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Nr. 5 Metas IX

Politiszkos žinios.

Anglija.
Kūnas pashnirusios Angli

jos karalienės bus pergaben
tas nuo salos Wight, kur ji 
pasimirė, į Angliją, paskui 
ji bus palaidota kapuose An
glijos valdonų. Laidotuvės 
atsibus 2 d. vasario, taigi per 
Gramnyczias. Visokių ti
kėjimų bažnycziose atsibūva 
dabar dievmaldystos už du- 
sziiį pasimirusios karalienės. 
Visi krasztai, lygiai civilizuo
ti kaip ir per pusę civilizuo
ti, atsiuntė telegramos isz- 
reikszdami savo gailestį ir 
sanjausmą Anglijai ir jos 
naujam valdonui, karaliui 
Edwardui VII; siunezia jie 
kariszkus laivus ant dalyvavi
mo iszkilmėse pervežimo kū
no pasimirusios karalienės ir 
delegatus ant palaidojimo 
kūno. Vokietijos ciecorius 
atkako pats dar gyvai bū
vant karalienei ir pasiliks 
iki pabaigai laidotuvių; ke
tina pats atsilankyti karalius 
Belgijos ir Portugalijos. Vi
suose krasztuoee, net Japoni- 
joj, iszdavė padavadyjimą 
neszioti traursį (želavą) kaipo 
ženklą gailesezio dėl pasimi- 
rimo visų godojamos kara
lienės.

Ar užstojimas naujo kara
liaus atsilieps ant Anglijos 
politikos, sunku žinoti; tas, 
žinoma, paeis nuo energijos 
naujo karaliaus: jeigu jis 
mokės tiirtai apginti savo 
nuomones ir norus, tai gal 
turės kokią nors įtekmę ant 
politikos bėgio; jeigu gi ener
gijos ne turės, tai krasztą 
valdys ministeriai ir parla
mentas, kaip tai buvo ir prie 
pasimirusios karalienės. Da
bartinis karalius savo energi
jos ir norų iki szioi niekur ne 
parodė. Paprastai kituose 
krasztuose, pasimirus kara
liui, pasitraukia nuo valdžios 
ir buvę prie jo ministeriai, 
naujas karalius renka sau 
naujus; Anglija prie to ne 
sitaiko, ežia Salisbury ir 
Chamberlain su savo drau
gais ir giminėms laiko val
džią ir užstojus naujam An
glijos valdonui.

Ar mirtis karalienės Vic- 
torijos atsilieps kiek ant 
karės Pietinėj Afrikoj, sun
ku dabar įspėti. Kad ta ka
rė ir jos nesisekamas susku
bino mirtį visų godojamos 
karalienės, tą visi pripažįsta. 
Gal būt todėl, kad terp An
glijos gyventojų atsiras dau- 
giaus nepritarianezių karei, o 
su tautos norais ne tik mini
steriai bet ir parlamento pa
siuntiniai teip jau turi ro- 
knotieai Anglijoj, kaip Ame
rikoj ir kituose krasztuose, 
ne iszskiriant Maskoiijos. 
Randai drąsiai daro vien tą, 
kam tikisi rasti gyventojų 
pritarimą arba bent’ jų nesi- 
prieszinimą. Gal todėl ir 
mirtis karalienės Victorijos 
palengvinti užmezgiiną tary
bų su kariaujaneziais būrais, 
sumažinti angliszkų ministe- 
rių reikalavimus. Ant nu
mažinimo reikalavimų gali 
atsiliepti ne vien mirtis ka
ralienės, bet ir paskutiniai 
nepasisekimai anglijonų Af
rikoj. Pasisekimais nė jo
kiais iki szioi angliszkos ka
riaunos virszinįkas, lordas 
Kitchener, ne turėjo progos 
pasigirti, vieton to, atseina 
jam praneazti vis apie naujus 
nepasisekimus. Mirtis ka
ralienės ne tik ne apstabdė 
kovojanezių pusių, bet būrai 
dabar lyg tyczia labiaus su- 

Paskutiniame savo 
Kitchener pranesza

apie naujus susirėmimus su 
būrais. 261 d. sausio jenero- 
las Cunningham turėjo smar
kius susirėmimus po Middle- 
fontein ir Kopperfontein su 
burų vadovu Delarey. Bū
rai buvo apstoję Ventersdorp. 
Atėjus pastiprinimui, kadan
gi anglijonai stengėsi apeiti 
burų stovyklas iszszonų, De
larey pasitraukė vakarų link. 
Tame muszyje anglijonai nu
žudė 41 kareivį ir du oficie- 
ru. Muszyje po Lichtenbur- 
ge būrai paėmė į nelaisvę da
lį turtingų angliszkų liuosno- 
rių (Yeomery), bet paskui 
paimtus, atėmę nuo jų gin
klus, paleido, pasilaikė tik 
vienį majorą ir tris kareivius 
paeinanczius isz į te km i n gi au
siu Anglijos szeimynų.

Įsiveržę į angliszkas valdy
bas būrai, paėmė į nelaisvę 
vienį dalį Neseniai sutvertos, 
ant dabojimo ir suvaldymo 
bolandiszkos kilmės kolionis- 
tų, specijaliszkos policijos. 
Matyt, kad ta angliszkos po
licijos dalis buvo prilanki 
būrams arba gal susidėjo isz 
labai bailių ypatų, kadangi 
policistai nė ne bandė gintie- 
si, bet pamatę besiartinau- 
ežius burus^ metė ginklus ir 
pasidavė be szuvio. Smith 
Darien turėjo teiposgi kelis 
smarkius muszius terp Won- 
derfontein ir Carolina, bet 
kaip Kitchener praneszė į 
Londoną, būrai priversti ta
po pasitraukti nuo upės, ku
rios krantus buvo užėmę.

Netoli Fourteen fitreams į 
burti rankas pateko trūkis 
vežantis kariauną ir amu
niciją Būrai, iszardę kelią, 
laukė trūkio atėjimo, kuris, 
užbėgęs ant pagadyto kelio, 
turėjo sustoti. Tąsyk būrai 
netikėtai iszszoko isz savo pa- 
kavonių ir trūkį suvaldė; 
atėmė ginklus nuo kareivių 
ir vežamą amuniciją. Angli
jonai iszsiuntė į pagelbą ap
kaustytą, apszarvuotą kanuo- 
lėms truki, bet būrai ne lau
kė, tik paėmė, ką tinkamo 
sau rado nuo trūkio, ištardė 
jį su dinamitu ir pasitraukė 
toliaus nuo kelio. Anglijonai 
mena, kad trūkį tą paėmė 
DeWett, bet isz tikro ne ži
no, ar tai jo kareiviai ežia 
buvo, kadangi dabar vėl ne
žino anglijonai, kur yra szi- 
tas būrų vadovas.

Dalis būrų prisiartino prie 
Johanisburgo ir su dinamitu 
iszardė prietaisas vandens 
traukimui. Įsiveržę į Ka
po kolionijas būrai dar 
vis ten laikosi. Viena
me susirėmime, kaip paduo
da privatiszki telegramai, li
kosi paszautas angliszkas je- 
nerolas Brabant. Nors 
sziuom tarpu būrai laikosi 
gerai, bet ir terp jų yra, tur
būt,gana tokių, kuriems nusi
bodo karė. Dalis būrų atsi- 
szaukė į Vokietiją su praszy- 
mu daleisti jieųis persikelti į 
vokiszkas valdybas pietinėj 
Afrikoj. Vokietijos randas 
ant to sutiko, reikalauja 
vien, kad ežia persikėlę bū
rai pastotų vokiszkais ukė- 
sais ir kad savo vaikus "siųstų 
į vokiszkas mokyklas. Būrai 
ant tų iszlygų sutiko ir kaip 
sako, kelios deszimtys szei- 
mynų rengiasi tuo jaus krau- 
stytiesi į vokiszkas kolionijas.

Besilankantis Holandijoj 
Transvaaliaus prezidentas 
Krueger, ant iszsiliuosavimo 
nuo akių skaudėjimo, krei
pėsi prie holandiszkų akių 
gydytojų, kurie padarė ope
raciją. Operacija su visa 
pasisekė ir senelio akys jau 
taisosi, j

i

^ziaurini Amerika.
Viei amerikoniszki laik- 

nuneštai su pasigyrimu gar
sina, jog deputacija isz 200 
kubieczių isz provincijų Ha
vanos ir Pinar dėl Rio atka
ko su kubaniszkome ir ame
rikoniškoms vėlavome pas 
amerikoniszką jeneral-guber- 
natorių, jenerola Woodą isz- 
reikszti padėkavonę už visas 
geradėjystes, kokias Kuba 
nuo amerikoniszkos admini
stracijos sulaukė ir žadėjo 
būti ant visados dėkingais 
visiems amerikoniszkiems ad
ministratoriams, ypacz gi je- 
narolui- Wood. Ant galo 
vienok pasirodė, kad tuos 
pagyrimo, glostanezius Jene- 
rolo Woodo savmylystą žo
džius kubieczių deputacija 
ne bereikalo kalbėjo: ji mat 
atkako jo praszyti nuėmimo 
jo uždėto uždraudimo ant 
rengimo gaidžių kovos. Ži
noma, jenerolas, kurio nuo
pelnus iszgyrė atkakusi de
putacija, žadėjo tą klausymą 
pavesti sekretoriui. Su to
kiais jau praszyinais atsiszau- 
kė gyventojai ir kitų provin
cijų. Gaidžių kova mat ant 
Kubos yra tai tautiszkas pa
silinksminimas, ką rengti už
draudė jenerolas Wood. 
Kad amerikonus, ypacz gi je- 
narolą Woodą, besistengiantį 
maskoliszku budu paversti 
kubieczins į tikrus ameriko
nus, kubiecziai galėtų mylė
ti, turbut jis pats tam ne 
tiki.

Bejieszkodami neužpelny
tos meilės svetur, amerikonai 
užsipelnė ant ne meilės savo 
locnų pavaldinių. Priesz 
amerikoniszkus administrato
rius pasikėlė indijonai Creck 
ir Snake giminių, Indijonisz- 
koj teritorijoj. Marazalas 
Johnson su savo žmonėms už
puolė ant sudrutintų apka
sais indijonų stovyklų Chitto 
Harjo ir jiems pasisekė pa
imti į nelaisvę vieną isz svar
biausių indijonų vadovą. Į 
maisztų apimtus krantus isz- 
siuntė kariauną. Indijonai 
iki szioi dar ne užpuldinėja 
ant baltveidžių, sudegino jie 
vien farmą Betramo, ne toli 
Bristol. Kyla teiposgi indi- 
Jonai Choctaw giminės.

Ant Filipinų salų karė 
traukiasi savo keliu, jenero
las McArthur stengiasi atsi
žymėti ežia tokiais jau dar
bais kaip Kitchener Afrikoj. 
Patvirtina jis kariuko sūdo 
nusprendimus siunezianezius 
ant kartuvių pagautus su 
ginklu filipinieczius. Nužiū
rėtus, neisztikimus įtekmin- 
g&mius gyventojus Manillės, 
ne imaneziue daly vumo karėj, 
gabena ant salos Guam; tai
gi megždžioja mat maskolius, 
kurie neisztikimus sinnczia į 
Siberiją, arba anglijonus, ku
rie paimtus burna gabena ar
ba ant salos Ceylon, arba ant 
Szventos Helenos. Tokiais 
vienok darbais ne galima su
skubinti pasidavimą filipinie- 
czių, bet greieziau ne kas ki
tas, tik toki asztrus padava- 
dyjnnai palaiko karę ir ne 
kentimą amerikonų ant Fili
pinų salų.

" Chinų komieoriai ataitząu- 
kė į svetimų kraaztų ambasa
dorius bu praszymu, idant 
europeiszki kareiviai pasi
trauktų isz ciecoriszkoB Peki
no dalies, bet ambasadoriai 
atsisakė iszpildy ti. Dabar 
chiuiszki komisoriai apkjdti- 
na svetimus ambasadorius, 
buk dėl jų paaiprioazio^mo 
pasitraukti isz toa miesto da
lies ne galima parengti cie- 
coriaus rūmų ir tokiu budu 
jis ne gali sugrįžti; Saant 
ja4m toli nuo Bostapilėa, tary
bos turi eiti labai palengva.

Nors tarybos likosi jau už- 
megstos bu Chinų rando| ko- 
misoriais.bet karė ne pasilio
vė. Svetimos kariaunos 
da vis gilyn į Chinue ir
gana tankius susirėmimui bu 
chiniecziais; chiniszka ka
riauna isz vidurių artinasi 
prie rubežių apskriezių užim
tų europieczių. Prieszais 
prancūzų ‘ stovyklas stovi 
25000 gerai apginkluotų ehi- 
uiszkų kareivių.

iszpanija
Sziaurinėse lazpanijos pro 

vincijose prieszinįkai kara
liaus,teip vadinami karlistai, 
vėl labiaua subruzdo. Poli
cija surado Baskų provinci 
Jose keliose vietose paslaptas 
ginklų krautuves, ginklus 
;>aėmė, snaresztavo daug nu
žiūrėtų žmonių, bet tuom 
rando prieszinįkų ne iszimi- 
kino; skaitlius tokių liūdin
tai didinasi.

Vilniuje susitvėrė dalis Cieoo- 
riszkos žuvių auginimo draugys
tės, kuri apima gubernijas: Vil
niau), Garteno (Grodno) ir Kau
no. Draugystė rengs lekcijas 
žuvių auginimo lygiai Vilniuje 
kaip kituose Lietuvos miestuose, 
žuvinįkystės parodas, muzėjus ir 
žuvių auginyczias. U ždė tojais 
draugystės yra: Archangeįskyj, 
Vasllevskyj, Vinogradov, Szars- 
ki, Dolinski, Stanievicz ir Straus. 
Įstatus draugystės užtvirtino jau 
žemdarbystės ministeriji, po ku
rios užveizda bus minėta drau
gystė.

Ant reikalavimo užrubežių ge 
ležiukelių, turinciių susi neisimus 
su maakoliszkah, maskoliszkas 
randas daleido be cenzūros siun
tinėti į Maskoliją ir atiduoti ad- 
resantams visokius užrubežlnių 
geležinkelių iszleidimus. Toki 
iazleidimai iki dabar turėdavo per
eiti per mnakoliszką cenzūrą.

Vilniaus žydai parengė mie-te 
pigią valginycz:ą betureziams, 
kurioje gauna kas dieną pietus už 
porą kapeikų vidutlniszkai po 
700 varguolių. Miestas isz savo 
kasos ant szių metų paskiria 400 
rubl. paszelpoe žydiszkai valgi- 
nycziai. Krikszczionys, nors terp 
jų ne mažiaus yra varguolių, vhai 
nesirūpina apie parengimą pana- 
8zios valginyczios, daugeli krikaz 
czionų priversti ant pietų eiti į 
žydiezką.

Iszėjo Vilniuje it-zleidžiama 
kas metą “ILmiatnaįa knižka 
Wilen?koj gubernii”. Terp 
straipsnių patilpus'ų šiltoje knį- 
goje yra ir apeinanti v sus lietu 
vius: Statistiszkoe žinios apie 
Vilniaus guberniją, paremtos ant 
paskutinio Msskolijos gyventojų

Laikraezcziai ne seniai bu* suskaitymo ir platesnis raSztas

nio pasilinksminimo, geresnio 
laiko praleidimo ir užmirszties 
apie savo vnrgus ne turi. Ren
gimą gi geresnio laiko praleidi
mo, doresnių pasilinksminimų 
sunkina, kaip galėdamas, Lietu
voj pats maskoliszkas randas.

en- 
uri

neteisingas, 
kadangi Isz- 
si u ne zi a ad- 
kaipo savo

paniazkas admirolas Cervera, 
kuris po miestu Santiago d© 
Cuba pražudė visą savo lai
vyną, mirtinai apsirgo ir buk 
nėra vilties ant jo iszgijimo. 
Kad tas laikraszczių paleistas 
paskalas buvo 
pasirodo dabar, 
panijos randas 
mirolą Cerverą
delegatą ant laidotuvių An
glijos karalienės.

Pereitos u sanvaitės pėtny- 
czioj, mieste Madride, kara- 
liszkame parke, iszplaukus 
ant luoto karaliui ir karalie
nei ant didelio prūdo, pasi
slėpęs krūmynuose nežino
mas žmogus szovė isz karabi
no į luotą, kulka pramuszė 
luotą, bet nieko neužgavo. 
Policija iszjieszkojo visą par
ką, bet jame nieko ne rado.

Maskolija.
Maekoliezkas caras jau su 

visu iszgijo; apleido jis Kri- 
mą ir sugrįžo į Peterburgą. 
Gyventojai, arba gal policija 
ir nrėdnįkai, karsztai sveiki
no iszgijusį valdoną, nors teip 
raszo visi maskoliszki laik- 
raszcziai, kadangi apie szVen
tą caro ypatą kitaip raszyti 
ne gal. Žinoma, ne trūksta 
ir Peterburge laikanczių carą 
už Dievo paskirtą, bet skait
lius tokių jau, turbut, ne la
bai didelis; gyventojų dau
gumas gerai supranta men
kos vertės savo valdono nuo
pelnus. Tų suprantanezių 
žmonių dalis, žinoma, ne da
lyvavo karsztame sveikinime 
iszgijusio caro.

ir jų kapus Vilniaus gubernijoj.

Vilniaus miestas ant szioe žie 
mos nupirko 50 sieksnių malkų, 
kurias dalina dykai beturėsiu 
sseimynoma neturineziomą. už ką 
nusipirkti kuro. Iki szioi iszda- 
lino jau 40 sieksnių.

Vilniaus miesto rodą ant atei 
nanezių metų ant mokyklų reika 
lų paskiria isz savo iždo 23857rb. 
60 kap. arba visų surinki
mų. Paszelpai stacziatikiszkų cerk
vinių mokyklų paskiria 400 rubl., 
ant dovanų mokintojams 300 rubl., 
stipendijų mokintiniams augsz- 
tesnėse mokyklose 687 rub. 50 
kap., ant paszelpos miesto teatrui 
3000 [rubl.; ant paszelpos priva- 
tiszkoms mokykloms 500 rubl. 
Ant užlaikymo miesto mokyklų 
15889 ruhl.

Ant Szvento Stepono ulyczios, 
Vilniuje, siautė gana didelis gais
ras. * Užsidegė mūriniai ant ket- 
veiių lubų namai Teresės Elija- 
szienės. Subėgę ugnagesisi ugnį 
suvaldė, bet v sgi ji padarė hlė- 
dies ant 5000 rubl., ne skaitant 
isznaikintų ir pagadytų krutan 
ežių gyventojų turtų;

lazeivystė Lietuvių.
Pasibaigus darbams ant laukų 

ir tarnystei bežemių bernų, neisz 
pasakytai pasididino bežemių lie
tuvių isz Žemaitijos ir visosKauno 
gubernijos iszeivystė. Mat užsidir
bę kiek pinįgų per vasarą, bernai 
kraustosi isz Lietuvos į Ameri
ką. Kas sanvaitą per rubežių 
perbėga po kelis szimtus lietu
viszkų iszeivių. Jeigu teip daug 
bežemių apleil savo gimtinį 
krasztą, tai ant galo Lietuvos 
ukinįkai ne galės gaut bernų ant 
apdirbimo laukų. Ypacz dvar
poniams tjS ne patinka, jie atsi- 
azaukė net į randą su praszymu 
sustalidyti iszeivystą. Ne rando 
galėj vienok tą padaryti, jis isz- 
eivystę stabdo, kaip galėdamas,ir 
be dvarionių praszymo, o vie
nok jos ne lik sulaikyt', bet ir 
sumažinti ne gal.

