinti 225 pusią 
plus. Yra tai vienatine knvga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apslezviesti.....75c

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

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkal pa
ra szo Julius Slovacki, lietuvlszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. .25o

Olltypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos kares 
Indijonu Amerikos.............................. 25c

Puiki istorija ane Kantria Alano,kuri per 22 me
rus waikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu Ir vargu kantrai iszkentejo..2Oc

Naujausia Lletuvlszkas Sapninykas, surinktas 
ir suredlt. isz daugel siveiimtuutiszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Eglptlszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro
zellu,— su apraszymu planetų ir paslanczlu 
kokias senovės žmones vartojo inspejimui 
ateites.—Gerlausei iszguldo visokius 
sapnus..................................................5Oc
-A-pdarytas..........................  65c

I’awnrgele ir kaip gyvena Kynal (Chlnni).
dwl labai akyvos pasakaites .................... 10

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

Pajudinkime wyroi žemę. Labai graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Meudeiis Didgalwis Dwt 

gražios pasakėlės ■ 10.
Plunksnos abrozeiiai. Szeszios naujos,labai 

gražios pasakos , , , , . 20
’’ajinitu Lizdeikos dūkto arba Lietuva XIV 

szimlmetyje. labai graži pasaka.......... 75
Pamokslai Gražiu Žmonių., paraižyti kn.

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamoklnanczloa pasakos „■ ,, 60 

Parmazonasarba baisumas Dieivo rūstybes. Pa 
rasze Sziventmlkls Apsakymai isz tikru alsi 
tikimu isz Lietuivos lieiuwiszku parapi 
1u...................................................................io

Paveikslai. Parasze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunį mergina ir ju susi- 
paeziavimį................................................. 15<

Pamokslai Iszmintiea Ir Teisybes iszguldineti 
Galwooziu ivlsu amžių. Czia yra palling 128 
gražiu,juokingu ir iszminlingu pasaknieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir namokl- 
nanoziu skaitiniu tegul nusiperka szlį knin
gelę. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kį 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kes duoti iszmintingį atsakymį..... 5Oc

Rankwedis Gromatu raszymui. Yra ialisi 
naudinga knygele, kuri mokint, kaip reik 
raszytie gromatas in:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, mylimalsias ir myllmuo- 
s.us priesz apslivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztal stoįvsL- 
czias ypatas.Pusvelkinlmal(pavlnozewo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwiu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.....................................................5Oc

Robinsonas Kruzlus, morallszka ir žlngedi 
apysaka paszivesta jaunumenei..... 125c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutc'niusonį: sutaiso Szernas. JI apraszo 
seninusiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve- 

• nusius nnv žemes dar priesz žmogaus aul jos 
nisiradima. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones Kasdami gidus szulinius, kanalus ar 
Imdarn. įsr žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemtje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
lūs. nesv.gi alėtus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasi! 
žemeje kūnai yra sziandien iszsiatyti ivni 
riuose u uzejuose. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu melu reikalavo pakol anl mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslinczlat isz to semiu bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip senini Ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko, ant grąž os popieros ir apie 150 pa
veikslu mvairiu senu gadynių isznykusiu su
tvėrimu. Preke.............................§1.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo ivisae 5 dalis sivieto. Su 
74 paivelksleliais: mapu, žmonių, gyivii iu ir 
medžiu. Tinkamiause geografija in pradine 
mokslaing..............................................iJ5c

Vanduo ant žemes, požeme ir vlrszuje žemes. 
Rusiszkai pirasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Iszieido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo) Kalboj, apraszo visas vandens 
fiermuimi- ir veikmes: kaip ils persikeiciia 

n garu, kyla in virszu ir tenai tveria debe
sius. debės.si. padangėse alvesg. keieziasi 
it vandens laszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas karinis uždengiu cielus kaimus tr laido
ja savo pusnįse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdams nuo saules keieziasi m vanoeni ir 
užlieja laukus, iszrežo rnvus upes ir upelius 
ir kovojusi po žeme kur vėl veikia lį pall 
darbį kaip ir ant virszaus žemes.... lOc

Žmogus Nepl’uszkis. Verte isz szvedlszko Ne
ris sjraz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs ais.vede su varginga mergina ir lai 
nuogiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Szlta any-akele užima kiekvie
na jaunu vaiKlna ar mergina ir mokina žmo 
giszkos aun bes..................................... lOt

MALDAKNYGES.
Mažos Aukso Altorius,katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines, ivakarlnes, prie 
spawiednes, komunijos misziu, miszparu ir 
daugybe kitu; misziu maldos eu abrozeliais: 
miszparai giedami lietuiviszkl 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 Deivido; akiai, ražancziai. 
stacijos, karunkn. keliolika s/iventu giesmių 
irtt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz ivisu liutuwiszku maldaknygių, daili, bal 
ta, slidi popiera; stambus, aiszkus drukas 
Mlera 3kjx414 coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekauezios:

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

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

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skuros minksztais apdarais, apwaleis 
kampais, auksinti krasztai, puraszais 
ir kwietka..................................... 03

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

No. 6. Mažas Aukso Altorius, baltos csllu- 
lioidoa apdarai, iszkilusios kivietkos, su 
kauline kabute, auksinti krasztai...§1.50

No. 7. Mažas Aukso Altorius baltos celių- 
lloidos apdarai, kivietkos ant ivleno szo- 
no iszklotos sidabru ir perlu, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz
tai..................................................... §2.00
Knysreliu No. <1 irnip ir 7 kwiet 

koH neivienokio*. bi-weilr Iriekwie- 
nos knygeles kwietlru iszmarffini- 
mas wis Kitokia

ŪKININKAS, Lletuwos ukinįku lai 
krasztis, iszeina wicną karta kas mė
nesį, kasztuoja Prusuos ir Austrijoj 
2į markės, Amerikon prisiunėjanl 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS,literatūros,politikos ir mok
slo, dwimenesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prusuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįįus ir laiszkus įUkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

Frl. Martha Šaunus,
Koka i ten, per Neukirch, 

Ost Pr. Germany.

Medical DisDGiisaru oall.M is/goduii!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

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

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specialisms ‘‘Siute Medical Dis

pensary", anl piel vakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

.1 u eleciro-eliemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visus pasaulės. .lie nieko 
neima už egzaminuvima ir rodą. Jeigu 
justi liga yra iszgydomn. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reisz.kia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
iržmonesisz priemieseziu ir aplinki

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

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, 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 b i g m o g r a p h o , fi
le k t r i s z k u balsu Reosta
to ir S t e t h e c r o p o P h o - 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga szlapume (mižaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlnvintu 
aky specijalisto. figzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, anl piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui.

Inejimas per6G Van Buren ui.
Patemyk adresą.

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

Specije.listai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurio iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir vi'tts dalykus prie to prisidedunezius 
jauname, viduiiniume ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jauny-les neisztninlin- 
gmno persižagimo senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neats tknncziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikintos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutmeje, paniurumo. nemi
gos, frzis'/.ko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaiguliu, prastojimo energijos ir už-iti- 
kejimo, nuliūdimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam panasziu symplomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žmo 
ju mislis ir tnanavimits. Liga, je gu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kitu daktara ir ne likai iszgydytu. 
tai dello, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsaknnezias metodas, (lydymai 
•‘State M. dical Dispensary" yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 met n atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie .spe
cijalistai turi szimius geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

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

VARICOCELE (pas i d i d i m as gy s- 
liu lyliszkuose 

organuose).
Nusilpninanti rezultatai szilos ligos 

yra perger.ii žinomi, idant insigilinti in
Hirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap-į 
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi-'

i siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka '
1 szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- j
: cijnlistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja į 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus-

: mai apsistoja ant syk: smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta: kraujas, susi-

' rinkes padidiniose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
ma ir jiavidula. Visi ženklai l'gos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 

'sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- j 
iiszkumui.

I
Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
j serganti szita liga, kuri specijalistams 
, Dispensaryj yra paprasta, turi raszyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 

, po užtikrinimo plianu, gyduoles irgydi- 
j mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
Į gydytu.

' Tiktai vyru ligos yra 
; gydomos.

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

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy- 
stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradima gūželiu, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia anl sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neš/. ant syk. Gyduole.se nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau ‘‘State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip 6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvanojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betinogydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

State of Illinois )
County of Cook j s’ s’

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

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad 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 dykais
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

Dr. Leonard Landes,
Lietuwiszkas Daktaras.

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

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

UsZtilrrinn I nZ<jydymu.
wisų 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.

nosies, a-
Isz-

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt.
gydymą užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

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

Offlso walandos: j
Nedaliomis:nuo 8 iki 10% wal.ryto;nuo2 iki 4 vai. 
po piet.