Naujas laikrasztis.
Nuo Naujų metų, prie “Varpo” 

ir “Ūkininko” redakc jos, iszeis 
Tilžėj naujis lietuvhzkas laik- 
rasztis “Naujienos”, kuriame ne 
bus nieko prieszingo maskolisz 
kam randui ir todėl už jo prilai
kymą valdžios ne galės bausti. 
“Naujienos" iszeis sykį ant mėne 
šio. Tilps jose rasztai nekaltos 
įtalpos: pasakos, naudingi pamo 
kinimai, rašalai apie valazczių ir 
parapijų reikalus, teiposgi viso
kios nauj:enos isz Lietuvos ir sve
timų stalių. Naujas laikrasztis 
drauge su .“Ūkininku” Amerikoj 
kasztuos vieną doliarą, Maskoii 
joj gi Įnik 50 kap., o skyrium, 
be “Ūkininko” 1 rubl. “Ūki
ninkas” bus truputi sumažintas 
bent isz pradž ų, kasztuos jis be 
“Naujienų" 75 kap. Norinti užat- 
raszyti “Varpą” “Ūkininką” ir 
“Naujienas”, galės juos gauti per 
tarpinįkys'ę “Lietuvos” redakci
ja-

turtingi, laikanti p aįgus namie- 
je. Tas jų turtingimas ir atga
beno nelaimę. Kadangi jų na
meliai stovėjo atkampiai, tai plė- 
szikams ne sunku buvo įsikrau- 
styti naktyj. Jie užsmaugė ra
miai lovoj mieganezius senelius, 
iszneszė viską, ką rado namuose. 
Policija iki aziol nė jokio užmu- 
szėjų pėdsekio ne susekė.

Isz Pinsko, Minsko gub.
Kaime Oczaricuose, Pinsko 

pav., Minsko gub. gyveno Bori- 
sevyczių szeimyna susidedanti isz 
paties szeimyninko Simano, sū
naus Jono ir jo paezios Dominin 
kės. Moteriszkfi per ilgas metų 
eiles gyveno sutikime su savo 
vyru, lik ne seniai ji, matomai, 
urnai įpuolė į beprotystę. Ne se
niai naktyj, pakilusi isz lovos, 
iszėjo laukan ir padegė kluonus. 
Paskui per langę įlindo atgal į 
kambarį, pagriebė britvę ir su ja 
norėjo nupjauti vyrui nosį. Be- 
pjaujant, vyras pabudo; beprotė 
nusigando ir iszbėgo į girię. 
Ant rytojaus rado ję ginoj pasi- 
korusię.

mas užtėmyjo tą patį. Tų visų 
ant mėnulio patėmytų apeirei- 
azkimų ne galima niekuom kitų 
iszaiazkinti, kaip vien tuom, kad 
krasztuoee prie sziaurinio mėnu
lio poliaus yra mėtanti ugnį ir 
karaztus garus vulkanai arba ug- 
nakalniai. Jeigu gi, kaip tvirti
na Charbouneaux, ties vulkanu 
Potidonius patėmyjo paisau debe
sėlį prie iszsiveržimo, tai tas jau 
rodo, jog mėnulis turi atmosferą 
arba orą, nes be jo debesys ne ga
lėtų darytieji. Jeigu gi darosi 
debesys, tai turi būt ir vanduo, 
kadangi be jo ne butų vandens 
garų. Ž'noma, ant mėnulio, kai
po ant mažesnio daug ui žemę, 
oras ne gali būt teip tirsztis kaip 
ant žemės. Jeigu gi ten yra 
metanti ugnį vulkanai, oras ir 
vanduo, tai gali ten gyventi gy
vūnai ir augti augmenys bent ant 
szono nukreipto saulės link. Ant 
galutino vienok sprendimo apie 
tą viską reikia, kad daugiau* 

-mokslinczių uitėmytų tuos pa
ežius apsireiszkimus; iki szioi tą 
patėmyjo vien astronomai Meu- 
don žvaigždžių tėminyczios.

Chinal.
Ar imanti dalyvmną karė

jo Chinuose kraaztai jau su
sitaikė kaulink atlyginimo 
už nutrotas ir karSs kasztų, 
kokių galima reikalauti nuo 
Chinų, dar tikrai nežinia. 
Vokietija buvo užmaniusi 
reikalauti . vieno- milijardo 
markių ir kalbino viena 
kraaztua tuos pinįgua ant ge
rų huoazimczių ir gvarahcijoe 
paskolinti Chinama. Kiti 
vienok tokiam užmanymui

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniaus pardavibycsių pagal- 

binįkai žydai norėjo sutverti 
draugystę szelpimo žydiškų par- 
davinyczių pagalbi nįkų. Ap 
dirbo jie projektą į-ta’ų ir hz 
siuntė į vidaus ministeriją ant už 
tvirtinimo. Dabar gavo ministe
rijos atsakymą, kuri ne dalėidfin 
Vilniuje sutverti tokią draugy-

_______ ;

Rando karezemos nedel 
dieniais uždarytos.

Maekoliszka iždo ministerija 
iszleido padavadyjimą, idant nuo 
4 d. sausio szių melų visos rando 
degtinės pardavinyci'os nedė
ti om 8 ir izventoms dienoms butų 
su visu uždarytos ir visai ne par
davinėtų degtinės; subatoms ir 
priesz kitokias szventes degti i ės 
panlavinyczios turi būt uždary- 
oe nuo 6 vai. po pietų. Pagal 

tiesas iszduotis 12 d. liepos 1900 
m. ne valia avaiginanezių gėry m ų 
pardavinėti szventoms dienoms 
nė privatiszkų žmonių užlaikomo 
•e traktiernėse. Taigi girtuo
kliams liekasi apsunkintas degti
nės gavimas szvontoso dienose. 
Tas vienok tik isz pradžių gali 
sumažinti girtuokliavimus, kol 
mėgstanti gėrymus ne iszras ke
lio, kaip nuo tų apsunkinimų ap
sisaugoti; toliau atsiras bažnyt 
žiemiuose draugai, kurie ant nu 
deldieuio parupįs gėrymus toliaus 
gyvenantiems girtuokliams. Ap
sunkinimais ne galima girtuoklia
vimų isznaikinti; ant to reikia 
praszahnti priežastis verezianozias į 
žmonis girtuokliauti. Ž nonės 
geria ne todėl, kad lengvai deg 
tinę gauna, beVtodėl, kad gera

Viliotojas jaunų merginų.
Mieste Slonime, Grodno (Gar- 

teno gub.), atsirado koksai vilio
tojas jaunų merginų, kurias pas
kui arba pardavinėjo į paleistu
vystės namus, arba pats paraam- 
dydamas, naudą isz jų mėsos 
traukė. Mieste pasisekė jam su
vilioti dvi merginas, persamdė 
gyvenimu ir atidarė biznį, bet kad 
merginos nesuprastų, laikė jas 
giltas, versdamas gerti degtinę 
Paskui, ant Viliojimo dauginus 
merginų, isskehavo ant kaimų. 
Kaime Golevycziuose suviliojo 16 
metų mergaitę Lukauskytę, alga 
Beno ją į Slonimą ir patalpino pa 
leistuvystės namuose. Ta vie
lok supratusi, kur atsirado, pali
ko savo daiktus ir pabėgo, pasi
skundė netoli paleistuvystės na- 
mų dirbantiems darbinįkams, -o 
tie ją įsa niekoto nagų atėmė, 
atėmė ir mergaitės daiktus.

Isz Lietuviszkų laikrasz
czių.

“Varpo” ir “Ukinįko” redak
cija, ant iszplatinlmo terp tėvynės 
lietuvių Letuviszkų laikraszczių, 
knįgų perkupeziams imantiems ne 
mažiaus kaip 50 egzemplorių, ati
duoda “Ukinįką” su “Naujie
noms” tik už 50 kap. ant 
metų, vienas “Naujienas” už 
35 kap., vieną “Ukinįką” 
už 25 kap. Platintojai lietuviaz- 
kų rasstų Lietuvoj, įpuolę į ne 
laimę, gaus i->z V. ir U. redakcijos 
tuito arba isz kankantinių kasos 
paszelpą. Visi užsitarnavę gerą 
vardą kavoje už tėvynės reikalus, 
priverkti keliauti į užrubežius, 
gaus “Ukinįko” bei “Varpo” re 
dakcijoj pagelbą ir gerą rodą. Į 
sulenkėjusius užkampius Suvalkų, 
Kauno ir Vilniaus gub. siųs per 
iszlikimus knįgane^zius lakrasz- 
czius su visu dykai. Ant platinimo 
lietuviszkų laikraszczių Vilniaus 
gub. “Varpo” ir “Ukinįko”re- 
dakcija paskirs 15 rubl. Li- 
pintnjams ataiszaukimų 10 rubl.

Isz Vitebsko.
Belgiški kapitalistai pastatė 

ežia dideles linų verpinyczias. 
Dirbtuves tas statė per isztisus 
ku metu, dabar jose prasidėjo jau 
darbai. Dirbtuvėse yra 30 ma 
szinų, kurios varo 15000 ezpulių. 
Darbioįkų dirba 600, skaitant 
moteris ir vaikus. Vyriszkiai 
darbinįkai uždirba ant dienos 60 
kap., moterys 40 kap., vaikai gi 
po 30 kap. Isz ko tie darbinįkai 
prie tokio uždarbio gali iszm st ? 
Dabar dar dirba ne visos dirbtu
vių dalys, kada pradės dirbti vi
sose dalyse, ras darbą 2000 darbi- 
nįkų. Uždarbis vienok teip ma
žas, kad dirbantiems, ypacz gi tu 
rintiems szeimynas, jo negali už
tekti. Darbinįkams todėl už sa- 
vo sunkų darbą reikia su savo 
szeimynoms dar badą kęsti. Bai
sios tai sanlygos musų tėvynėj.

ŽmogžadysU
/ Viename kaime Ullitos valsz- 
cziuje, Latvijoj, ne toli Dorpato,

Metantis ugnĮ vulkanas 
ant menulio.

Mokslincziai iki szioi laikė mu
sų iem& sūnų, artymiausię jos 
kaimynę mėnulį ui su visų apmi
rusį, atszalusį, sn isznykusia gy
vybe, ne turintį snt savo pav«r- 
sziaus nė vandens, nė oro, be ko 
nė jokia organiszka gyvybė ne 
gali būti. Tuom tarpu prancu- 
z:szkas mokslinczius Charbon- 
neaux,uiveizėtojas Žvaigždžių tė
minyczios Meudone, ne toli Pa
ryžius, per naujui padirbtę turin
tį 80 centimetrų diametro 
iiuronę patėmyjo pabaigoj perei
tų metų ant mėnulio metantį ug
nį vulkanę, kas jsu rodo, jog mė
nulis dar ne su visu užgesęs ir 
atauszęs dangiškas kūnas. Isz 
syk, kada Charbonneaux pagar
sino savo patėmyjimę, daugumas 
mokslinczių nė norėjo jam tikėti, 
laikė vieę žinią ui apsirikimą. 
Dabar kitas mokslinczius, Mollo- 
chon, per tą patį žiūroną, uitė
myjo ties krateru (ola vulkano, 
per kokią veržiasi ugnis) vulkano 
Posidonius, mėnulio Alpų kal
nuose, netoli sziaurinio poliaus, 
pahzą debesėlį, kuris ant 
syk uždengė kraterą. Toliaus 
Charbonneaux per ilgesnį laiką 
lėmyjo per tą žiūroną ir patėmy
jo teiposgi, kad kita ugnakalnio 
arba vulkano ola, netoli virszu- 
nės Theatus, tik per pusę buvo 
matoma, po valandėliai vėl czie- 
Įa pasirodė, bet paskui vėl jį už
dengė palszaa debesėlis ir tas pa- 
siantrino laiko tarpuose po kelis 
kartus. Mokslinczius į tą vietą 
nukreipė silpnesnį ž’uroną (tele
skopą) ir per tą visi tie apsirei- 
azkimai dar aiszkiaus buvo ma
tyt, kadangi mat dideli žiūronai, 
nors tinka ant tėmyjimo tolimų 
dangiszkų kūnų, už tai per juos 
žiūrint į artymus, ne teip aiszkiai

gyveno du seneliu, vyras ir jo viBk^ galima matyli. Treczias 
pati; jie pagarsėję buvo kaipo j tos paežiai teminycaios estrono-

Kerosinas ir asfaltas.
Visi pažįsta kerosi n ą ir asfaltą 

arba pragaro dervą, kaip ją ki
taip vadina, bet isz ko tos mede- 
gos pasidarusios, net mokslincziai 
ilgai nežinojo. Juos padirbo gam
ta teip kaip anglis, gentirą ir ki
tus mineralus, bet isz ko ir kokiu 
budu, to ilgai nežilojo net moki-' 
lineziai. Tik neseniai jie persi
tikrino, kad teip kerosimu kaip 
ir asfalt s pasidarę isz organiszkų 
medegų, isz tokių medegų pasi
darė akmeninės anglys, gentaras 
ir asbestas. Jeigu teip, tai orga- 
niszKos medegos, pastatytos to
kiose sanlygose, kokiose jos galė
jo būt po žemė, turėtų iszduoti 
teipjau kerosiną ir asfaltą tokį jau, 
n-z kokio yra czieli kerosino eže
rai po žemė ir asfalto eilės. Ame
rikos chemikas William Day už- 
simsnė bandyti pad rbti savo la- 
boratoiijoj tokį jau kerosiną, kokį 
semia isz požeminių szdtinių. Jis 
pripildė didelę chemiszką retortą 
szviežioms žuvims ir medžių 
druozlėms; įkaitino tą sumaiszy- 
mą, paskui perdistiliavo ir gavo 
rausvos panos skystimą; toliaus 
geltoną aliejų, o ant galo tamsta* i- 
panos aliejų. Kaitinant tą alie- 1 
jų prie 425c szilumos pagal Cel- ffl 
ciaus termometrą, retortoj pagili- p
ko juoda, skysta bet tirsztj mede- ' 
ga; atauszinęs ją, jis apturėjo Qi
kietą juodą medegą, kuri savo | 
pavidalu įf ypatybėms buvo visai 1 
panaszi į asfaltą. Per keisdamas 1
veis'ę žuvių ir prie to pridedamas | 
daugiau ar mažiau medinių druož- 
lių, Day padirbo 8avd*taboratori- 
joj tris Bortus asfalto. Kadangi, 
kaip tvirtina mokslinczius Pek- 
ham, lygiai kerosinas, kaip ir as
bestas yra to paties paėjimo kj^jr 
a-f ai tas, paeina isz organiszkų 
kūnų liekanų, pasidarę jie po že
mė po įtekme karezezio ir didelio 
spaudimo, tai lygiai asfaltas, kaip 
ir kerosinas ir asbestas pasidarę 
isz apmirusių žuvių ir medžių.

Jeigu teip. tai vėl klausymas, 
kokiu budu tose vietose, kur yra 
po žemė czieli asfalto plotai ir ke- 
rosino ežerai galėjo ant mažo plo
to atsirasti tokia daugybė medžių 
ir žuvių, kad isz jų kūnų tokia 
daugybė kerosino ir asfalto galė
tų pasidaryti? Tas galėjo atsi
tikti per urną pasikėlimą czielų 
jūrių dalių, kuriose gyveno daug 
žuvų, į tas jurų dalis,gal nuo že
mės drebėjimo, suvirto daug me
džių ir isz Busimaiszymo žuvių 
kūnų ir medžių prie atsakanezių 
sanlygų per amžių eiles pasidarė 
arba asfalto plotai, arba kerosino 
szaltiniai, arba asbestas.

Taigi pasidarymas asfalto ir 
kerosino likosi iszaišskintas, Day 
persitikrino, kad tas medegas ga- ’ 
Ii ir mokslinczius padirbti be pri
sidėjimo gamtos, bet prakliszko 
pritjikymo tas bent sąiuom tarpu 
negali rasti, kadangi padirbimas 
tų medegų laboratorijose ir dirb
tuvėse kasztuotų daug brangiaus, 
negu jas galime turėti isz žemės 
vidurių. . •
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Isz Amerikos

szito 
rado

Naujas vyskupas Maine dije- 
eezijoji.

Bangor, Me. 17 d. sausio 
atėjo czia žinia, jog prabaszczius 
katalikiszkos Szv. Marijos bažny- 
ezies ant Cedar st., kunįgas M. 
C. O’Brien, popiežiaus likosi pa
keltas ant vyskupo Maine die
cezijos, vietoj pasimirusio vysku
po Healy. Naujas vyskupas gi
męs 1842 m. Airijoj; į Amerikę 
atkako 1861 m. Dvasiszkus 
mokslus baigė jis St. Mary semi
narijoj Balti m orėj.

Daug laivu prapuolė.
Seatle, Wash. Wa»iiingto- 

no, Briiiszkos Kolumbijos ir 
Alaskoa pakrantėse siautė smar
kios vėtros, laike kurių daug lai
vų susidaužė. Vien aplinkinėse 
Tacomos, Wash., mažiausiai 25 
laivai paskepdo. Prie salos Van- 
couver krantų vandens sugabeno 
daugybę liekanų nuo susidaužu
sių laivų.

Plaukinejantl paroda.
Washington, D. C. Perdėtinis 

statistiszko biuro iždo ministerijos 
Austin užmano parengtiplau&inė- 
janezię parodę Amerikos produk
tų ir iszdirbimų. P. Austin no
ri ant keliolikos laivų surinkti 
prabas visokių tavorų ir siųsti 
tokius laivus paeiliui: pirmiau
siai į portus vidurinės ir pietinės 
Amerikos, paskui į portus Aus
tralijos ir Azijos ir ant galo per 
Suezo kanalę ir Terpžemines jū
res į Europos portus. Paroda 
trauktųsi tris metus, bet apva
žiuotų visus svarbesnius svetimų 
krasztų portus.

Nusimarino badu.
Peoria, Lll. Netoli nuo 

miesto, apie stoj triobelėj
kunę Jokūbo Knntzo. Jo kisze 
niuose rado $456 pinįgais ir rasztę 
reiszkiantį, jog negyvėliui prigu
li 80 akrų geros ir iszdirbtos že
mės. Apžiūrėjęs kunę koroneris 
susekė, kad Kuntz nusimarino ba
du, kadangi jo pi’ve nė jokių val
gio liekanų ne buvo.

Szaltos maudynes.
Brooklyn, N. Y. Ant prūdo 

^Evergreen ‘kapinių, beeziužinė- 
jant, įlūžo 60 žmonių, daugiausiai 
moterių, merginų ir vaikų. Prie 
to prigėrė du 11 metų vaikai; 
kunus jų isztraukė isz po ledo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Knoxville, Tenn. Ant At

lanta, Knoxville & Northern ge
ležinkelio, netoli Farland, susi- 
muszė du trukiai. Prie to trūkio 
vedėjas ir peczkurys likosi už- 
muszti.

Montgomery, Ala. Ant Plant 
geležinkelio, netoli Dimmick, au
sim uszė du į prieszingas puses bė
ganti trukiai. Prie to trūkio 
vedėjas, peczkurys ir vienas vago
nų stabdėjas likosi užmuszti.

Gaisrai.
Cincinsati, Oh. Laike persta

tymo JShakeYpearo dramos Ham
leto užsidegė czianyksztis operos 

teatras. Nors susirinkę teatre at
sirado dideliame pavojuje, bet 
kad sumiszimo ir susigrūdimo 
tarpdury j nebuvo, visi iszsigelbė- 
jo. BlėJį ugnies padarytę skai
to ant $200000.

New York. Sudegė czia trio- 
ba, kurioje tilpo aptiekoriszkų 
medegų pardavinyczia Lehno ir 
Finko, pn. 128 VVilliams str. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
$200000.

Montreal, Canada. 27 d. sau
sio szitame mieste siautė baisus 
gaisras, kuris pridirbo blėdies ant 
$3000000. Sudegė berzė, pui
kiausia miesto trioba, kurios pa 
statymas kasztavo pusę milijono 
doliarų, ir daug psrdavinyczių.

JohnsTown, Pa. Netoli nuo' 
czia, miestelyj Ashtola, užsidegė 
užlaikomi kompanijos dveji dar- 
binįkų nakvynės namai. Kadan
gi namai buvo mediniai, tai ug
nis platinosi labai greitai, ne visi 
darbinįkai spėjo iszbėgti, keli ne
spėjo iszbėgti ir sudegė.

Kansas City, Mo. Sudegė czia 
namai Mc Carthy’o. Ugnyje pra
žuvo trejetas vaikų, kurie miego
jo ant augsztutinių namų lubų. 
Sudegė 18 ir 14 metų dukterys ir 
10 metų sūnūs.

MaskoHszki ateiviai.
Bangor, Mf. 17 d. sausio per 

szitę miestę pervežė 362 ate vius. 
Vbi jie paėjo isz maskoliszkoe 
Lenkijos. Nežinia, ar terp jų ne
buvo ir lietuvių, kadangi mat 
daugelis lietuvių, per savo kvailu- 
mę, pasiduoda už lenkus. Atga
beno juos isz New Brunsvv ck isz 
miesto St. John. Visi jie turėjo 
iszpirktas tzifkorles į New Yorkę, 
todėl kompanija, iszeod>nu->i juos 
porte St. Johu, turi geležinkeliais 
gabenti į New Yorkę.

Noręjo sugriauti bažnyczią.
Richland Center, Wi?. Isz 

lauko prie neseniai ežia pastaty
tos metodistų bažnyczios atsitiko 
baisi expliozija, kuri pagadino 
vrenę sienę ir visus langus iszku- 
lė. Pasirodė, kad po bažnyczia 
buvo tyczia padėtas dinamitas, 
bet kas tę padarė, iki< sziol nesu
sek S.

Uibere begauti truki.
Everet, Wash. Ant Great 

Northern-geležinkelio, netoli Ed 
cuunds, nusiritusi nuo kalno žemė 
užbėrė kelię. Atbėgęs ant tos 
vietos tavorinis trūkis iszszoko 
isz rėlių ir turėjo sustoti. Nu
siritę paskui žemės szmotai trū
kį su visu užbėrė.

Indljonu niaisztai.
South Mc Alister, Ind. Su

sirinkę ežia tikri Choctaw iudijo- 
nai, ant savo susirinkimo nuspren
dė praszalinti baltveidį guberna
torių Dukes ir jo vietoj isztinko 
tikrę mdijonę Danielių Roll; vie
toj ballveidžių urėdnįkų iszrinko 
indijonus. Dalis Creek indijonų, 
gyvenanezių ant tos jau terjtori- 
jos, per savo pasiuntinius p|*ane- 
szė prezidentui į Washingtonę, 
jog jie ne nori prigulėti prie Su
vienytų Valstijų ir ant toliaūs 
pasirengę valdytiesi savistoviai, 
kaipo visai neprigulmingas krasz- 
tas. Nors iki sziol užpuolimų ant 
baltveidžių kolionistų no buvo, 
bet tuos apėmė baimė, jie reika
lauja kariaunos. Indijonai teip- 
jau apsiginklavo. Gal todėl cz a 
užgimti kraujo praliejimai.

105 metu senele.
St. Joseph, Mo. 24 d. sausio 

pasimirė ežia lenkė, Katarina Wie- 
ezorek, paeinanti isz Poznaniaus 
provincijos. Ji iszgyveno ant svie
to- 105 metus, iki paskutiniai va
landai gyvenimo užlaikė visę pro- 
tę ir per visę savo amžį niekada 
nesirgo. Tokios sveikatos ne vie
nas gali pavydėti.

Girtuoklio darbas^
Scranton, Pa. Czianyksztis 

barzdaskutis Jansen parėjo girtas 
namon, o kad pati pradėjr iszme- 
tinėti jam girtuokliavimus, per
pykęs girtuoklis, pagriebė liaimpę 
ir metė į luvę, kurioje miegojo jo 
sūnūs. Lova užsidegė, o joje su 
degė girtuoklio sūnūs. Janseno 
pati ir sesuo teiposgi apdegė ir 
tai teip sunkiai, kad nėra didelės 
vilties ant jų iszgijimo.

Mokykloj ioazimo namai.
4 Oshkosh, Wis. Czianykszczioj 

augsztesnėj mokykloj mokintiniai 
parengė loszimo namus. .Besi, 
mokinanti vaikinai ir merginos 
rinkdavosi ežia vakarais ir kazy- 
ruodavo iki 9 vai. Susekusi tę mo
kyklos uiveizda, iszdavė prisaky- 
mę neleisti daugiau vakaran mo 
kintinių į mokyklę,

Saliunu naikintoja.
Kansas City, Mo. Gyvena ežia 

moterLzkė Nation, kuri baisiai 
ne kenezia saliunų. Už iszardy- 
mę kelių saliunų ji likosi sūdo 
nuspręsta į kalėjimę, dabar jos 
bausmė pasibaigė. Vos iszėjo isz 
kalėjimo, pradėjo vėl su savo 
draugėms ir pasekėjoms ardyti ir 
griauti avaiginanezių gėrymų per 
davinyczias ir kelias jau sudaužė 
mieste Kansas City- Szinkorius 
visų aplinkinių miestelių apėmė 
baimė, kad į juos neatsilankytų 
nekenezianti saliunų moteriszkė. 
Policistai ne drysta daužyti mote
rių gęlvų su savo lazdoms, kaip 
tai daro neramiems vyriszkiamn.

Prapuolė laivas.
Philadelphia, Pa. Pereituose 

metuose iszplaukė isz ežia garlai- 
vys “Liverpool”. Vežė jis kero 
sinę į Japoniję. Apie tę garlaivį 
nėra ne jokių žinių; ant paskiitos 
vietos jis neatėję. Turėjo pa 
skęsti laike siautusių ant Pacifico 
vėtrų arba sudegti. Vertę tavo- 
rų, buvusių ant pražuvusio garlai
vio, skaito ant $135000.

Pasisavinimai svetimu pinigu.
Pereituose metuose ant viįo 

Amerikos ploto visokį urėdnįkai 
pasisavino sveti orų pinigų už 
$4600000. Tojėsuma sziteip skirs
tosi: vieszų urėdų urklnįk ii pasi 
savi no vieszų pinigų- $1180000, 
bankų urėdnįkai $1850000, agen
tai $270000, urėdnįkai budavoji- 
mo ir paskolos draugysezių $125 
000, vekselių dirbėjai $150000, 
paczto urėdnįkai pavogė $25000, 
visuki kiti urėdnįkai $1000000.

Evpliozijos.
Bellaire, Oh. Czianykszczio 

se plieno dirbtuvėje atsitiko smar
ki sutarpinto metaliaus expliozi- 
ja, kurios vienas darbinįkas liko
si ant. vietos užmusztas, vienas 
m rtinai užgautas, o trys užgauti 
nors sunkiai, bet ne mirtinai. Terp 
užgautų, rodosi, lietuvio nėra.
'Detboit, Mich. Watkerville

du darbinįkai likosi ant vietos 
užmuszti, o 8 sunkiai sužeisti, isz 
kurių trys sužeisti, rodosi, mir
tinai.

Paskendo laivas.
Point Arena, Cal. Iszplau- 

kęs isz czia į San Francisco gar- 
laivys “Barbara Hernster”, likosi 
netoli kranto ant uolų užmestas 
ir sudaužytas. Vienas laivo ju- 
rinįkas prigėrė, kada jis stengėsi 
pergalianti virvę nuo laivo ant 
kranto; kiti buvę ant garlaivio 
žmonės likosi iszgelbėti.

Isz darbo lauko.
^1 Carnegie, Pa. 150 darbinį- 

kų Camphill kastynių pakėlė 
sztiaikę už tai, kad kompanija ne 
nori mokėti už darbę pagal uni
jų tabelę. Sztraikas vienok trau 
kėši ne ilgai, kadangi kastynių 
savin į kai sutiko ant darbinįkų rei
kalavimų. »

5 Denver, Col. Sztraikai 
anglekasių szitame sztete plati
nasi vis labiaus. Dabar sztrai- 
kuojs jau 2600 darbinįkų, bet 
prie sztraiko pristoja vis dau- 

,giaus. Kastynės Et Passo 
ir Fremont apskriezių visai 
stovi. Darbinįkų pasiuntiniai 
iszkeliavo į pietinius szteto krasz- 
tus prikalbinėti tų krssztų darbi- 
nįkus pristoti prie sztraiko.

H South Sharon, Pa. Sharon 
Steel Co. pradėjo darbus prie sta
tymo namų darbinįkams. Kada 
bus parengta viskas ant patalpini
mo darbinįkų, prasidės darbai 
naujose szitos kompanijos dirbtu
vėse.

1 Pittsburg, Pa. American 
Tin Plate Co. pastatys ežia naujas 
baltos blėtosdirbtuves, kurios bus 
didžiausios visoj Amerikoj. Vi
sose szitame mieste ir aplinkinėse 
dirbtuvėse sziuom tarpu darbai 
eina gerai.

Hartford City, Ind. Dvi 
kompanijos: American Window 
GIass Co. ir Independent Mfg. 
Ass. nusprendė uždarytį nuo 1 d. 
balandžio visas 89 joms priguiin- 
czias stiklo dirbtuves ir per tai 
30000 darbinįkų atsiras be dar 
bo.

<|Į West Supf.rior, Wis- Dar
bai giriose prie kirtimo medžių 
eina gerai. Mažiausias uždarbis 
yra $26 ant mėnesio, darbinįkai 
gauna nuo kompanijos guolį ir 
valgį.

1 Muskegon, Mich. Darbinį
kai czianykszczių blėtos dirbtu
vių pristojo prie unijos, bet kom
panija unijos nepripažįsta; todėl 
be abejonės užgims ežia sztraikai.

Erie, Col. Kalnakasiai sziau 
rinių distriktų anglių kastynių 
nutarė pakelti sztraikę, jeigu kas- 
tyuių savinįkai ne sutiks ant pa
kėlimo uidarbę užmokesnio.

Rockford, III. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina dabar labai gerai. Neužil- 
gio pradės dirbti su dviem darbi
nįkų atmainom.

5 Mahanoy City, Pa. Dar
bai eina ežia labai gerai Pereitę 
sanvaitę Frankso mainoee užmuszė 
ežia du darbinįkų, trcczię sun
kiai užgavo, bet jie buvo ne lie
tuviai.

Stankenvill, Oh. Kasty- 
nėse Nic. Fadeu darbinįkai palio
vė dirlię isz baimės priesz kokię 
ten dvasię.

•f La Crosse, Wi8. Susitvėrė 
ežia kompanija su $1200000 kapi
talo, kuri szitame mieste parengs 
dideles alaus leidinyczias.

Monroe, W.Va. Netoli szito 
miesto bus neužilgio parengtos 
naujos kastynės; žemė su anglims 
jau nupirks.

1 Norvich, Conn. Czianyk
szczių Slatero medvilnės dirbtu
vių darbinįkai pakėlė sztraikę, 
kadangi mat jiems numažino už
darbį ant 12%.

N WlLLIAM8TOWN, Pa. 1000 
darbinįkų anglių kastynių, prigu- 
linczių Peunsylvanijos geležin
keliui, pakėlė sztraikę. Jie rei
kalauja 8 darbo valandų.

Hammond, Ind. Darbai 
ežia eina gerai, bet ir darbinįkų 
yra daug ant vietos; isz kitur 
todėl atkakęs ne gali greit gauti 
darbę.

5 Niles, Oh. American Steel 
Co. padidįs savo czianykszczias 
dirbtuves, paskui priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

Cheyenne, Wyo. Union 
Pacific Iron Co. pastatys ežia 
naujas geležies dirbtuves.

East St. Louis, Mo. Union 
Wire Mill Co. neužilgio parengs

Cambridge, Pa. American 
Tin Plate Co. pastatys czia nau
jas blėtos dirbtuves, kuriose ras 
darbę 500 darbinįkų.

N Youngstown, Oh. Darbai 
czianykszcziose geležies ir plieno 
dirbtuvėse sziuom kartu eina ge
rai, visur dirba pilnę laikę.

1 Connelbville, Pa. Perei
tę sanvaitę szitame apskrity] de
gė 16696 kokso pecziai.. Prie 
visų peczių dirbo pilnę laikę.

1 Wheeung, W. Va. La Bei- 
le dirbtuvėse, prigulincziose Ame 
rican Tin Plate Co., prasidės dar
bai nuo pradžios vasario mėnesio.

Crawfordville, Ind. Ne
užilgio pastatys czia naujas drato 
dirbtuves, kuriose ras darbę 500 
darbinįkų. \

5 Reading, Pa. Sztraikai Union 
Traction Co. dirbtuvėse pasibai
gė, darbinįkai nuo 16 d. sausio 
pradėjo dirbti.

1 Cleveland, Oh. Prasidėjo 
darbai prie naujai pastatytų Ame
rican Steel and Wire Co. augsztų 
peczių.

•] New Castle, Pa. Amen- 
can Window Glass Co. uždarė 
czianykszczias savo dirbtuves dėl 
stokos darbinįkų.

5 Charleston, Pa-
mitt & Romia t er pastatys mia 
naujas stiklo dirbtuves.

Rankin, Pa. Marshall — 
McCIinton Construction Co. pa
statys czia naujas dirbtuves.

Hudson, Mabs. Darbai Rub
ber Apaley Co. eina silpnai, dir
ba tik 3 dienas per sanvia^|

McDer-

ISZ
Lietnviszkn dirva.

Eikime taliaus. Draugystėszel- 
pimo besimokinanezios jaunuo
menės “Motinėlė,” ir “Susivie- 
nyjimas” turi savo konstitucijose 
pasargas, kad kariaujanti 
priešą katalikiazkę tikėjimę ne
gali prie tų lietuviszkų organiza
cijų prigulėti. Kas gi yra tie 
kariautojai priesz katalikiazkę 
tikėjimę? Ne vienas norėtų apie 
tai iinuli, kaip ir “Lietuvos” re
daktorius norėtų iszgirsti nuo kn. 
Miluko platesnį paaiszkinimę, 
ant ko remiasi “Lietuvos” vien- 
pusiszįrumas? - Gal vienpusiais ir 
kariautojais priesz katalikystę yra 
visi tie, kurie drysta iszrodinėti 
skriaudas, kokias žmonės kenezia 
nuo tūlų kunįgų? Gal tie laik- 
raazczai kariauja priesz katali
kiazkę tikėjimę, kurie talpina sa
vo skiltyse kunįgų nuskriaustų 
pasiskundimus? Tę daryti vie 
nok tai prideryttė laikraszczių, 
kurie turi būti apgynėjais skriau
džiamų. Argi laikiaszcziai ir 
žmonės privalo tylėti, jeigu juos 
skriaudžia kunįgas? Jeigi teip 
laikraszcziai darytų, kiekvienas 
turėtų tiesę užmesti jiems vien- 
pusiszkumę, kiekvienas turėtų 
tiesę vadinti juos (yra isz tikro 
toki laikraszcziai) vienpusiszkais 
apginė j uis kucįgų reikalų ir tai 
ne tik jų teisingų reikalų, bet 
viso jų despotizmo. Reikia 
mums jau ant galo suprasti, kad 
kunįgų asabiszki reikalai tai ne 
katalikystė, kad peikianti nege
rus kunįgų darbu4, o tokių ypacz 
Amerikoj yra labai daug, ne 
kariauja priesz katalikystę, tik 
stengiasi ję iszvalyli nuo ter- 
szianezių ję putų. Argi isz ti
kro musų lietuvlszki kunįgai 
Amerikoj teip dorai elgiasi, kad 
ant nupeikimo neužsipelno?

Chicagos lietuviai, negalėdami 
susitaikyti su savo dvasiszku va
dovu, pasidalino jau į tris para
pijas. Padarė tę, turbut, ne dėl 
gerumo savo dvasiszko vadovo? 
Waterburio lietuviai ir po sziai 
dienai laukia teisingų rokundų 
isz parapijos kasos. MuCartnelio 
lietuviai net per laikraszczius pa- 
jieszkojo kunįgo ne žinodami, kur 
dingo pinįgai ant varpų paau
kauti. Sziuom tarpu tę litaniję 
galima užbaigti skauduliais ir 
provoms su dvasiszku vadovu Phi- 
ladelphios lietuvių. Musų sar
gai katalikystės tyli vienok apie 
tokius atlikimus jų luomoj, o ty
lėjimas remkis pritarimę. Argi 
tai toki katalikystės palaikytojai 
visus tokius musų kunįgų darbus 
laiko už dogmatus katalikiszko 
tikėjimo, priesz kokius nieks ne 
turi tiesos atsiliept!? Gal visi tie 
apkaltinimai kunįgų yra tai tik
ras melas? Mes juos negalime 
laikyti už melę, kadangi juos pa
duoda tankiausiai buvę karszti 
stulpai apkaltinamų kunįgų. Ir 
terp komiteto vedanezio provę 
su kunįgu Philadelphioj sąna
rių patėmyjame pravardes karsz- 
cz i ausiu pirma kunįgo tarnų 
ir apginėjų. Tik ne bedieviai ir 
prieazai katalikystės tokiais į umę 
laikę padarė, bet greieziaus kunį
gas savo pasielgimu ir tiems akis 
atidarė.

visaip niekino 
lenkberniai, bet

Match Co. dirbtuvėse auitiko bai- Wire Miil Co. neužilgio pa 
si chemikalijų expliozija, kurios i ca>a naujas drato dirbtuves.

Kas bedievis?
Mes papratę, kur reikia ir kur 

ne reikia, kiszti tikėjimę, net 
grynai tautiszki lietuviszki reika
lai ne apsieina be tikėjimo, musų 
organizicijos teiposgi paremtos ant 
tikėjimo: vienos yra tikėjimisz- 
ko, kitos antitikėjimiszkos. Tikė
jimas vienok yra individualiszka 
savastis kiekvieno žmagaus, yra 
tai pnvatiszkas reikalas sanžinioa 
žmogaus; už tokius reikalus jis 
gali atsakyti vien priesz Dievę, 
kuris yra sanžinios valdytojom o 
ne priesz žmonis, kurie juk ne turi 
nė jokios valios ant sanžinios sa
vo artymo. Kunįgai, kaipo žmo
nės, ne turi tame nė jokių ypatisz- 
kų privilegijų, o vienok jie visur 
stengiasi ant savę paimti rolę žan
darų dabojimui žmonių sanžinios 
ir mislių. Iszto ir kyla daugiau
siai visi dabartiniai musų nesuti
kimai, musų partisskumai, ypacz 
kad kunįgai, dabodami žmonių 
sanžinę, ne visada ir ne visi prisi
laiko teisingumo, per kę, supran
tama, žudo žmonių iszsitikėjimę, 

1 kurie ne nori priimti už neklai
dingus sudžias musų kunįgus.

Kun. Milukas, savo raszte ne
seniai patilpusiame “Katalike”, 
terp kitko užmeta man, “Lietu
vos” redaktoriui, vienpusiszkumę,

1 nors besidarbuodamas prie “Var
po” asz elgiausi ne vienpusiszkai 

’ ir buvau ir kunįgų godojamas. 
Ant to tiek galiu pasakyti. Laik- 
raszczio priderystė yra kovoti už 
teisybę, apginti skriaudžiamus 
nuo neteisingai skriaudžianezių; 
tokį mierį laikraszcziams asz isz 
dabar paskirtu. Besidarbuoda- 
mas prie “Varpo”, ne kartę užsto
jau už katalikiszkę tikėjimę ir už 
kunįgus, kadangi kaip vienas teip 
ir kiti yra Lietuvoj maskoliszkų 

1 valdžių skriaudžiami, katalikystė 
ten prispausta ant naudos staezia-

1 tikystės, taigi mano, kaipo “Var
po” darbiuįko, buvo priderystė 
stoti už prispaust} despotiszkų 
maskoliszkų valdžių pusę. Autga- 
lo Europoj, kur kunigija turi elg- 
tiesi pagal vietines tiesas ir pa- 
davadyjimus ne teip .lengva patė- 
myti visus gerus ir peiktumus ku
nįgų darbus. Rods Amerikos laik
raszcziai raszė gana apie tokius 
darbus kunįgų Amerikoj, bet 
asz tę laikiau už neteisybę, 
apie teisingumę kunigams daro
mų užmetinėjimų Europoj sunku 
žinoti; norint Amerikos kunįgų 
darbus pažinti ir suprasti, reikia 
būti Amerikoj. Czia kunįgų ir 
katalikystės nieks ne skriaudžia, 
kunįgai turi daugiaus prerogaty
vų už visas kitas luomas ir ant 
nelaimės, tas prerogatyvas dau
gumas jų sunaudoja ne ant labo 
savo brolių, bet ant jų skriaudos. 
Taigi Amerikoj ne kunįgai rei
kalauja apgynimo, kurie czia 
stengiasi užimti vietę maskoliszkų 
valdioįkų, bet jų skriaudžiami 
žmonės- y Kad teip yra, faktų tokių kunįgų iszartos dirvos 
galima privesti daugybę. surinkimo tinkamo vaisiaus.

dabar jie kun. Žebrį laiko už nie
kiausi} Kunįgę. -

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
paminėjome, jog ežia susitvėrė 
kooperatyviszka lietuviszka drau
gystė, kurios kapitalas sie
kia 12.500. Kapitalas tas susi
deda isz 500 akcijų' po $5. Ad
ministracija draugystės yra isz se 
kanezių ypatų: prez.—V. J. Pet 
kon; vice prez—J. Volongevy- 
cze; kaaierius—Girdvin; raszti 
nįkas—P. J. Grigas; prekystes 
derektoriai: M. Strigonis, M. 
Mancevycze, Volongevycze, A. 
Geoevycze ir V. J. Petkon. Drau 
gystė nori uždėti valgomų daiktų 
krautuvę, o jei gerai seksis, tai 
uždės ir kitokias ir kituose mies
tuose. Taigi lietuviams priderė 
tų pirkti kuo daugiausiai akcijų.