Rodą per GromatiiH O v ai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00

J®5“ J eigų sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sweri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

F.P Bradchulis
Attorney and Counselor at Law.

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

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

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

Telephone Canal 788.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

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

A M. Matusawiczia,
Wargonu, Pijami, Siuwamu Ma- 

szinti, Cigaru ir Papierosu.
Wargonus, Pijantis ir Maszinas duodu ant20 

dienu aul iszmeginimo. Jeigu per la laika pa
sirodys paimtas instrumentas negeru, ar per 
brangum, asz ji atsiimsiu atgal ir už ta laika 
niekasnekasztuos. Užtikrinu kad nuo mane- 
pirksite ivisku pigiau kaip nišoj Amerikoj gales 
tumet gauti, nes asz ivisoKius daiktus imu sta- 
cziai isz fabriko ir todėl galiu pigiau juos par
duoti Kaip tie kurie isz wholesale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė
dinti.

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

Mahanoy City, Pa.

siun-
Par-

Ame-

“Lietuvos” redakcija geriausei 
ežia pinigus į wisas swieto dalis, 
duoda szifkortes ant wisu linijų į 
rika ir isz Amerikos į wisas swieto dalis.
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turimo kelis szimius geru namu pi
giai ant pardawimo. “Lietuvos” re
dakcijoj toippat galima gauti wisokiu 
lietuwiszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawinczewoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykito, o prisiusimo katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. OlszcAVskls, 
924—33rd Si. Sub-Sta. 60. Chicago, Ill.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.................. 53c
Prusiszkos markės po...........24įc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kas’.

LIETUWIU DAKTARAS
JU
5

!

JU 
$ 
?ii

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szauliu pawieto.

723 W. 18tll Street. Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekwienos 

Nuo 8tos iki 12tos ryto. aptiekos.
JU JU

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

8839 Commercial avė. So. Chicago, 111.
Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už tai lietuviui, kurie 
tiktai reikalauja daklariszkos paveibos, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktaru, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir guull 
visa rodą.

Lietuviai, norinliejie gauti pagelba per gro- 
matas, iez kitu miestu, tegul pilnai apraszo savo 
gali, o tada gaus pagelba.

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

UŽLAIKO

Pirmos Kliasos Saliuna, 
Grosernia ir Buczerne.

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

THEO PROULX
ADWOKATAS IR K0NSUL1S.

JONAS MOZEI KA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 615-616

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

Užsiimame civiltszkoms ir krimtnalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidim us. 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.

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

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

Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
Box 234, Lawrence, Mass.

Temykite Baltiinores lietuviai!
JONAS BURINSKAS,

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

le sale mitingams ir baliams, prie tekah- 
czio vandens. Turi gerus gerymus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karsz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

$1.00
70c 
40c 
30c 

raszymui
15c. Kas

aus tuziną 
Važiuojantiems į

pi-

lu
pas

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

paredų; teipogi del draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti

BROLIAI LIETUVIAI
Tikietai ant balių ar loterijų už 

giause preke. Asz iszdrukuoju: 
1000 iiiiietu už 
500 
200 
100

Puikios popieros gromatu 
žinąs 10c., o su kopertais
mane užsiraszys “Lietuva’ 
sžiu poperu dovanu, 
kraju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lietu- 
viszka Biblija už $3 50. Užsimokantis-gi 
prenumerata už “Lietuva” už visa meta 
gaus minėta Biblija už $3.00.

J. BARONAS, 
1002 S. 2nd.st., Philadelphia,Pa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

fiulma puikias Fotografijas; už lūžinį tiktai
$2.00

Ast weasiliu ir kitokio reikalu nuima *£Mog»- 
«Xjas kuo puikiausiai.

Ęur 
atsiwedintikarsciuose
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžę vieta ,ora sveika, 
Žalėm gojui gera laika.
Ten lietuviszkassaliunas
Parengts puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu pumiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu.
Czia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanas Narijanskas, 
West Port, Meryland.

T. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nuuja dideli sztora, 
in kuri supirko dau
gybe laikrodžiu, laik
rodėliu, žiedu,špilkų, 
armonikų, skripku ir 
daugybe visokiu kitu 
lavoru. Czia teipgi 

įdirba ant orderio 
szliubinius žiedus isz 
geriausio aukso ir pi

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

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

((D))
HilHT!" 
case” 

GENTS’ 
OR 

me its 
SUE

Sudrutininias plauku.
Tigrai wienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes $1.00. Siuncziam Pucztu 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.