Patrijotų pažįstamas.

Isz Brandford, Conn.
Keli metai atgal czianykszcziai 

lietuviai buvo dar lenkystės su
panezioti, tarnavo jie lenkams, 
godojo vien lenkiszkę kalbę, o 
lietuviszkę niekino, tarnavo len
kystei. Dabar, pasidėkavojant mu
sų budintojams ir pas mus užgimė 
kitokia dvasia, karszcziausi len- 
komanai persikeitė į lenkystės 
prieazus, daugumas lietuvių su 
prato, kad lietuvys ne yra lenku 
ir todėl jie paliovė tarnavę len
kams, bet pradeda darbuotieji 
ant savo tautos labo. Nors ne 
daug ant musų tautos labo nevei
kėme, bet v agi jau turime su 
kuom pasigirti. Ant Paryžiaus 
parodos musų lietuviai sudėjo 4 
dol. (aukos pakvituotos nr. 4 
“Lietuvos”). Užmanytojumi dė
jimo aukų ant to mierio buvo p. 
Mockevyczu. Ant kankintinių 
sudėjome $8.20^aūkų, surinko jas 
p. p. Bernotą ir Mockevycze (pa 
kvituotos nr. 44 “Lietuvos”).

26 d. fmgpjuczio užsidėjo czia 
grynai lietuviszka draugystė 
Lietuvos Brolių. Pradžioje ję 

ir persekiojo 
sziędien ji

stovi jau ant gana tvirtų kojų, 
iszsiliuosavo visai nuo lenkomani- 
jos, kę geriausiai parodo szitas 
faktas: 16 d. sausio atėjo lenkisz- 
k’ delegatai užkviesti draugystę 
ant baliaus, lai visi draugai vien
balsiai atsisakė dalyvauti ant len
kų baliaus. Mat kaip pirma per 
daug garbino lenkystę, taipjau 
dabar per daug nekenezia lenkų. 
Lietuvos Brolių draugystė 29 d. 
gruodžio parengė savo locnę ba
lių, ant kurio turėjo muzikę po 
vadovyste p. Molio. Kitę balių 
parengsime su dainoms. Pas 
mus mat susitvėrė jau ir dainorių 
draugystė po vadovyste Jono 
Mockevycziaus. Sziuom tarpu prie 
tos draugystės priguli dar nedaug 
sąnarių, bet tikimės, kad jų skai
tlius pasidaugįs urnai. Isz pra
džių eina viskas gerai.

Taigi supratimas musų miesto 
lietuvių kyla. Gaila vien, kad 
czia mažai yra lietuviszkų laik
raszczių skaitytojų, isz kurių vis
gi galima labiaus apeiszviesti, ge
naus musų visų reikalus pažinti. 
“Lietuva” turi czia 4 skaitytojus, 
“Vienybė” 2, “Ateitis” 1 ir “Sau
lė” 2. Tikimės vienok, kad pra
sidėjus 20 szimtmecziui, pasidau 
gįs ir pas mus skaitlius lai k rasa 
ežiu skaitytojų. Kad tas ateitų 
kuo'jgreieziausiai.

Kaip visur, teip ir czia, netruk 
sta lietuvių ne gražiai besielgian- 
czių; yra ir czia nemažai tokių, 
kurie visę atliekam} laikę pralei 
džia galiūnuose ir užkabinėja ir 
niekina v^sus kitaip bėsielgian- 
czius. Ant tų vienok nėra kę 
daug paisyti. Ateis gal neužilgio 
laikas, kad ir szitie supras negra
žius savo pasielgimus ir pradės 
elgtiesi gražiaus, žmoniszkiaua 
Turime viltį, kad supratimas ir 
pas juos atsilankys. Mes galime 
jau džiaugtiesi ir isz tų permainų, 
kokios pas mus atsitiko; toliaus 
gal tų permainų ir ui ant visų 
gero, bus dar daugiaus.

Tautietis.

Jeigu todėl ant užsipelnymo 
vardo ne kariaujanezio priesz ka
talikystę, ne vienpusiszko, liuoeo 
nuo partiszkumo reikia tylėti 
vien apie kunįgų peiktinus dar
bus ir peikti vien szliupinius, isz- 
radinėti ant jų nebūtinus daiktus, 
tai mes niekada į susipratimę ne 
sueisime, kadangi tylėjimas apie 
kaltes kunįgų, mėtymas jų kal
ėsiu ant sprando szliupinių ne 
butų teisingu, o neteisybė nieka
da ir niekur gerų vaisių ne isz- 
davė.

Rods terp musų kunįgų ne vi
si skriaudžia žmonis, ne visi 
peiktinai elgiasi. Tas teisybė, 
bet ir tiegeriejie stengiasi užslėp
ti kaltes negerai daranezių, nori 
ir kitus priversti tylėti apie to- 
kiub kunigijos darbus, taigi tuom 
jie paima dalį kaltės savo san 
draugų ir už ję turi atsakyti taip
jau kaip ir piktai daranti. Jeigu 
geri kunįgai nori iszriliuosuoti 
nuo apkaltinimų už kaltes savo 
negerų sandraugų, tegul stoja į- 
kovę su tais negeraisiais, užstoda
mi už skriaudžiamus žmonis; be 
to už kaltes kitų reikia ir geriems 
atsakyti kaipo sąnariams tos pa 
ežios luomo?, užstojantiems ir 
slepiantiems peiktinus tos luo 
mos sąnarių pasielgimus. Kata- 
likys'ę žemina todėl ne tie, ku
riuos kunįgai vadina kariautojais 
priešu ję, bet visi piktai daranti 
kunįgai, jų spangi tarnai ir apgi
ntai. Ne Szliupas ir jo pasekė
jai yra platintojais teip vadina
mos bedievystė*, bet peiktinai 
besielgianti kunįgai. Szliupo 
szalinįkai gali tik pasinaudoti isz 

ant

Isz Lawrence, Mass.
24 d. sausio atsibuvo ežia ves

tuvės su musztynėms. Mat ant 
vestuvių užėjo kėli, (turbut ne 
kviesti. Bjaurus yra paprotys lys
ti ten kur nepraszo. Rd.). Vos ati
darė duris, keli girti veselnikai 
puolė ant įeinanezių, vienam teip 
drožė su stiklu į galvę, kad tas 
puolė apkvaitęs ant grindų; at- 
sigaivaliavęs, nuėjo ant pol'cijos 
stacijos ir pasiskundė. Ant ves
tuvių atvažiavo patrolėa vežimas 
ir suėmė tris peszlukus ir nuga
beno į augszlalangę. Panedėlyj 
atsibuvo prova. Sūdąs nuspren
dė visus ant užmokėjimo baus- Į 
mės $10 — 15. Tai mat ant ko 
eina lietuvių pinįgai 1 Mokanti 
bausmes porcijos suduose vienok I 
ne nori nieko auk u i nttmt szkų 
reikalų, jie vis.ip niekina, vadina 
szliuptarniaia visus dedanezius 
aukas ant tokių reikalų. Jie ne 
tik pats nepriguli nė į jokias tau- 
tiszkas draugystes, bet niekina vi
sus prigulinezius.

13 d. grudžio pereitų metų at
sibuvo busirinkimas “Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės”. Nors drau
gystė skaito apie 30 sęnarių, bet 
ant susirinkimo atėjo tik 10. Rei
kėjo siuntinėt į namus kitų sąna
rių, kad jie užsimokėtų prigulin- nori ydgiv- 
ežius nuo jų centus. Nors moke«- - - 
tM teip mažas, bet daugelis ir tų nepatinkaneziam pasakyti 
centų ne nori mokėti. Gėda i« (anot jo paties žodžių isz

Isz Brockton, Mass.
Czianykszczios lietuviazkos pa

rapijos reikalai stovi neblogiau
siai. Dabartinis prabaszczius, kn. 
Matulaitis, darbuojasi kaip galė 
damas ant įkvėpimo atžagariai 
suprantantiems tikėjimo ir doros 
pamatų.

Terp czianykszczių lietuvių nė
ra didelio sutikimo, jie, pasidalinę 
į tikrus lietuvius ir įsegamas 
lenkbernius, terp savęs kariauja. 
Lenkberniai stengėsi ui lietuvių 
pinįgus pastatyt} bažnyczię pa
versti į lenkiszkę. Jie prikalbė
jo prabaszczių ir vargamistrę ir 
tas su savo choru ant vargonų 
laike dievmaldystos pradėjo gie
dot 6 lenkiszkas giesmes. Nors 
lenkberniai gana stengėsi tę nau
ja madę palaikyti įkalbėdami, jog 
leukiszka kalba giesmėms geriau 
tinka, bet tas naujas užvedimas 
Įsegamų ne ilgai galėjo trauk
tieji. Žinoma, kad tie įsegamos, 
kurie visas už lietuvių pinįgus 
parengtas įtaisas stengiasi pa
versti į lenkiszkas, nieko ne au
kauja ant taulisekų reikalų, nieks 
isz jų ne davė nė oento nė ant lie- 
tuvisekoa spaudos parodos Pary” 
žiu j, nė ant lietuviszkų kankinti- 
nių, nė ant kitokių lietuvisekų 
tautiszkų reikalų. Ne skaito jie 
nė lietuvisekų laikraszczių ir knį- 
gų, bet griebiasi lenkisekų. Ne 
mokėdami gerai lenkisskos kal
bos, mokina savo*vaikus pagady- 
toe, lietuvisekai vaikų visai ne- 
mokina. Kada ošia atkakęs vie
pę kartę kun. Žehrys, pamatęs 
kaip atžagariai viskę supranta ir 
elgiasi tie lietuviaeki lenkberniai, 
jų paaielgimę nujieikė, tai dar ir

tikro turėtų būt tiems atazalė- 
liams.

Lietuvis.

Baltimore, Md.
16 d. gruodžio pereitų metų 

(gaila, kad teip vėlai mums žinia 
priduota. Red.), einanti skersai 
geležinkelio, likosi atbėgusio trū
kio pervažiuota lietuvė Marijona 
Martinaitienė; likosi ji užmuszta 
ant vietoa. Nelaiminga mote- 
riszkė paliko penketę vaikuczių, 
isz kurių vyriausias 15 metų, o 
jauniausias 7 m. Velionė buvo 
gera ir dora moteriszkė. Paėjo 
isz Kauno gub., Sziaulių pav., 
Meszkuczių parapijos. Norinti 
dauginus kę dažinoti apie velionę 
giminės ir pažįstami, gali'atsi- 
szaukti ant antraszo: V. Marti
naitis, 635 W. Pratt str., Balti
more, Md.

Susivažiavimas prispaus
tų tautų reikaluose ' 

atidėtas.
“Gazeta Pittaburgska” paduo

da, kad komitetas priėmimo de
legatų ant susivažiavimo pri
spaustų tautų reikaluose atidėjo 
susivažiavimę ant 12 d. vasario. 
Gaila, kad apie atidėjimę susiva
žiavimo ne praneszė į laikr^sz- 
ežius pakviestų ant sus.važiavimo 
tautų. Tę komitetui priderėjo 
padaryti.

XV-to Seimo Nutarimai.
“Tėvynė,” 42 num. 1900 m. 

paduoda tulus praėjusio seimo 
nutarimus dvejopai: P. V. Am- 
broževyczia, kaipo antns sekre
torius, protestuoja priesz tulus 
sukraipytus nutarimus užraszy- 
tus pirmo sekretoriaus, p. V. Sta
garo.

Ant to iki sziol nebuvo pa- 
aiszkinimo. Tai kę turi mislyti 
apie tai organizacijos sęnariai, 
ant seimo nebuvę? Keno teisy
bė—pirmo ar antro sekretoriaus 
ir pagal kuriuos nutarimus cen
trai isz kas komitetas privalo elg- 
tiesi? Asz, kaipo buvęs ant sei
mo, laikau už reikalę kelis žo
džius apie tai paraszyti norin
tiems patirti reikalę Susiviepyji- 
mo sęnariams.

Asztuntas nutarimas p. V. Sta
garo užraszytas sziteip: *,Už ue- 
i-szpildymę Sus. statutų, tilpusių 
konstitucijoj ar seimų protoko
luose, sąnariai yra suspenduoja
mi Cenir. Komiteto be jokios 
apeliacijos;” p. V. Ambroževy- 
cziausgi užraszyta: “Už nem-

pildymę Sus. įstatų link mokes- 
czių tilpusių konstitucijoj arba 
seimų protokoluose, sanariai yra 
suspenduojami Centr. • Komiteto 
be jokios apeliacijos”. Matomai 
antro sekr. yra ežia pridėta *4ink 
mokesezių”; pridėti tę jis turė
jo tikrę tiesę. Pirmo sekr. už- 
raszyme apleista “link mokes
ezių”. Perkeitimas arba neužra- 
szymas žodžų “link mokesezių” 
jau buvo parodytas ne tiktai 
“Tėv.” 42 num., bet ir ant seimo. 
Szitas svarstymas buvo pakeltas 
vien tiktai kaslink mokesezių, L 
y., buvo pakeltas klausymas: “kę 
daryti su tais sęnariais, kurie ne
nori mokėti mokesezių ant laik- 
raszczio iszleidimo, arba 5 centų 
ant vėlavos?” Po paaiazkinimų ir 
pasirodavijimų, tapo nutarta įra- 
szyti: “Už neiszpildymę Sus. |- 
statų link mokesezių, tilpusių 
konstitucijoje arba seimų proto
koluoto, sęnariai yra suspenduo
jami Centr. Komitėto be jokios 
apeliacijos į seimę”. Taigi ežia 
aiszku. kad antras sekr. ir užra- 
szė te<p, kaip buvo nutarta. Czia 
reikia pasakyti, kad kun. Milu
kas, kaipo geradarys, prisidavė 
prie seimo sekretorių už pagelbi- 
nykę ir jis užraszė szį nutarimę 
i sz m ėsdama žodžius “link mokes
ezių. Po uiraszymui per-kaitė 
seimo delegatuos klausdama, 
“Ar teip szitas nutarimas turi 
skambėti?” Isz vienos pusės da
vėsi balsai girdėti, “teip”, iszki- 
tos-gi“ne! ne! tu susukai!” 
Sumiszimui kylant, seimo prezi-

Įdentas sztukė nutilt, sakydama, 
“jau czia nėia balso, kaslink sz:o 
nutarimo — didžiuma pasakė 
“teip”, ir- a’Lkla”. Po tokiam 
prezidento susukimui, tiesę prilai
kanti delegatai nutilo, mat jie 
neturėjo tokios drąsos rėkti kaip 
kad tūli kunįgai ir jų samdinį- 
kai. Asz teipgi pakėliau rankę 
praszydams balso, bet prez. kaip 
man teip ir kitiems sake, “jau ne
gali būt balso kas link szito nuta
rimo—-jis yra užbaigtas.” [sz 
istorijos apie asztuntę nutarimę 
galima matyti mierius ir geis
mus guod. kuo. Miluko: jis mat 

_________ _ supanezioti, kad jis, 
ar jo draugai galėtų kiekvienam 

i von
Į (anot jo paties žodžių isztartų į 
publikę) isz Sus., suteikiant dar 
gėrę “kiek”. Teip tai mes mo
kame girtiesi savo saužiniszku- 
mu, meile teisybės irliuosybės...

Tryliktas nutarimas, pagal pir
mo sekr. užraszymę skamba: “Tė
vynė” privalo priverstinai tal
pinti tik tokius rasztua apie Sus., 
po kuriais yra pasiraszęs Sus. 
kuopos komitetas. Vienok tie 
rasztai turi būt neperilgi ir nie
kę neužgęunanti asabiszkai.” 
Prie apsvarstymo to tūlos kuopos 
pakelė reikalavimę, idant “Tėvy
nė” nebūtų cenzūruojama, idant 
joje turėtų vietę rasztai kuopų ir 
kitų organizacijos sęnarių. Pir
mas “punktas" trylikto nutarimo 
visai neatsako reikalavimui kuo
pų, nes nėjokia kuopa nereikala
vo, idant “Tėvynė” talpintų rasz- 
tus be paraszų, apie kę nutari
mas skamba. Antras “punktas” 
skamba: “Vienok tie rasztai tu
ri būti neperilgi ir niekę neuž- 
gaunanti asabisakai”. Prisitaikyti 
prie to juk nė jokia kuopa ne 
pataikys, žinoma, jeigu raszte 
bus parodyti nemandagus pasiel
gimai musų virszininkų, redakto
rių bei jų geradėjų. Apie szį 
tryliktę nutarimę ant seimo buvo 
apkalbėta Vainiau, kurio tai ap
kalbėjimo prisilaikė antras sekre
torius.

Dėlko pirmas sekr. neužraszė 
p. Astramsko kaipo redaktoriaus 
“Tėvynės”, ir kad kuopų įneszi- 
mai, kokius jospadavJ seimui, tu
ri būt pagarsinti “Tėvynėj”; tė- 
gul tę jis pats pasako, žinoma, jei
gu nori.

Asz ne galiu suprasti, dėlko 
musų virszininkai baimijasi pagar
sinti kuopę įneszimus. Man ro
dosi, kad kuopų įneszimai butų 
naudingesni “Tėvynėj” negu vir- 
szinįkų pasigyrimai.

Teipgi godotiniems Sus. sę
nariams praneszu, kad tūlų kuo
pų įneszimus turinezius svarbę, 
tūli kunįgai per savo netinkantį 
pasielgimę visai neprileido prie 
apsvarstymo: o kiti tūlų kuopų 
įneszimai tapo perkreipti teip, 
kad nutarimas visai neatsako įne- 
szimui.

Szitas raistelis buvo nusiųstas 
į “Tėvynę”, kaipo “Susiv. orga- 
nę, bet p. Astramskas jį ne garsi
no, paaisakindamas, jog kn. Kau
pas nedaleidžia jį talpinti “Tėvy^ 
nėj”; todėl asz paiverstas esmi 
kreiptieji j “Lietuvę” su praszy^ 
m u patalpinti, kad ne buvę ant 
seimo galėtų teisybę žinoti.

Ig. J. Grieazius.
Kun. Kaupas neturėjo ti 

atmesti rantus Susiv. reikali;
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kadangi “Tėvyuė” ne kun. Kau-* 
po bet Šasi v. laikrasztis. Kas 
privirė koszės, turi turėti dr?B? j? 
valgyti. Paszaliniama laikrasz- 
cziams rasztai su viduriniais toj 
organizacijoj nesutikimais, ypacz 
seniai praėjusiais, ne labai tinka, 
jie atima viet? laikrasztyj svar
besniems, kaip antai moksliBZ- 
kiems straipsniams. Ant iszriszi- 
mo vidurinių nesutikimų Susivie- 
nyjimas turi pasirūpinti savo or 
ganizacijoj sud? isz geriausių, tei
singiausių sąnarių, kuris turėtų 
ties? bausti laužanczius konsti- 
tucij? netik paprastus sąnarius 
bet ir virszininkus. Aclministraci 
jos nuskriausti sanariai galėtų 
kreiptiesi visada į tokį sud? ir jis 
turėtų ties? bausti nusidėjusius.

Red.

Isz visur.
0 Pereituose metuose Vakari

nių Prūsų provincijoj, mieste Ko
nto, likosi papjautas gimnazijos 
mokintinis Winter. Krikszczio- 
nys apkaitino žydus, buk jie dM 
kraujo, kurio buk reikalauja savo 
macams per Velykas, papjovė Win 
ter?. Isz tikro daug nužiūrėtų 
žydų suaresztavo ir atidavė po 
sudu. Sūdąs vienok suimtiems 
kaltės neįstengė darodyti ir turė
jo paleisti. Dabar gi likosi su 
aresztuotas vienas mokintojas 
mokyklos, kurį laiko ui tik- 
r? užmuszėj? Wintero, kada t? 
užtiko pas savo dukterį. Su 
aresztuotasis mokintojas yra ne 
žydas bet krikszczionis.

| Italijoj, netoli Milano, pasi
mirė garsus i tai isz kas muzikas ir 
kompozitorius Juozas Verdi, ku
ris paraszė daugybę o|>erų ir ki 
tokių muzikaliszkų kompozicijų. 
Verdi gimęs 1813 m. Daug jo 
operų gieda po vis? sviet? operų 
teatruose. Pasimirusį Verdi 
sunkiaus būt kitam užstoti negu 
pasimirusi? Anglijos karalienę, 
kurios viet? užėmė sūnūs, Verdi 
gi savo muzikaliszko gabumo pa- 
laikėjo ne turi.

| Angliezki laikraszcziai sten
giasi Afrikos būras perstatyti 
kaipo prieszus civilizacijos. Tuom 
tarpu ant Paryžiaus parodos pe 
Teituose metuose, kur buvo per
statytos viso bvieto mokyklos, 
Tranevaaliaus mokyklos gavo di
džiausi? dovan? kaipo geriausios; 
už tai angliszkos ne priguli prie 
geriausių. Transvaalius ant mo
kyklų iszleidžia kas met? 4 mi
lijonus markių, nors baltveidžių 
gyventojų jame yra vos 180000 
galvų.

|> Vokietijoj, dėl didelio sniego 
upės pasikėlė isz krantų ir užgi
mė dideli tvanai visokiuose krasz- 
tuose; ypacz tvanai dideli prie 
Sziaurinių jūrių.

| Pereituose metuose Vokieti
ja isz svetur parsigabeno visokių 
tavorų ui 5833312000 markių, 
arba aut 50084000 markių dau
ginus negu užperei'uose metuo
se ; iszgabeoo gi svetur savo ta
vorų ui 455529LOOO markių, ar
ba ant 186882000 markių dau
ginus negu užpereituoee metuose.

| Varszavoj iszeina dabar 90 
laikraszczių, kuriame tai akai- 
tliuje yra: 12 iszeinanczių kas 
d'en?, 54 kassauvaitiniąi ir 24 
iszeinunti sykį ant mėnesio.

|| Holandijos pakrantėse, įta
koj upės Maaso, paskendo Lon
dono garlaivys “Uoli and”- Ka 
piton? ir 6 jurinįkus iszgelbėjo, 
18 gi jurinįkų prapuolė.

| Varszavojlikosi suaresztuoti 
8 vokiecziai ir iszsiųsti rasskolisa- 
kų valdi'ų į Siberijp. kaipo Vo
kietijos sznipukai, kurie rinko ii- 
nias apie Maskolijos tvirtynes ir 
kaip sako, pridavė Vokietijos 
randui plianus ėsanczių Lenkijoj 
ir Lietuvoj maskoliszkų tvirty- 
nių.

[ Mieste Caracas, sostapilėj re- 
publi ros Venezuelėe, pietinėj 
Amerikoj, rando kareiviai kakar
inėse Hoyo pakėlė maiszt?. Už- 
muszė jie savo virsziuįk? pulkau 
nįk? ir 7 ofi cierus ir su ginklais 
iszbėgo isz miesto. Be abėjonės 
pristojo prie revoliucijoiiierių.

| Maskolijos randas nori pasi
skolinti 1422000000 neva ant dir
bimo geležinkelių Chinuoae, isz 
tikro vienok tie pinįgai galės būt 
apversti ir ant karės, jeigu Mas- 
kolijoe mieriams kokia nors viesz- 
patyslė norėtų pasiprieszinti.

.. . '♦
’ 22 d. sausio szių mėtų, Nor

vegijos pakrantėse siautė smarki 
vėtra, laike kurios prigėrė prie- 
szais Hetro 35 žmonės. Porte su
sidaužė 60 laivų, o ant kranto 
vėtra sugriovė 8 namus.

| Mieste Arton, Belgijoj, liko
si perszautis gubernatorius pro
vincijos Orban de Xivory. Nu- 
szovė jį jieszkantis urėdo Schnei 
der, kuris paskui ir pats nusiszo- 
vė.

pra- 
pra- 
nors 
rei-

| Apskriczius Guzjret, Dekkan, 
distriktus Coanatik ir B *mbay, 
Indi jose, teiposgi distrikt? Bado 
va ir vis? sziauriuę dalį Hyde- 
rabado pasiekė badas, reikia gy 
ventojus maityti rando ir priva- 
tiszkos labdarystės kasztais. Mat 
dėl stokos lytaus jav»i ant laukų 
pražuvo. Labai turtingas seniaus 
Indi jas, vrldant jas anglijonams, 
nuolatai lanko mat bada«.

| Maskoliszkas laikrasztis “Sj- 
debnaja Gazeta” pranesza, jog 
Maskolijos apszvietimo ministeri 
joj perkratinėja kiaušy m? priėmi
mo mokintinių realiszkų mokyklų 
ant gamtos ir mediszko falkul- 
tetų universitetuose be egzaminų 
isz lotyniškos ir grekiszkos kal
bų. Dabar mokintinių realiszkų 
mokyklų į universitetus visai ne
priima.

| Baisus gaisras beveik su visu 
isznaikino miestelį VYyinic?, Ga
licijoj. Ugnis isznaikino 260 na
mų ir apie 1500 žmonių neteko 
turtų ir pastogės.

| Prancuziszkaslaikrasztis “Pe- 
tit Bleu” pranesza, buk terp an
gliukų kareivių pietinėj Afrikoj 
apsireiszkė indiszkas maras, nuo 
kurio daug kareivių pasimirė.

| Chinuose, provincijoj Shang- 
Si, kur dabar gyvena ciecorienė 
ir ciecorius, gyventojus pasiekė 
baisus badas. Tukstancziai žmo
nių mirszta nuo bado.

---------------- .
| 24 d. sausio Prancūzijos it 

Anglijos pakrantėse siautė smar- 
k i os vėtros, laike kurių daug ma
žesnių laivelių susidaužė.

| Australijoj, ant salų Naujų 
Hebridų, 7, 8 ir 9 dien? gruodžio 
siautė baisios vėtros, kurios neisz- 
pasakytai daug nelaimių pridirbo 
lygiai ant jūrių kaip ant kranto. 
Porte Herbertahohe daug laivų 
likosi sudaužytų. Daug cziabu- 
buvių pražuvo. Blėdį vėtros pa
daryt? ant žemės skaito ant kelių 
milijonų markių.

| Vokietijos ciecorius turi Prū
suose 83 dvarus užimanezius 987- 
40hektarų žemės, kurie jam at 
gabena 651631 mark, gryno pel
no kas met?. Yra tai didžiau
sias žemės savinįkas visoj Vokie
tijoj, daugiaus už jį žemės ir dva
rų nieks ne turi.

| Maskoliszkas apszvietimo mi 
nisteris Bagolepow pagarsino sū
do nusprendim? ant ėmusių daly- 
vum? maisztuose studentų Kije 
wo universiteto. Isz apskųstų 
studentų: du likosi nuspręsti į ka- 
reiviszk? tarnyst? kaipo paprasti 
kareiviai ant trijų metų, penki 
ant dviejų ir 385 ant vienų metų. 
Visi tie studentai tapo jau iez- 

Chinus.

| Mieste Shanghai, suimti ita- 
lūzko ketiszko laivo jūrių plėszi- 
kai likosi be sūdo pakarti; pako
rė 11 plėszikų.

| Mieste Glasgovr, Szkotijoj, 
smarkiai si a u ežia rauplės, kas
dien? pasitaiko po kelias dešim
tis naujų apsirgimų. j,

| Maskoliszkoj iždo ministeri
joj perkratinėja klausym? privers
tino mokinimo specijalnzkose mo
kyklose vaikų fabrikų darbinįkų.

| Didžiamjame rūme buvusios 
Paryžiaus parodos dabar likosi 
atidaryta bicyklių ir automobilių 
paroda.

--------------- j
| Italijoj, Veronos distrikte, 

rado labui turtingus anglių plo
tus.

===J=
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Szvediszkas inžinierius Un 
ger iszrado lekianezi? torped?. 
Torped? t? galima paleisti ant oro 
teipjau kaip dabar paleidžia ant 
vandens ant ardymo kariukų lai
vų. Lekia ji su pagelba maszi- 
nos varomos su garu. Nupuola 
ten, kur leidžiantis nori ir exrlio 
duoja su neiszpssakytu smarku
mu. Su pagelba tokių torpedų 
karės laike priešas galės išgriau
ti druesiausius tvirtynių mūras ir 
ozielus miestus.

, . .—
gali atsirasti pate iš negyvų daiktų teip jau 
kaip iš sudėtinių tveriasi antai po įtekme at
sakančių sanlygų mineralai. Ir dabar dar 
daugelis lietuvių tiki, kad iš pūvančios mėsos 
darosi kirmėlės, iš seno sūrio kitokį smulkus 
gyvūnai, iš senos skrandos—ėdančios skrandą 
plaštakėlis. Nuomonė te, nors seniai teip 
tikėjo ir mokslinčiai, visai klaidi. Su laiku 
tirinėtojai persitikrino, kad baltos kirmėlės 
pūvančioj mėsoj ne atsirado pačios iš mėsos, 
bet jos užgimė todėl, kad į pūvančią mėsą, 
į užsivietryjusias žaizdas gyvulių, padėjo 
kiaušinius besimaitinančios ant stervenos tū
los musės ir jau iš jų kiaušinių išsivystė anie 
kirminai, o iš jų ant galo išsidirbs tokios jau 
musės kaip ir tos, kurios kiaušinius padėjo. 
Taigi, atsiradę pūvančioj mėsoj kirminai ne 
atsirado pats iš mėsos, bet išsivystė iš padėtų 
į mėsą kiaušinių; iš tų kirminų su laiku iš
sivysto toki jau gyvūnai kaip ir tie, kurie 
kiaušinius padėjo.

Teipjau ir smulkus gyvūnėliai sename 
suryj ne atsiranda pats, bet išsivysto iš kiau
šinių jų motinos padėtų.

Iki ne seniai ir mokyti žmonės tikėjo, 
kad jeigu ir ne visi, tai bent smulkus gyvū
nėliai. matomi tik per labai padidinančius 
stiklus, teiposgi' grybeliai vadinami bakte
rijoms gali pats atsirasti, kadangi veisimąsi 
tokių smulkių gyvų daiktų ne teip lengva 
susekti. Jeigu į atidarytą stiklą pripilsime 
vandens ir į vandenį įpilsime pieno arba įdė
sime šmotelį mėsos, arba jeigu įdėsime šieno 
arba šiaudų ir tą viską paliksime ant oro, tai 
viskas pradės puti ir jeigu tokio vandens la
šelį paimsime po padidinančiu stiklu arba 
mikroskopu, tai jame užtėmysime daugybę 
smulkių neužmatomų liuosoms akimis gyvū
nėlių ir grybelių.

Dar pradžioj pereito šimtmečio tikėjo, 
kad visi tie smalkus gyvūnėliai ir grybeliai 
atsiranda pate per savę vandenyj, kad išsi
vysto iš pūvančių jame medegų. Iš tikro 
vienok, kaip persitikrino paskui, ne teip yra: 
gyvūnėliai tie ir grybeliai pateko į vandenį 
iš oro, kuriame yra jų milijonai ir jų veislės 
sėklų tėvų padėtų. Sėklos tos, ar tai 
grybeliai, ar kiaušiniai gyvūnėlių, patekę į 
vandenį, kur randa užtektinai reikalingo 
drėgnumo ir maisto, išsivysto ir veisiasi ga
na greitai. Garsus prancūziškas mokslin
čius Pasteur. pasimiręs pabaigoj 19 amžiaus, 
galutinai pertikrino visus, kad nė smulkiausi 
gyvi organizmai, aY tai gyvūnėliai ar grybe
liai ne gali pats atsirasti, bet paeina nuo to
kių jau tėvų, kokiais pats yra. Ant persi
tikrinimo apie tai, jis atliko šitokią banda- 
vonę. Paėmė jis stiklinę dūdelę užlipintą 
apačioj, atidarytą iš viršaus ir pripylęs į ją 
vandens, į kurį įpylė truputį buliono, ko
kiame paprastai veisiasi tie smulkus gyvi 
daiktai, lygiai gyvūnėliai kaip ir grybeliai. 
Užvirino tą vandenį teip» kad karštis turėjo 
užmušti visus gyvus organizmus ir jų sėklas 
ir kiaušinius, nes šilumos 150° pagal Cel- 
ciaus termometrą nė joks gyvas daiktas pa
kęsti ne gali. Paskui dūdelę sandarią^ už
kimšo teip, kad oras su jame esančiais smul
kiais organiškais daiktais ne galėtų prisi
griebti. Pasirodė, kad tokiame pervirkite- 
me stiklinėj dūdelėj vandenyj su bulionų, • 
kokiame smarkiausiai veisiasi visoki smulkus 
organiški arba gyvi daiktai, jeigu dūdelė 
tnojaus po pervirinimui likosi sandariai už
kimšta. ir po čielu mėnesių laikymo ne būva 
nė jokios organiškos gyvybės, kadangi mat 
į sandariai užkimštą dūdelę nė jokios sėklos 
iš oro ne galėjo prisigriebti. Taigi, nors dū
delėj vanduo buvo tyčia pritaisytas ant vei
simos! visokių gyvų daiktų, jie veistieai ne 
galėjo, jeigh iš oro sėklos patekti ne galėjo; 
tuom tarpu jeigu dūdelę palikti atkimšta, 
joje į trumpą laiką prisiveis milijonai lygiai 
gyvūnėlių, kaip ir grybelių. Taigi čia Pas- * 
teur aiškiai visus pertikrino, jog nė joks gy- 

i vas daiktas, nors jis butų smulkiausias, ne 
gali pats atsirasti, bet turi paeiti nu6"8ėklos4 
vis tiek ar tai bus augmenies sėkla, ar gyvu- ' 

i no kiaušinis, sėkla gi gali paeiti tik nuo tė
vų, ją gali išduoti tik toki jau gyvi daiktai 
kaip ir tie, kurie iš jos paskui išsivysto.

C. Augitnas organiškų arba gyvų 
daiktų i r minei alų.

Visi žinote, kad lygiai augmenys, kaip 
i visoki gyvūnai ne visi vienokio yra didumo. 

Lygiai terp augmenų yra neužmatomi Kuo
somis akimis mažyčiai grybeliai ir toki girių 
milžinai kaip augančios Kalifornijoj We- 
lingtonijos arba Australijos Encalyptai už
auganti iki 500 pėdų augščio. teip jan ir 

• terp gyvūnų yra neužmatomi be pageltos pa
didinančių stiklų gyvūnėliai, kaip ir milži
niški didžiuviai turinti iki 150 pėdu ilgio, 
teigi sutvėrimai tokio didumo, už kokius ir 
praėjusiuose seniai laikuose didesnių ne bu
vo. Terp augmenų, kaip ir terp gyvūnų pa
tinkame organizmus visokio didumo.

Juo gyvi daiktai arba organizmai, teigi 
gyvūnai ir augmenys turi prastesnį sudėji
mą, t. y. jeigu turi mažiau visokių dalių ar
ba organų, juo yra mažesniais; paveikslan, 
bakterijos, Įielėsiai terp augmenų, radiola- 
rijos, k uosiai arto infuzorijos terp gyvūnų 
—priguli prie smulkiausių, o drauge su*""”” 
tuom įie turi ne painų sudėjimą, kūnas jų 
susideda iš ne daugelio organų.

Gyvūnai ir augmenys augštesnių skyrių 
turi daugiaus dalių ir organų, jie yra ir di
desni už pirma paminėtus, kokių be pagel
tos mikroskopo arto padidinančio stiklo ne 
galima matyti; visi vienok didžiausi augme
nys ir žvėrys augščiausįo skyriaus ne turi 
daugiaus dalių ir organų už mažesnius to 
paties skyriaus. Welingtonija arba Euca- 
lyptas, nors yra didžiausiais ant svieto me
džiais, bet jie ne turi daugiaus organų, ne 
turi daugiaus dalių negu kiti visi turinti 
aiškius žiedus augmenys; didžžuvis, nors yra 
didžiausiu terp šios dienos žvėrių, bet jis ne 
turi daugiaus organų už kitus žindančius 
žvėris, neišskiriant mažos pelytės. Iš kitos 
vėl pusės, tūli jūrėse auganti augmenys, 
nors priguli, kaslink savo didumo, prie mil
žinų augmenų veislės, bet turi mažiaus orga-. 
nų už visus aiškiažiėdžius augmenis: tie au
ganti jūrėse milžinai ne turi žiedo, lapų ir 
dar tūlų organų, kokius turi visi aiškiažie- 
džiai augmenys.

(Telian s bus.) .

kompondencijca. Apraszinėjimu 
po kelis kartus tų paežių dalykų 
laikraazcsiai ne gali užsiimti, nors 
raszėjas ir kitoj pakraipoj t? patį 
fakt? apraazo. Pasimirusius rei
kia palikti ramybėj; jeigu jie nu
sidėjo, nubaus juos Dievas, žmo
nėms nepritinka niekinti numiru
sių.

Atsiszaukimū raszejams. Atsl- 
szaukimus mes galime talpinti tik 
su naujais užmanymais ir svar
biuose dalykuose; atsiszaukimai 
gi rgszėjų su visiems žinomais rei
kalais į laikrasztį ne tinka, tokių 
talpinti ne galima.

Lietuviui isz Bangor. Apsir
gti*, geriausiai kreiptieji prie dak
taro, nemokant pritaisyti vaistų, užkvieczuTko'uairaTui^^sZ^inktiė 

labiaus galima užkenkti negu pa- aanariusirnorlncziu priairaszitie, nea bu*
ste- Į •v»ri>us nutarimai.

V. Ambrozeviczis, Kuopos 8ekr,a

Baliu*. BaiiiiMl
. N*wton Upper Fslls, Mas*. Drte Sz. 

Juozapo ture* savo pirma balių 9 d. Va
sario 1901, po nr. 45 Eilioti si. Boston, 
Mas*. Graji* pirmos kliaaoa muzika ir 
visi sviecziai bus meilei priimti?- Todėl 
užpraasom* viaua lietuviu* ir lietuvaite* 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Su guodone. Komitetas,

Baliu*. Baliu*:
Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju tu

re* savo bailu nedelioj, 10 d. vasario, sa
lėje K. Liaudanakio, 3301 8g. Morgan] 
*tr. Prasidės 3 vai. po pietų. įženga 
10c. Grajys pirmos kliaaos munka, bu* 
szokiai ir kito* Interesuojanezios sobo' 
vos. Visus lietuviu* ir lietuvaites kvie- 
esia atsilankyti. 8si* balius, dėl svar
bios priežasties, tapo perkeltos isz 3 ant 
10 dienos V*sarto. Atminkite, kad 10d. 
Vasario, prieaz pat balių, toje paezioje 
salėj* bu* draugyste* mitinga*.

Dr-te Teisybes Mylėtoju.

Chicago. Lietuviai susirinkite ant 3 
d. vasario, 8 vai. po pietų į M. Mieldažio 
sa.e, 88 W. 25th st., o tenai iazgiraite 
daug naudingu dalyku. Užkvieczi*.

Komitetas.
Neverk, N. J. T. M. D. Kuopos bus 

dideli* metinis susirinkimas Vasario 3 
diena, 4 vai. po pietų, ant Pr. Kuraaevl- 
cziau* salea, 5Į7 M ark et 8t. Nuoazirdžei

BIOLOGIA.
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Mokslas apie gyvus daiktus.
Pagal pro f. Nusbaumą

gelbėti. Rėkliam uoti neva
huklingus gydytojus ne pridera.