O. C. Heine,
DENTYSTAS-

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

Dr

—Tikrai Lietuwiszkas—

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,
168 W. 18tht. Kerte Union. Chicago.

Telefonas: Canal 788.

savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai I
atliktas, atsiszaukite pas: |

T. ANPRUSZeVJCZAITe, f,
115 W. Division St. CHICAGO, ILL.

Driii Stanislaw Heimar 
DENTISTfIS.

809 S. Ashland Avė.
kerte 18-tos ul.

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

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

wirszum Platto aptiekos.

Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 

’ i metodą.

Reguliuojame dauezius 
kreivai auganezius.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .$5,00 
. .50c Virszut. ir apatine eile dant...$15.00 

$1.00 Garnituras dantų................ . ..$8.00

III pagal naujausia
17

OFISAS ATIDARYTAS-1 ^u0 ® vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms OL ĮSAS AilDAKI 1 Ab. į dienom nuo g ryto iki 3 po pietu.
Nuo Bridgeport© imkite Morgan Street Kara. Nuo Town of Lake— Ashland kara ir 

transfera per Halsted ul. Kalbame lenkiszkai it tlisiszkai.

X.S'Z< SU4**
-'/iv* -'zlV* '■'ZlV^ Z'ZI’C*

Al4 414

l A. L. GRAICZUNAS, t
į ..........LIETUWISZKAS DAKTARAS..........  į
8 2271 W. Division st. -------- CHICAGO, ILL. S

C nuo 8 iki 10 ryto S4
ji} Priima L’gonius-I nuu 12 iki 1 po piet w
jĮį Lnu° ?’ki wak‘»re. ju

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa- | 
sėkmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- $ 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

jų ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodfį.

TĄTTTZ * T 14 puikiu dovanu! Tokio pigumo dar niekados negirdėtai
I V Į Ateikit pažiūrėt, paziurejims nieko nekasztuojal

* Dabar me« paleidžiame turgan geriausi laikrodefl: TIKRA ameiukibzka. 14K.
311 dvigubais paauksuotais luksztals. ausuke užsukamas ir nustatomas, vyriszkae ar nioteriszkas, 
su tikra Amerikiszka maszinkrija i linu akmenų, R R gvarantuolas, nikeliuotais vidurinis, 
iszduodamn raszvia gvarancij* ant 20 metu; pagal iszveizda ir geruma toki laikrodėli visados 
gali lyginti pre $40 vertes aukso laikrodėlio. Visiems puikiu laikrodėliu mylėtojams mesduo- 
sime begyje 60 dienu puikius prezeutus: I. Vienna mariu putu pypke su didele galvuke ir ginta
riniu oibuku, vertes 81.50; t grynu mariu putu cigabnyczia. vertes 75c.; 1 nikeline brh Žukams 
dėžutė. 25c: 1 daibi auksinuota Dickens lenciuoeli su Cameo kabute, $1.50: 1 puikia auksinuo 
ta sadute. $l 00; 1 p.-ra puikiu Auskarui dalinamais p dintu, 81.00; 1 puikia špilka iszsodinta 
brangakmeniais. 40c: 1 pora paauksuotu kolioniku su pa-muterio vir«zais, 40c: 1 pora rankovėms 
guz.iku.su permuterinia apa‘Zln. 25c: 2 kmuieriams guz.iku. parmuu-rio apaezios. 50c; ir 1 puikia 
inkrutin" suginė su dailiu akmeniu 75-. Laikrodėli ir 14 dovanu siuneziame C- O. D. už 
§4.1>M. apmokėdami teip i 'r expreso kaezius: siuntini galite iszegzaminuoti ant expreso ir jei 
nepailKtu. sugražiuki'o niumsaigal musu kasz. uis. Kur nesiranda Esi r»so offbas $4 88turibut- 
prisiunsti draug- su or tariu. Jeigu k s pris uns i migo-- draugo su ordi riti, gaus dar -xtra dova
na pulku lenktini pfili: dink "s n-s nas-iin- inm- nd > p< r įmena, n-žregtalrnvo snvo kasztais.

VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriszka Jeigu mot-ri-zkn. lud vyriszko Diek- ns lenciugelio mes pasiunsime mo- 
toriszka 50 coliu auksinuota LorgnetV- h-nclugeli ’ Raszvk szendien, pakol iszpardavimns Dciszsi- 
baiges. Adresuok: ATLAS JEWELRY COMPANY. 15 Metropolitan Block, CHICAGO. ILL.

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

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