Nanįos knįgos.
Dirva. Nr. 4, kn 16. Pamokslai 

gražiu Žmonių. Kun. A.Totoriaus.
pusi.

Kunigas Tatarė pažįstamai ge-' 
rai lietuviezkoj raszlavoj, apart 
dvasiszkų knįgų, jis iszleido savo 
kasztai* ir pamokinanezius pasa
kojimus, isz kurių labiausiai 
terp lietuvių iszsiplatinę Pa
mokslai iszminties ir teisybės. 
Kasliuk gi vertės, Pamokslai gra
žių žmonių ne stovi žemiaus už 
Pamokslus iszminties; juose tel
pa ilgesni pasakojimai, bet jie 
užimmaneziai paraazyti. Velyja- 
me kiekvienam skaitytojui nepa
sigailėti centų ant nusipirkimo 
azitos knįgos.

Mums rodosi, kad “Dirvos” 
iszleistojas visai be reikalo ir be 
pamato perkeitė autoriaus 
vardę. Nieks neturi liejos 
vardės rasztinįko perkeisti 
jis priimtų ir chiniszk?, bet
kis godoti teipjau pravardę, kaip 
ir raszt?. Kun. Tatare niekada 
Totorium ne pasiraszydavo, net 
žmonės, mėgstanti perkeisti ne
parankias pravardes, jo Totorium 
ne darė, bet vadino kuu. Totore- 
vycziu. Jeigu visi su rasztinįkų 
pravardėms elgtųsi be ceremoni
jų ir kiekvienas kitaip jas keistų, 
tai ant galo turėtume daug dau
ginus rasztinįkų negu rasztų ir 
ateiiėj musų raszlavos istorijoj 
užgimtų tokia galamacija, kad 
nelengva būt terp visaip per krai
pytų pravardžių tikr?j? surasti.

Tėvas ir Hunus. Parasze B. Per 
spaitata tas “Ūkininko”. Tilžcje. 
lt*OO m. 23 pusiap.

Yra tai gražiai, pairi joti szkoj 
dvasioj paraszyta apysakaitė. 
Tikras liet u vys, ukinįkas Vileika, 
apsiveda su sulenkėjusia bajore; 
per sunkų darb? pakelia apleist? 
bajoro ūkę, o kada užgema sū
nūs, isz pradžių pats Vileika mo
kina uamieje, o paskui, gero isz 
mokyt? sūnų atiduoda į gimna- 
zij?. Nors isz pradžių vaikui 
mokslas eina sunkiai, bet juo to 
liaus, juo gerinus jis mokinasi. 
Būnant 4 kl., ateini apszvietimb 
ministerio prisakymas, idant mo
kintiniai skaitytų stacziatikiszkas 
maldas. Direktorius liepia sta- 
cziatikiszk? mald? skaityti Vilei
kai, bet tas, kaipo katalikas, atsi
sako t? daryti Už tai tampa, 
drauge su kitais mokintiniais,isz 
vytu isz gimnazijos be tiesos mo 
kintiesi kitur. Žinoma, už tai 
tėvas ne bara vaiko, kadangi ozia 
ne vaikas kaltas tik prispaudėjai 
maskoliszki vinzinįkai, užduo
danti kvailus savo padavadyji- 
mus. Szita apysakaitė paraszyta 
užimaneziai ir verta perskaitymo.

Kova. H raina Iss trijų veik- 
inin. Parasze B. Penpaudlnta 
isz “Varpo”. Tilžėje. IDOOm. 
Spaudinta pas Otto v. Maudero- 
de. 40 ptislap.

Kaip pirma azitoautoriaus apy
sakėlė “Tėvas ir Sūnūs” turi pa- 
trijotiszk? tendencij?, ant tokio 
jau pamato stovi ir “Kova”. Czia 
parodyti beszirdžiai Lietuvos 
dvarponiai, kurie mėto pinįgus 
užrubežiuose.labiaus rūpinasi apie 
ger? maist? savo gyvuliams negu 
jų pasamdytiems darbinįkams: 
gerus javus perka ant maisto 
galvijams, o sudygusius duoda 
ant duonos darbinįkams. Dra- 
matiszkoj formoj czia parodyta, 
kaip norintiems laimės tėvynei 
Lietuvai tokiose sau lygose sunku, 
veik ne galima, k? gero padaryti, 
kadangi tokius gerus darbus kas 
tik gali, tas stabdo. Drama pa
raszyta užimaneziai, nors akcija 
iszvesta kaip kur ir silpnai, bet 
už tai t? silpnum? atlygina 
augintai patrijotiszka ir doriszka 
dramos tendencija.

Vietines Žinios.
— Springfielde likosi inkorpo

ruota lietuviszka draugystė 
Szvento Antano Chicagoj. lu- 
kor pora to ris i s yra: Petroazius* 
Rudis ir kiti.

— Pereitos Buba tos naktyj, ant
kertės State ir Lake str. uiside 
gė porcelėno ir stiklo krautuvės 
Pitkin & Brooks Co. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant pusds 
milijono doliarų. i

— Pereitos nedėlios d ten? bu

didelėms iazkilmėms atsibuvo pa 
Bzveutinimas kampinio akmens 
naujos lietuv'szkoe balny ežio*
Chicagoj, kurios prabaaaczium 
yra kuo. Steponavycziu*. Prie 
paazventinimo dalyvavo daugu- Povilo, 9) Sz. Mikolo Ark., 10) D. L. K. 
mas lietuviszkų draugyscziu ly- Oediinino. H) Liuoaybes, 12) Bz. Ma-

izlz^s*4«s ne 1 A \ «£ rh**alr**»_
giai bažnytinių kaip ir netikėji- - . ..
miszkų. PrabaBzezius senosios rodoje ir keletas lenki*zku drauKyscziu 
lietuviazkoe bainyczios ne labai i 'sx parapijos 8*. \aitiekau* ir viso* *u- 

prilankus naujai susitvėrusi pa-
rapijai, bet parapijonai mažai ant c*nslport avė. ir į 18ta prie statomosios 
to neprilankumo paiso.

, nitui paBzvcDiiDinio Kampinio bkuipdi
momar Chicagoj lietui įsa- atlikokn: Radzejevaki, prob. lenaiaskoa 

kas saliuninkas L Ažukas, turi n- Sz. Vaitiekau* parapija*. Pamokslu* 
tis saliuna ant kertės 33 sL ir ' O‘Ry«n anriiszkai ir kn Stepo 
, , ... . I navicsiua,vietini* prob. lietuviszkai. LenAuburn avė., likosi merginos ap- L kurioe
skųstas į Bud? už nedalaikym? ant paszventinimo, prisiuntė musu para 
žodžio kaslink spsivedimo. Ap- pijai irau*in<a* aukas, kaip tai: Sz. Ma 

l ja :• r • . ua iu rijos P. Roianc. 310.00; S*. Mikolo Ark.skundė ji lietuvaitė, 19 m.*• . 310.00; Sz. Vaitiekaus35.00; Hz. Juozapo
liauskytė ir už suvadžinjim? rei- t5 0Q.vniaLubeiska32o.oo.
kaiauja 15000 dol. Skund? jos j Todėl visoms, aukavusioms kaip ir e- 
vardu į sud? padavė lietuviilkaa I**xveniinime dalyvums, drau-

. gystems ir visiem* pavieniem* lietu-
advokatas Bradchulis. Jeigu su- I Ujns lletuveiis lMUn.me varde A p 

das nors pusę reikalaujamų pinį- veisdo* Dievo parapijos* zirdingiaus e 
gų prisūdytų,. merginai jMnikių *rtu.
ne pritruks, kadangi vaikinai teip . . . . AT. .1. 1FBIUIH1KU i*rv. v.
mėgsta pinįgus, kaip musė me I Kudirkos Dr-te siunezia azirdinr* aeziu 

visiem* svecziam* ir viesznjoms, kurie 
teikeai atsilankyti ant mus koncerto lai- 

T_*i..^«.. kyto 5 sausio 1901 m., o labiausiai esa-— Influenza aroa gripą prade- me dekiotf: p. L Ėreminui, kur* sū
dą mažintiesi Chicagoj, bet užtai tais* musu chorą ir wadowawo laike saio

, , l • , | koncerto; panai Aldonai Szliupiutei, ku-pradeda platintiesi smarkiai raup- ri grajyjo ant partafljono; p. Mockewi- 
IAa ir Hiftariia ežiui, kurs giedojo solo ir moterių drau-lesir autenja. gyatei, “GraiinaĄ, kurt-prie pabaigos

__  Pareit™ subato* vakara Ii “oncerto apdovanojo musų draugystę— rereitos su na tosi vaaar? n . pawelkl|u mugu garbingo prano-
kosi suareštuotas blbliotekoriua į kejo, Dro Kudirkos, įdėtu brungiuoee 
leokiszkn “Žiriazko” bibliotekos romuose, kaip lygiai ir visiem* lietu- 
T aj _ ___ u.. z;, višnu ir lietuvaitėm* tinusiems daly-Jonas Adomaitis; apskųstas j»« waina BUW1 koncerte.

Padekavones.
Chicago. Apveizdo* Dievo parapija 

siunezia szirdingiausi* aeziu visoms 
draugystėm*, kurios teikėsi imti dalyvu- 

passv entinime kampinio akmens nau
jai statomos mokslai nes izios parapijos, 
atsibuvusio 27 d. įausto 1901 m Turime 
už garbe praneszti "Lietuvos” skaityto
jams, kad virs* minėtoms paszventini- 
me eme dalyvums sekanesios draugys
tes: 1) 8z. Jurgio, 2) 8*. Jono Krik., 3) 
Apveizdo* Dievo,-4) Dovido Karsi., 5) Tci • 
sybes Mylėtoju. Salos penkto* draugys
tes, dideleme būryje, su muzika pilnoje 
parodoje stkelevo net nuo Bridgeporto 
ant 18tos ulyczioa ir czia tapo patiktos 

Į draugyscziu; 8) Sz. Franciszkau* Ser., 
7) Sz. Antano isz Pad., 8)Szv. Petro ir

teuaso, 18) Sz. Izidoriaus, 14)8. Daukan- 
I to. Teipogi pribuvo inkilmingoj* pa-

■ijunge į viena miliiniazK* būrį narna- 
vo ulyežiomis: Halsted, į 14ta. įCanal, į

mokslai ne* Apvaizdos Dievo parapijos. 
Akta panventinimo kampinio akmeni

ku draugyste* kurio* negalėjo pribūti

rijo* P. Rožanc. 110.00; Sz M i kol o Ark. 
•10.00: Sz. Vaitiekau* 35.00; Hz. Juozapo

už užpuolim? ant nemeczių mer- 
gaiezių. Tuom tarpu placziai ne 
rarzome; kaltė ar nekaltė tik lai
ke sūdo perkratinėjimų pasirodys 
ir t?syk apie tai galima bua pa
kalbėti. “Žwi?zko” administraci
ja, pažįstanti Adomaitį, neliki, 
kad jis^galėtų būt kaltu, laiko vi- | 
s? apskundim? už sukalbį piktos 
valios žmonių.

Draugyscziu Reikalai

K u. E. StafonavicsiuaJ

New*rk N. J. Daininiku Dro. V.

8u guodone, D. Dro. V. K. Dr-te.

Klaidos atitaisymas.
“Lietuvos” No. 3 patiIpo ko

respondencija isž Collinsvillės, 
kurioje ne buvo v.akas gana aisz 
kiai yraszyta. Vietojcv“Nupeikė 
kun. Keturakaiczio darbus tvėri
me parapijos”, — turėjo būti: 
“p. Brustaitia sakė; jeigu tas vis
kas, k? jis girdi, yra tiesa, tai kun. 
Keturakailis yra ne gerai" daręs, 
bet szį kart? ne galįs spręsti, ka
dangi ne turįs tikrų darodymų 
isz antros pusėe”. Vietoje: “isz 
CollinsviltĮs Užvažiavo į kitas vie
tai, kur lietuviai protestonai gy
vena”, tai tas neatsitiko, p. B. ne 
buvo kitose vietose, teiposgi bene 
ir į Chicag? nevažiavo, nors buvo 
žadėjęs. R.

Redakcijos atsakymai.
Viskam isz Skaitytoju Miner- 

■vellej: Tamistoe rasztelio “Isz 
L'etuviszkų dirvų” nepatalpisime 
todėl, kad Tsmisla ne paeinuzei 
ir mes nežinome, kas raszo ir kad 
raszte nieko naujo nėra, bet vien 
patvirtinimas to, k? rassė korės 
pondentas patilpusioa “Lietuvoj”

Apgarsinimai draugyscziu mitingu, 
balių, pikniku ar kitokiu reikalu—yra 
priimami tik ui užmokesti. Prekes ap
garsinimu sekanesios:

Apgarsinimai, užimanti wieta 2 coliu 
ar mažiau, 50 c. už kiekviena syki. 
Kiekviena* coli* virs* 2 coliu 25 c. už 
kiekviena syki. Iszlbistuvk.

Chicago. Dr-te Šimėno Daukanto lai
kys czviertmetini susirinkimą nedelioj, 
3 d. vasario 1 vai. vidurdienio, K. Lau- 
danskio saleje, 33018. Morgan str., ant 
kurio visi sanariai privalo pribūti.

A. Bijanskas. 3327 Aubum avė.

Chicago. Jaunu Lietuviu Pasilinks
minimo Kliuba* ture* savo susirinkimą 
nedelioj, 3 vasario, 1 vai. po pietų, L. 
Ažuko saleje, 3301 Auburn ava., ant ku
rio visu* sąnariu* ir norinesius prisira
išy ti kvieesia pribūti.

J. Mockus, sek r. 3222 Auburn avė

Chicago, Naujai užsidėjusi moterių 
draugyste, vardo 8s. Odos, laikys savo 
antra mitinga nedelioj, 8 vasario, 3 vai. 
po pietų, Apveisdos Dievo bažnytinėj sa
leje, ant 18to* ir Johnson ulycsiu, ant 
kurio visas moteris kvieesia kuoskaitlin- 
giauaei susirinkti.

Mar. Jurgaitiene, aekr.

Te m i kitę Chicagos Lietuviai.
Draugyste 8xv. Kazimiero Kar. ant 

savo mitingo ndsprende priiminėt sa
vo drsugysten per sekaneziu* 3 menesiu* 
kiekviena norinti į ja prlsirassyti už pu
se įstojimo mokiesties. Mitingai salos 
draugystes yra laikomi pirma nedele po 
pirmo* dienos kožno menesio, 1 valanda 
popintu, ssv. Jurgio parapijos saleje. 
Todėl brolei, norinti pristoti Drsugysten 
nepraleiskite progos pigaus sįtojimo ir 
pribuki! ant mitingu užsirasayti.

Vardan Draugystes 8*. Kas. Kar.
V. Ėringi*, prez.
J.OstrOvski.sekr. 3058 Throop Si.

Bcranton, Pa. Lelevelio Dr-te turės 
savo pirma dideli balių u torui ke, 18 va
sario, Musicsaleje, 215 I<ockowanna avė. 
Muzika grajys net isz Prusu įžengs vy
rams 25c, moterims ir merginoms dy
kai. Visus liętuvius Ir lietuvaites mei
lingai kvieesia atsilankyti.

KomTkTA*.

Seniai tikėjo, kad visi organiški susi
jungimai gali darytiem tik organiškuose 
daiktuose, taigi augmenyse ir gyvūnuose, 
vėliaus vienok persitikrino, kad ant to ne 
reikia organiškų daiktų, kad daugelį tokių 
susijungimų galima padirbti ir chemiškose 
dirbtuvėse iš ne organiškų daiktų, kaip an
tai iš amoniako, vandens ir kitų, be jokio 
prisidėjimo augmenų ir gyvūnų. Su laiku, 
žinoma, išmoks mokslinčiai Įiadirbti ir dau- 
giaus tokių susijungimų, kokius šiądien ap
turi tik nuo augmenų ir gyvūnų; ateis gal 
kada nors laikas, kad mokslinčiai mokės pa
dirbti žmonėms visokį maistą, kokį šiądien 
turime tik nuo augmenų ir gyvūnų. Pradžia 
padaryta, o mokslas ne stovi ant vietos, bet 
žengia nuolatai pryšakin, mokslinčiai be pa
ilsto darbuojasi ant naudos visos žmonijos ir 
jų darbas ne pasilieka be vaisių.

III. Organiški daiktai ir minerališki kūnai.

Kūnai visų organiškų daigių, taigi ly
giai augmenų kaip ir gyvūnų susideda iš or
ganiškų susijungimų, teigi iš taukų, krak
molo, baltymio irtt. Apart to, kūne jų yra 
ir tūli neorganiški susijungimai, kaip antai 
tūlos druskos kauluose, titnagas ir geležis 
žolėj. Mineralai gi visi susideda vien iš neor
ganiškų susijungimų. Yra tai svar
biausias skirtumas terp organiškų ir minera
liškų kūnų. Yra dar ir daugiaus skirtumų, 
apie kuriuos pakalbėsime tol i aus.

Chicago. Sausio 25 d. 1901 m. pasimi
rė visiem*gerai pažiostoma* jauna* vy
ras, Antaną* Jauksztaa, 37 metu. Paėjo 
jis isz Dauknioniu kaimo, Naujamiesczio 
parap.. Panevėžio pa v., Kauno gub. Per
gyveno Chicagoje 14 metu. Buvo tai 
doras, blaivu* ir dsrbsztu* vyras, ir su vi
sai* stengėsi draugiszksi sugyventi. Pri
gulėjo esi* prie dvieju draugyscziu; Ap
veizėtos Dievo ir Sz. Kazimiero, su kuriu 
gsistoncija jo pusbrolis, Jonas Jauksstas, 
27 d. sausio iszkilmingai palaidojo jo 
kuna ant Chicago*katalikissku lenk isz- 
kai-esesku kapiniu. Velioni* turi Lie
tuvoje dar gyva savo molina, viena bro
li, seserį ir kitu*gimines. Norėdami pla- 
esiau dasižinoti apie mirusi, raszykite 
ant adreso:

Jonas Jauksztaa,
888 W. 18th Place, Chicago, III.

Wilke* Barre, Pa. Sausio 30 d. 1901 m. 
pasimirė ežia Juozas Aleksaiti* 40 metu 
wyr ia, palikdamas didžiauseme nuliūdi
me *awo moterį su trimis sraikucziai*. 
22 d. Sausio topo isskilmingai palaido
ta* ant lieluirissku kapiniu Wilkes Bar
re, Pa. Paėjo jis isz kaimo Skirkisz- 
klu, Grinkabudžio gm., Buvalku gub. 
Prigulėjo prie dwieju lietuwi*zku drau
gyscziu ir prie lenkiukoZsriszko. Bušo 
doras *yras, mylėjo skaitymus ir prie to 
uwo draugus ragino.

J Aleksaiti*. mirusio broli*. 
412 W.Huckle Berry av.,8henandoah,Pa.

Coajgate Ind. Terr. Czianykezioae an- 
glekasyktoee tapo gazo apdeginta* Jo
nas Adomawiczius ir 5 sausio 1901 m. 
numirė. Czia lietuwiu yra labai mažai 
Ir tie nenori užsiimti jo laidotuwem*. 
Todėl apgarsinu, gal atsiszauks jo 
gimines, kurie norėtu jį swietis*kai pa
laidoti. Ji* paėjo iu Kauno gub., Ra
seinių paw. Norinti apie jo mirt dau
giau daaižinotl raszykite ant adreso.

Wm. nichulis,
Box 78 Coalgate, Ind. Terr.

A. Sudėjimas organiškų daiktų ir jų 
išveizdi* ir mineralai.

Visi organiški daiktai turi organus, tai
gi turi visokias dalis vadinamas organais; 
organai tie visaip išrodo, visokį turi surėdy
mą savo viduriuose ir atlieka šiokį tokį dar
bą, šiokią tokią užduotį ant naudos .viso aug- 
menies arba gyvūno, paveikslan: augmenys 
turi lupas, žiedus, bulves, vaisius, sėklas ir 
tt., gyvūnai gi turi: smegenis, širdį, plau
čius, žarnas, kepenis, raumenis, kaulus ir tt.

Ne vienodas yra kūnas ne tik augštes- 
nių skyrių gyvūnų ir augmenų, kurių kūno 
dalis visi matome ir be padidinančių stiklų; 
dalis, taigi visokius organus turi ir žemesnių 
skyrių gyvūnai ir augmenys. Mokslinčiai 
persitikrino? kad ir mažyčiai, neužmatomi be 
Įiagelbos padidinančių stiklų sutvėrimėliai ir 
augmenėliai turi gana painią organizaciją, 
taigi susideda teiposgi iš visokių organų. 
Štai balų dumbluose gyvena smulkučiai su
tvėrimėliai. kurie išrodo kaipi vos užmatomi 
Kuosomis akimis juodi punkteliai. Jeigu 
tą mažą sutvėrimėlį paimsime po mikrosko
pu, taigi jeigu į jį žiūrėsime per padidinantį 
stiklą, pamatysime, kad jo kūnas susideda 
iš visokių dalių, iš visokių organų: skystoj, 
tirštoj medegoj, teigi teip vadinamoj proto
plazmoj, užtėmysime viduryj grumulėlį arba 
branduolį, kuriame yra dar smulkesni grū
deliai arba teip vadinami branduolėliai; 
apart to, lygiai anoj skystoj medegoj arba 
protoplazmoj kaip ir branduolyj rasime daug 
laibyčių siūlelių visaip susikryžiavojusių, 
kaip kur tveriančių kaipi vortinklio tinklą: 
visos tos dalys reikalingos gyvūnėliui, jos at
lieka kokį nors darbą ant viso organizmo 
naudos; yra tai gyvūno organai. Taigi ir 
tasai teip smulkus sutvėrimas turi organiza
ciją, turi organus reikalingus ant palaikymo 
gyvybės gyvūno.

Iš savo pavidalo minerališki, taigi ne 
organiški arba ne gyvi kūnai tuom skiriasi 
nuo organiškų arba gyvų, kad mineralai tu
ri tankiausiai kristalų pavidalą, susideda iš 
kristalų, t. y. iš nulygintų lygių sienų susi
bėgančių į visokio platumo kerčias ir briau
nas. Tokių kristalų organiški kūnai ne tu
ri. Kaip kada vienok ir terp organiškų kū
nų gali pasitaikyti sudėjimas panašus šiek 
tiek į kristalus; teip, paveikslan, tūli smul
kus matomi tik su pagelba padidinančių 
stiklų gyvūnėliai, vadinami radiola rijome, 
turi kūno sudėjimą panašų į kristalus, iš ki
tos vėl pusės, nors impraątai mineralai susi
deda iš kristalų, tai ir terp jų yra toki, ku
rie iš savo pavidalo panašus į organiškus. 
Siera, paveikslan, jeigu ją sutarpinsime ir

Klaidos atitutsyma*.
Pagal ••Listuvos" No. 8 Bostono lietu

viu aukos ant ksnkintiniu, prisiunstoa 
Raulinaicslo ir Tamulino parode suma 
•9.90, o buvo prisiunito “Lietuvos” re- 
dskcijon tik 39.85, truko 25c. Taigi 
aukn rinkėjai prisiunti dar 10c. Ir pa- 
aiszkino. kad J. Karvelis, kurs tapo pa
kvituoto* ant 35c, aukavo tik 10c ir Jonas 
Kibsrtas aukavo 10c, o pakvitavimuose 
topo apleistu. Tokiu budu pilna suma tu 
suku yra 39.75.

Škic lėta* rzdiolsrijos Xiphacanlha.

pankui iš palengvo aušygime, tveria dailius 
kristalus; bet jeigu sutarpintą piltume į 
šaltą vandenį, tai ji pavirsta į tamsiai rusvą 
medegą, panašią į tešlą, kuri tysta kaip gu
ma, išrodo lyg organiškas kūnas. Taigi čia 
aišku, kad ant tvėrymo kristalų siera reika
lauja atsakančių sanlygų.

B. Orguniski knnai ekiriaei nuo mineralų 
tuom, kad paeina nuo kitų tokių jau kūnų, 

taigi juos gimko kiti toki jau kūnai 
arba organizmai.

Organiški kūnai arba gyvi organizmai 
atsiranda iš tokių jau daiktų, teigi užgertia 
arba išdygsta iš šeklų; apie mineralus to M 
sakyti ne galima, jie gali pasidaryti iš visai 
kitokių, ne panašių į juos minerališkų kūnų 
po įtekme ugnied, oro, drėgnumo, spaudinio 
ir tt. keliu chemiškų persikeitimų.

Seniau net mokslinčiai tikėjo, kad gyvi
organizmai, taigi organiški kanai kaip karia



LIETUVA
Pajieszkojimai.

Wargami*tra, Urbanawicziu«, kur* pe
reita wasara buwo atsiazaiikš į Apvaiz
dos Dievo parapija, teiksis dabar pri
siųsti mums mvo adresa:

Kn. E. Stefonaviczia,
168 W. 18th St. Chicago, III. .
Pajieškau Petro Dalmono, Kauno 

gub. Sziauliu pav. iš miestelio Banku. 
Ji* yra 5 pėdu 6 coliu dydžio, mėlynu 
mirkeziojaneziu akiu ir nšveikaz ant 
kojų. Ka* duos apie ji iinę busiu tam 
labai dėkingas.

A. Juzėnas
Box 145, Falls Creek, Pa.

Pajieazkiau Antano Kurlionio, Wil- 
Biau* gub., Traku pav., Merkine* vok, 
iš kaimo Neravu. Jis pa u ar kas ki
tu teiksis duoti žinę ant adreso:

Mikolas Lenkewiczius, 
3192 Port Richmond Emery, 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono ir Jurgio Straszaus- 
ku ir Jono Tamulio, visi trys Kauno 
gub., Raseinių pav., Puzaltunu kai
mo. Jie patys ar ku kitu teiksis duo
ti žinę ant adreso.

Joseph Jukna.
Bok 48, Alderson, Ind. Terr.
Pajieszkau Jokūbo Savicko, isz kai

mo Obelytes, Beinu pav., Suvalkų gub. 
Jis pats ar ku kitu teksis duoti žinę 
ant adreso.

J. Kipuolis, 
Paddie Camp. Stanley, Wis.

Pajieszkau Jono Globio, Kauno gub. 
Raseinių paw., kaimo Kelmines, 10 me
tu kaip Amerikoj. Jis pats ar kas ki
tu teiksis duoti žine ant adreso:

M iss Ludvika Burniene.
651 Ferdinand st.. Be ra n ton, Pa.

Pajieszkau Antano Alminavicziaus 
iš okolico* Burn , Telsziu, pav. Kauno 
gub.; gyveno Chicagoj; ir Franciszko* 
Tiukienes, po tėvais Savaite, kuri pa
metusi savo vyri ir paenrrtsi 5 metu 
mergaite iszbego su kitu 24 metu wai 
kinu. Ji turi ant vieno veido ir ant an
takio apgamus; paeina isz kaimo Szaizai 
ežiu, Telšių, pav., gub. Ku
apie juos duos žine bJIMabai dekin-

Kaip geriausiai laidoti aumlivU? Pieasiuys Dro 
L, vebtam. Is* angllsšo tesgulde kaa V. 

Dembakia..................................................15c
Krislu 8kerdyne.Aprasso ana balsu atsitikima 

kadalGMm. maskoliui užpuolė sntbažny- 
cslo* miestelyje Krežiu, musse, ssaudu ir pjo
vė nekaltus žmonis, tougriov* altorius Ir už- 
peeaatijo baAuyosta. AteskĮaustai aprašau 
ta visa atsitikima..................................15c

klsmais ir mlstranturu ISc

Keistutis, tragedija S ak tuose dėl teatru

ralcsio Aiszkial apraaso ujovyn- Kr*žiuo~t, 
kaip tas urtokas atsitiko, k tok Ir koki žmones 
buwo aruartuoSL kiek sužeista, kiek už- 
uiusstu. kiek nusūdyta ir tt........................Ile

Nei. Prasti drūti apdarai, auksinti 
kraszUi........................................ 5Oc

sideda, »nt ko laikosi Ir kaip sakam; k*s 
yru saule, žvaigždes,menulis; kaip toli yra 
In kita* žvaigždes; kaa yra pllaneto*. korne
to* ir kito* retai matomo* žvaigždes. Su BB 
astronomlszku abroasllu, turinti SK pusią 
Siu*. Yra tai vienatine knyga, i** kurio* 

kral Žmogui gali apslszvlesti.... .  . Tfl<'
D'utuo**, gražiuose apdaruose............ $1.00
Naujausi* Ltotnvisskas Supaisyk**, surinktas 

ir lurodlt, iss daugel svetlmtauttezku sapnl- 
ąyku ir surėdyta* pagal tikra Punlaakal 
blptisaka sspnlnyka,—autlO eiaakiu abro- 
■ellue— •» apraasymu planetų Ir paatopozt* 
kokia* senove* žmones vartojo IMMjImul 
ateit**.—Gertausei 1 išguldo visokius

SOc

vienyto** Valstijoje platforma.....................ite
tuwl»zkos Pasakos. Medega Itetuurtozkal my- 
totegljai Surinkta DroJ. Baaaaaurtastoe*. 
Čita telpa 14 seniausiu lietueusku mytolo- 
irtsiku pasaka, kaipo tai:Dievas Ir velnias; 
Perkūnas ir velnias Žssogus Ir welnia*;Apte 
raganas ir raganius: A pis Deives. Laama ir 
Laumes; Apie Dali; ApteGiltiną; ApteŠuti
ną ir sznlti; Apte vajus. Apte milžinus; Apte 
žalusias ir smaku*; Apie vilktaklu* arba 
vilkalok*• Yra tai Juoklngtauatos pasa
ko* girdėtos auo seniausiu laiku in kure* dar 
ir sslądien daugybe lietuvis tiki buk tai vi* 
buvn, teisybe.............................................ll.Uc

tin raasytie, d«l nemokanozlu 10c
Ltelnvtoskoa delno* to* visur surinkto*,

apte keturi szimtal dalau IB.60
r^ivtavlszkas Albumo*. Laida I. Ittorteako* Ir

No 2. Piasti drūti Apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida
bruotomis bletelemis. su kabute.. .7SC

No 3, Moroko skuros minkszti apda
rai, apvalus kampai, auksintas parasza*, 
kvietka ir krasztai.................... $1.25

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT,
Kauno gub. Ssauliu pavieto

723 W. 18th Street. TiMeftmši: Canal 78. 
M Telefonuot galima iu kiekvieno*
Nuo 8boa iki IJto* ryto. aptieko*.

Jos Ari i c kis,
Box 248. Canton, Mass.

Pajieszkau savo brolio Jono Tamule- 
vieziau*. Vilniaus gub. Lieko pav., 
Marcinkonių kaimo. Jis pats ar kas 
kitu teiksis duoti žine ant adreso. 

Ambras Tamuleviczia.
Box 160. Canton, Mass.

, Pajieszkau Jurgio Neverdausko, kuris 
metai atgal lankėsi Pittsburge, Pa., isz 
kur jis persikėle į Cantral, III., o vėliaus 
į Vutville. 111. Turiu prie jo svarbu 
reikalą, taigi jis pats arkas isz jopažiris
ta m u teiksite* duoti man žine ant adre
so. Jonu Jasaitis,

2215Tustin st. Pittsburg. Pa.

sapnus
Apdarytas.................. ...................................O5c

Olltypa, apysaka tas laiko terpaavdszkos karo*
Isdljoau Amerika*.....................................85o

Pulki istorija ape Kantria Alana,kuri pur M ma
tus valksnoslodam* po sviete, daugybe 
bodu ir vargu kantrai isskentejo.. SOc

Pamokslui įsiminti** ir T«toyto* IszguldineU 
Galvoczlu visu amžių. Czia yra patiltųIto 
gražiu Juokingu ir iszminllngn pasakaiczlu 
Ku nori tarei! gražiu Juokingu ir pamoki 
naocalu įkaitimu tegul nusipetka sziųkniu- 
gele. o gardžiai pasijuok*, žmonėse turas kf 
Eapasakotl ir ant kiekvieno užklausimo mo- 

esdaotl iszmlntlngų atsakymų...5Oc
Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 

su prsntamai aprasso visu 5 dėlto svieto. Su 
74 pavulkslsliaiia: mapu. žmonių, gyvuliu Ir 
medžiu. Tinkamiau* geografija ia pradine 
mokslalnj...................................  135c

Benu Gadynių Isznyk* Gvgi Sutverissal. Pagal 
Hutchlnsons; sutaisė szerns*. JI aptaiso 
senteuiu gadynių įvairiu sutvėrimus gyvu 
nusius ant žeme* dar prieis žmogau* ant jos 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kunu* 
žmona* kasdami giliu* sauliniu, knnalus ar 
Imdami iaz žemes snglis. randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado este
tus, nesugadintus, kunus. užklotus uite ke- 
liolikoa toeksniu storio žeme*. Tie atrasti 
ž>-tu-Je kūnai yra sziandien iazatatyti ivai 
riuose n.uzejno*e. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu meta reikalavo pakol ant mirusio 

, žvėries kūno užaugo jos aite kuliolikos sieki
niu storio. MoksUsciial Iss to semia bran
giausia mokslo susipažinimo, kaip ir kokiu 
badu gyvi satverimU keliesi Isz žemesniu 
in aug*7te*ae* veisles, ir pagal storuma Ir 
senam* žeme* duogsnlu. kuriuo** ta sutvė
rimu kunus rauda, gali be apsirikimo •praus
ti. kaip *enial Ir žmogų* ant muta žeme* af 
slrsdo. Knyga tari S73 puslapiu stambaus 
druko. ant graž.o* popieroa ir apte IK pa
veikslu u vairiu senu gadynių toraykusiu su
tvėrimu. Preke............................. 91.00

Rankvedi* Gromata raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri n>6kina kaip reik 
raazylto gromata* 1 n: pažystam u*, prtote- 
Uus, giminias, myllmalaias ir myilmno- 
s.u* prleaz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupu* ir kita* sugiltai stovit- 
eaiaa ypata* P*»veikinlm*lipavincMVo- 
aea) aut Nauju M«ta. dienoja varduvių, 
gimimo ir kituos* svarbiuos* ataltikl- 

, ............. ........................................................ 5Oc
Robinsonas Kruzius, morallszka ir žingedl 

apysaka psmiws*ta jaunumas*!..... 135c
Žmogus Nepliuszkis Vrrte to* szvedlsako Ne

rto. Gras: apysakėlė: kaip turtingo pr*kek> 
aunu* apsivedė su varginga mergina ir lai 
mingiau gyvūno už kitus, au tartlagcma ap 
atvedusiu L Šilta apysakėlė užima kiekvio- 

Mb 
lOcgisiko* dorj be* 

tndao ant žeme*. ,-------------- --------- .------------
Busiszkai para*** Bubakin**. Verte Drugy*. 
Usleido T M. Dr-te. S*i knygete. labai *u- 
prantamoj kalboj, aprasao visa* vaudaa* 
permaina* ir veikmes: kaip tls perslkeiesia 
in gare, kyto ia virsiu Ir tonai tveria debe-

Czia nukritę didelius darbus reikia: sete —..A.4^*a»sm vinim Irsimu* ip laidr.
No 4 Francuziszkoa gluodnios sku

rdės apdarai, apvalus kampai, 
kvietka, kryžius ir krasztai...

auksinta
$1 50

tortus Ausrrn* VaMu *u stebuklinga pavatk- 
slu Paneles Ssvuacslauslo* VUaiuje: Gris 
vestai Mindauglo rūmo NaumiestelyJ: Griu
vėsiai Lydo* piltos; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Lisskava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini 
ku piltos; Gelgaudisskis; Griuvę*tol Gede 
£100 pilte* VlTniuja; Perkūno *svunUnye*to 

sene; Kėdainiai, M Ir, V y šokte Lltevskte;
Kretinga; Kražiai; Rakisakio bažnyozla. 
Kapa* nlmano Daukanto, Biru to* koplyosia. 
Palange. Buomą* ties k lai pėda, Mlnijo* ste
ni* ties GarMai*. Nemuaa* tie* Vilkija, 0- 
ke lietuvio Suvalkų guberaijoj. tokia Ja* a- 
ka Kauno gub,: toliau* eiaa paveikslai vi
sokiu lietuviu užstemimu. naminiu'padera
Ir tt. Aprasrymas paveikslu dviejose kalbo 
*e— Itotuvlszkoj Ir angllsrkoj. Preke... OOc

Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraazytoe ka. Anta
no Wtonožlnako. Labai gražios d* i no* Ko

Ltetuvialamžlugludumuo*' Csla talpi***! ty
rinėjimai apte lietuvius, ju paėjima, Ir kaito 
nuo seniausiu amžių Kntt*lp «*rta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui. lOo

•x*lintl>................................................................10c
Lahvo* Vaiaodo* Eilaa. Paraitė Vincai

viena* skaitytąja* ra* sau nu*lramtnlmf 
irdvasisik,u*ud,...................... ISc

LaioM lt Planetos. Ksygele, tinkanti Ja* 
nuomeaei dėl smagaus laiko |>ral<-idimo, 
aes iss jo* gali uabžrti *pto savo laimė 
ar nelaime, ar myli ji žinoma margei*,

Ltetuvlriks* Siiuplnys, II Lnldn. Konradas 
Valtenrvdas ............. . ................... ..........

Lietsriszki Painiai pradžioj XIX sslmtme- 
ezlo. Kliaslizkal ta*tlsakas percjoddas

Lletaristti rasit*! fr rasitiniakai, raazlto- 
rinks peržvalga Lietuvos Mylėtojo, j"

nors gero para*** lietuvi*ikoje kalboje, 
kalno uj: Dr Basanaviesius, Ivinskio. 
8. liaus auto, vytknp. Voloneziaaakio. 
ka. Burbos ir kitu.........................................

Lietuvos Kankles, turiocaio* 7Z nauja* dal-

Lieturo* Istorij 
t,. Ori didel

Lietuvos Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, tos kurio* galima iszmokU 
f erai virti valgius Ir alaaksnoztai w**U 
ukn*..........................................................““

Lietuvystes praeiti*, dabartis Ir ateiti*. Isto- 
risskal socijoliogtozka* pieazinyt......

Lfetavtal po maskolių jungo. Parnase Dr. 
Piesaiays apie priespauda* ir parsek loji
mus lietuviu i»» tzalie* maskolissto* 
valdžito.v........

Marku* ir Aurellana*.

rinkto* Kd. Veokenstedt o, verte J. Saliu- 
uos M D. D. 1. Yra tai akyvlauslo* ir 
juokingiausios *enovisakos pasakos apie 
visokias *tebukl*s ir prajovas apie d*r 
bus gera ir pikt* dirva, apie Leames. 
Laimes. Raganių*. Vilkalok** Ir tt . In 
kuriuos senovvs lietuviai tikėjo ir ssl«- .Ba** — - 1.-. sllvt ZFm* viešam lav Si.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicluoe Daktaru*.

Gydo visokes .Igne, turi geriausę prakti 
k} ligose moterių, valkų ir chroniš
kose ligose. Taipogi geriauši atlie 
ka speracija* visokiuose a tai tiki
muose, 

807 32nd St.

Dr. O. C. Heine,
DEM TY8TA8.

Kerte 31 st ir Halsted ulieziu/ 
wirwui Aptiekoe. Chicago.

......... LIETUWI8ZKAS DAKTARAS..........
772 Milwaukeeave., -------- CHiCAGO, ILL.

nuo 8 iki 10 ryto
Priima L:gouiu8-{ n no 12 iki 1 po piet 

nuo 7 iki 9 vakare.
Ateik pate arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa- 

■ sėkmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
; tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rod%.

Chica««

OFlbO WALANDO8:
Iki © ryto, nuo i>—2 po pietų ir po 8 vak 

Tklklomas Yahm 885.

Lietuwi*zka* SaliuuaA.
Jono Gudino.

Mitchel St., Braceville, III.
Užlaiko geriausiu* gėrimus ir esysta 

sale susirinkimams ir baliams.

—Tikrai Lietuwiszkas—

SaliUųaS.

Geras alus, seniausio* arielkos, twe 
pianu cigarai ir czy*ta vieta dėl uiet- 
viu. Apart to didele ir c*y*ta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu Ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
168 f. 18tbt - Kerte Uiioi. Chicigo

LietuwiBzka8

Cigaru Fabrikas.

AR E8I KURCZIAS??^
Wi»l kurtini.) ir sunku* girdėjimas dabar yra 

Issgydoml *a pagelto nauju musu tozradimu. 
Tik karoliai* gimė ne gali būt tosgydyti. Užt- 
Mai ualvoj vaiKi*i raASZLiNAUi. Apraišyk sa
vo Ilga. Isaegsaminsvlma* ir rado dyka*. Q*Į1 
Rtys name tozsi ydyti su visai mažai* ksastai*.

Daltofl’s Anril Institute »,*Čhk»«o?Ilt^’

A M. Matusawiczią, 
AGENTAS 

Wargonu, Pįjanu, Slusramu Ma- 
aainu, Cigaru ir Papleroau. >

•irody* paimtas instrumentą* negero, or 
brangum, a*s ji atsiimam atgal ir už te I 
niokos oekaszioo* Užttkriuu kad nuo m

ašiai Iss fabriko ir todėl galiu pigiau juo* u 
duoti gelp tto kurie iss vbotesate ima Meldi 
lik pamėginti, o užtikrinu kad busite užgai

A. M. Matusawiczia,
208 W. Centre 8t., 

Mabauoy City, Pa.

STATE 
Į-įff MEDICAL

Dispensary
E. Kita Str, CHICAGO, ILL 
(arti McVickcrs Theatre.) 

Klausk rodos pas seną Daktarą..,^
geriausiai* at lesta ta i* užbaigė* medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chronifizku ligų. Tuk- 
tlancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
jiem* vyriškumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,silpnu man nerwu, tsznaudo*
J 'tas systemaa, prastota at

mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlaikinis 
susikūprinimas, meszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunyste* išdykumo ir oeinmintingumo. Jus gal esate dar tik pir- 
11*01 ligos stadiume, bet atminkit, kad ju* spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
:egul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
li jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
vėlu gydytis, ir tad giltine juo* palips tėjo!

LiUlDanCZiOS liffOSs^’P ul •i«i^uo*»awo«t^iuinuoš: pir
1 o ‘maine, antrame ir trecziame, puwimas

ye r k les. noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekeji- 
nas, isaberlmas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai išgydytos. Mes gydome virszminčtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai prassaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
' tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta. jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligoni* prisiunesia. 
Gyduole* mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
k*d neatkreipti jokios žingeidystoe pašaliniu ypatų.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALlST/js 

Chroniszku, Nėr 
viuku ir priv^tiaz- 
ku Ilgu vyru, nfo-

✓ T’ teriu ir vaiku, ųi-
▼ -m n0“11“ 8ydo n61, 
f—"v laiszkus.

Sl’0001

Noso prekes yrapigesnes u bet kokio oficijalistorisoj 
šiaiyj ir todėl kiekiieoam ligoniai prieinamos.

flftien ari urme*1 DM 10 ryto iki 4 po pieta ir nuo eiki 8įdare. UlllbU dUJllVb. \ Medelioms tik ddo 10 iki 11 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms šventom* dienoms adinos tos paežio* kaip nedalioms.

Aukos ant kankintiniu.
Ant. Sūdei kis, Westville, 111.

Ssiumetiniu kalendorio ir wiHO 
1-iu kitu knjgu dabar galima gau
ti “Lietuvos” redakcijoj. Kalen
dorių preke 15c.

Greicziau! Greicziau!
"Prisiunskite, meldžiam’.kuogreicziau- 

siai tuziną bonku. Kadangi jau tik trjr* 
isz viso bepasiliko namie!” -r teip raszo 
Jaoob Prenoeil.JT Jackson »t., S. Oma
ha, Neb. “To reikalauja mano serganti 
motyna. Ji turėjo kokia ten pilvo liga 
— Ui bus bene meUi atgal — ir mes mis- 
lijome, kad ji jau niekados nepasveiks. 
Bet aeziu dievui ir Trinerio Ameriko- 
niszkam Elizir of Bitter Wine dabar 
ji jaucziasi daug geriau. Mes užlaiko
me du dakUru ir viens isz ju pasakojo, 
kad ji turinti vėžio liga ir dar ka ten to
ki viduriuose. Kairiame paszonyje ji 
turėjo anUugi (tumor), kur* jai labai 
skaudėjo. Iki raol ji nėra dar visai svei
ka. bet toliau* bevartotojant j užu Vyną 
tiki ji veikiai pagyti. Meldžiu todėl 
kuoveiki%psiai daugiau jo prisiunsti.” 
Bdr Uiszkas aizzkiai parodo naudingu- 
mąAmerican Elizir of Bitter Wine, ku] 
ri fabrikuoja vienatinei Jos Triner, 790 
8o. Ashland avė.. Chicago, III. Gydo ji 
kuopaaekmingiausiai visokias pilvo, ke’ 
penu ir inkstu ligas. Reikalauk kožnoj 
aptiekoj ir žiūrėk, kad neibruktu kokiu 
nors sufalszuotu vaistu! ’

Kiiy go»> h svetimo* spaudi*.
A n ima Vilta, naujauala ir graaiauste pasaka, ka

riai skaitytojas atsidžiaugt negale*....7*c
Anagdotai iauilarimal ir patark.* Isz gyvnai- 

mo senove* Grekonu bei Rrmlonu " “ Ite

tyli. Preke..................................................... 5<te
Medejo pasakojimu. Szi kaygele yra aaudlngs 

kiekvteum aat perskaitymo, ne* ezta *p-

kitur perkate po 10c |«s mane gausite. po So. 
Pristatau ciuar** *xiiatai* ir tuk staneilai* l>i- 
anlenam* ant pareikalavimo ia wisa* Amerika*

Jimo nuo neprieteliu vednneziu Iss tikro ir 
tszganingo tikėjimo kelio In prapultv Caia

triml* abroreliai* . . . Ite
Maskolljo* politika ea Europa Ir katallkteska

bužajoma. Išrodymas kaip maskoliai per- 
Mkioja. kaukiau ir saikiau lietuvius ir 1* 
bažnyeslas ...... 1MB

Dominika* Knistautas,
043 A 2nd. 8C, Philadelphia, Pa.

pel upes 
Po tam

J 
F

Pasillnksnilulnio Baliu*.
Chicago, Subatoj, 2 Wasario, 7 vai. 

vakare darau pasilinksminimo balių, 
ant kurie grajys gera muzika, bus dau
gybe svecziu, o sale didele, ui visi ga
lės gražiai pasilinksminti. . Todėl visus 
aplinkinius ir pažįstamus kvieczia atsi
lankyti.

1210 Wa*hten*v *ve.. kerte 25th. St.

Pigiai ant pardavimo 2 namai su Įlo
tais, groserne ir buezerne; apart to yra 
gyvenimai ant 3 familiju. Yra geroje 
biznio vietoje, kur galima uždėti sali ti
na ar kitokį bizni. Priežastis pardavi
mo — savininkas iszvažiuoja į Lietuva. 
Atsiszaukite pas:

Joną Grybą. Bos 133, Westville, III.
(IMI

*iun-

Ame-

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei 

ežia pinigus į visas svieto dali*, 
duoda šifkortes ant visu linijų į
riks ir isz Amerikos į visas svieto dali*. 
Parduoda lotu* ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietaviazku knygų, sbrozu, abrozeliu, 
pavinezevoniu ir gromatoms popieru. 
Ras/ykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Rašydami įdekite už 2c. marke, ir al
suokite teip: ’

A. Olazesvftkis,
024—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

Knyga Katalogas.
MALDAKNYGEI

Maža* Aukso Alteclu«.katallkl»*k* malda k

atsalto*, kanakte MfoMka aavastttiuiaaua 
Irtt Y r* tai naajassta Ir gražianata_knygute. 
Iss aitu Itetaviszku maldaknygių, daili, bai- 

«U noptefa; stambes, atsakas driskas 
S1O<S <»itoi. Szltu knygeliu spdarai 
n* yra Mkancsio*

No 5. Abdeta baltais slaniaus kaule, 
liaia su 3 sidabriniais medalikeliais, Į ak
somo nugara, apkaustintos briaunos- 
auksinti krasztai... . ......................$ 150

No 6. Balto* celiulioidos apdarai, isz 
kilusio* kvietkos. su dviems kabutemi 
auksinti krautai............................$1.50

No 7. Baltos celiuloidos apdarai, 
kvietkos ant vieno szono Užkloto* si
dabru ir periu, su dviems kaulinėmis 
kabutėmis................................. . .$2.00

Knygos sawos spaudos.
AJryvJ Apairsiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju g«ral nesupranta; 
su 7 abrozeliai*. Naudingiause knygele aat 
»wteto daaižinojimui isz ko darosi žal 
bal. griausmai, lietus Ir sniegas; kaa yra 
debesiai ir ant ko ji* laiko*)........... . 3Oc

Ajltmetika. Knlga Iszsimokimmulrokundu.
Preke.............................................................. 125c

HYGIENA- Daktariszka knyga arba mokslas 
apte užlaikyma sveikatos, isz kurios gali be 
nage 1 bos daktaro iszalgydyti nuo daugybe, 
figų. Szita knygute privalo rasti* kiškvie- 
nuo*e namuose, nea ka* ja au atyda penkal- 
tya,pataikys apsisaugoti nuo tukstanczlu vi
sokiaIlgu, patalkys užlalkytieuelybejeuavo 
įvelkata. pailginti savo amži ir mokė* atau
ginti svelkala ir tvirtai* savo valkelio*.
Prak*.................................................................3Bc

A.pl« tarta iizdirbioin. Psrsaze 8chr*m;[ verte 
S. M. Velkate* KvHdennatle pclltl.zkito eko
nomija Kokiai* keliai* iMldirbe tartai, 
kaip Jie »u»lkraana Ir kaip atillh-pla aat 
draugljoe gyvenimo................    3oe

šio lietaviazku knygų. Atozkial ir supran
tamai aprasao visa musu tome, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, Ju Vardu*, 
augsztl, vulkanus metaoeziu* isssavo* ugal: 
toz kokiu žeme sluogsnlu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras 
ko* ir kita gnybta; kišk mariu, ažnu. opiu. 
Ju vardai, ploti*, gylis; koki kuriuose van
denys; suras, pruski, saldus, ar Bartus, ke

te*, karalyste*. ku»i|telk»ity»te», rupu! 
ko* ir tt. Kiek kartoje žameje yra gyv*n 
ja: koki ja tikėjimai, kalba*, papročiai, i 
siemimaL pramone*, laidirbid ir tleao*; I 
ki miestai. »u kiek gyventoju, fabriku, p 
maniu; kar koki orui: sznlczial ar kar 
ežiai, lietas ar giedro*: kur koks ilgi* dtei

«0 pnslaplu, ant gero* standžios
eoll*.

IOO
Ta paU. apdaryta audtma ktotaose apda

ruose, auksinėmis literomis atspausti para
šui ant nukaro* Ir »rono. Preke . .BsJ SO

fstorija Suvtoayta Valstijų Sstaorin 
koa. Apraazo kaip Koliamba* str 
rtka, koki ežia tada žmones gyv 
žmones pirmiausiai isz Europos pr 
žinoti In Amerika, kokios karas bui 
karevo ir kokiuose metuose; kiek p 
buvo, koki ir kiek kini pro pat

■ spręstu koke* jis tieta 
avale daryti, kas ne urato. 

Prak*..........................
Drūtuos*, gražintos apdaruose
Deukai ir Ltotovtal ano 1S8 iki >4J0m. 

pagal lenkiazkus istorikus gemkalnl 
leist* "Tsvyues Mylėtoju Draugyste* 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkite 
n yjimo ir )<> pasekme*. Czia atšakiai 
raszyta lenku politika kaip jie pat 
Jetuvo* k ualgaikszcziala: Ktastacri 
aute ir kitais. Iss szloe knygeles si 

jas atšakiai sapraa. ar tenka prietel] 
mum* na'jdiaga ar bteding*...... .

Atnerl- 
lo Amą- 
o, koki

tart, kas Jam

SS

iki }m pateko po valdži* persu. Pa 
turo* Mylėtoju. Knyga tariMB 
ir 4 didele* mapu. i-arodanozto* i 
senovėje gyvūno I te;* vi u pratartai 
lietuviu padėjimą dar 800 metu pi

tflndaagi* Lietuvos Karuliu*. Istorigzka* pa
veiksi** penkiuose sktuo**. I sš 1*0*1 }ą- 
r»s»e Julius Slovnekl, IvtnTioakąl varto

dauginusiai neprieteliu, kurte stengiaai ja 
išnaikinti; ant galo pžduods rodo* kaip 
auo tu Mprieteliu apaiiaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti l«z girtybe*. Czia 
sprasio ka* yra arielka, kaip ji kenkta žmo
gui. parodyta >u keturiais abroseltel* žmo
gaus pilim kokio* tas girtybes Ilgos pastoja 
ir paduotos rodos kaip ano lo galimo iscsigy 
dyti .... še.

Medega sausu tautteskai vatoUaykystai. Sstoje 
k n. goję aprašai vi*a* liga*. Ju vardu* ko
kiai* Ja* vadina Kuuntecsial it Suveikto 
ežiai, tepsi apraišo kokais vaistai* prasti 

žmones jas gydo. Preke 4ėc

JAMES J. HIGGIN8, 
Bucceoaor to M. Dūmine.

Rėdytojas Pagrabn ir 
Balsamootojas Km.

J tojui, kuris iszay
1 * dy» liek ligoniu *u

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gydijo 
les yra sutaisyto* iš toliu ir šaknų je| 
kiekvieno ligonio skyrium Dr. Kalimgr 
ten išgydė tukstaneziu* ligotu žmonių. 
Kuriuo* kiti gydytojai laike ui neiszrfy- 
dornua. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
šyk tuojau* prie Dm. KallmkrteN; o 
■oda gausi DYKAI. Aprašyk gerai sąvo 
liga, lyti (vyra*ar moteriuke) amty,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir ui du c|n- 
Ui pacztine marke, o gausi atukymaiar 
galima išgydyti ar ne. Adresas: I

DR. F. J. KALLNERTEN. i
TOLEDO. OHIP

Linksma bus tavo namuose,
jei nusipirksi viena muša Home Masic Box'a.

-—- ■“Y r* tai puikinusi ir priegtsm 
I piginusi instrumentai, kokius tik

*IOO verte* trargooai kadangi 
[jie visados gali graintl. Jokios 
Mmu/ikos pažinties ežia neel- 
Bf reikalauja, ir kuinas vaikas
■ gali ant Ju graintl. Kožnas
■ pirkėjas stebis ir džiaugiasi
■ tezjo. neu tas instrumentas 
^^grajija »uvir*z 600 meliodiiu. 
Vparodytu ant listo. kuri pride-
■ d ame prie kiekvieno instrn-

lerius, ne* jame rasi daug naudingu, pamo- 
kiaancaia straipsneliu, prie pabaigos gi no
tarini ir prisakymai......... .. .........................  .Ke

Amarika^PirtyJ*. komedija Katu rakio........... Ifts
Amžiau* galas Poniko Piloto, kur* buvo aud

žia Vjeospatte* Jėzau*...........................  Ic
Andersono pasuko*. P. Nerio. 10 gražiu pa

laku vienoj* knygelėj*........................ . 15c
AngUsskai-lietavisaka* žodynėli*, sutaisyta* 

Ynu K Snurusaiczlo. turi apie JtUO ind
žiu: angli.ski tižiai tezguldiuetl Itetu- 
vtoakai............  «M

Birutes dainos M “ • Ite
Budas gydymo. Daktariszka knyga.................40c
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai d* niekad 
uegtrdejo. Preke “ •* “ 11 .W

Dainų skrynele ,, „ Kc
Dailyde arba patarmes stalioriams. surinkto*

iss naujau»lu knyga, su IK paveiksi*.
Antano DaHIde* Yra tai rankvedi* mo
kinantiems ir mokantiems *tallonszk| 
darbų......... . .............. ................ ........ ........ ..  40o

Duonos jieazkotojah apyaaka B. Senktovi- 
cziau*.... *......................................................*c

Etaologiaako* smulkmenos. D-roJ Baaana- 
vycziaus. Moksltszki lietuviu prasite* 
tyrinėjimai, su r iena mapa................... 2te

Etaoliogisxko* smulkmenos »e
Egle žalėsių karaliene ir' tezgriovimaa Kauno

pilies IMttm., du puiku* dramai paraškyti A- 
leksandro G užuosto . . , . Me

Genu Deda. Graži pasaka tos sziandlealaio Lie
tuviu padėjimo....................................KM

Gyvenimas Stepo Rauduoaio pasako* iže 
Gjrvenima* Genavaitea (Oenovefos). Yra

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauera, su 
trumpu apsakymu apte pargabenimu Dr-te* 
Atptraejlstu iaz Italijos ia žiemiu karalyste* 
skersai kainu Alpnmis vadinamus. par
versta ant lletuviszko Kn Petro Saurusalczio. 
Kas nori turėti dvaslszku nauju putokatimu 
tegul nusiperka »af knlngelj...... .....MM

Gyvenimas J*saus Kristau, pagal naujan- 
slu* iszlynaejimu suraižytu............. 15o

Išrauktai szvento* Inkvizicijos, vartoti VI ir 
V11 szimtnseosiuoae dėl praplatinimo ka
taliku tikėlimo ant žemes. Parom Mac 
Do nald. Labai akyva knygute......... KM

Isz ko kyla motai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Psrusekn. Dembakls. Szi k ni
gs paduoda *varbiau*la* isztraukas tos 
szvento* Biblijos, kurto* perskaito supra
sit. ku yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia Jf imonsmagkaityi.... .. .......... 75c

isz kur akmenys nnt musu lauku atsirado? 
Gaoliogtototu Lietuvos Isstyrinejima*. 
naudinga mokillsak* knygute............. KM

istorija Europos su mspoms Ko
Istorija gražios Katrukos “ ** KM
Istorija isztaiko Prancūzu vainos atsitiku

siu Afrikoje . ]. .Bite
Istorija gražios M agele no* ., 15c
Istorija septyni u Mokytoju * ■ Mo
Istorija arba apsakymu apto Lietuvos praei

ga. Parašte Zaasvykas. 40c
szgantmu vargdienio. Kaigi.le pamoki

nanti kaip pagurini tavo gyvėsima Mo

U n įjotu po valdžia maskoliaus .Wc
Juokinga* paeakojima* apie Bzaltabuisius 

ir du grižus straipsniai to* ukiaikysta* Be 
K* daryti*, kad būtame sveiki ir ilgai gy

ventam*.... .................................................. KM
Kankles, lletuviszko* dainos su nelemto, 

sutaisyto* ant4 balsu, dei wyre ,. • too
Kaip įgyti* pinigu* ir tarta „. KM 
Kaip apsiginti ano koleros Ir kiti naudingi 

skaitymai ,,,,!•*
Ka* teisybe tai narnėtas puikios apysausi** 

iss lietuviu gyvenimo „ „ lbo 
Kristijonas Duonelaiti* ,, „ - KM
Kas rra, o kas bu* .. KM
Krumpliu Jonas pasak* ,, KM
Kalėta* žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuve* žmontu. Pnsl.M lOo
Kankles. Itetuviizko* dainos 4 balsams vy. 

riszkiems sutaikyto*: pampino Dr. V. 
Kudirka, 11 dali*..................................

verte kn. A. Milukas.................................. 15
Kristijono Donelaiezlo Bastosi........................ 40c
Trakteoalu Dzukn dainos, Tyrmlstotia And

riu Ikti. A. Barbe* prozalszkl raistai). ~ 
Iszteido ka. Milukas Labai naudinga 
knyga turinti didele moksliszk* re r- ■ 
tf..................į............................................. »1 00

Kapai Didžiu Kunlgaikisczin ir Karoli* TU- 
nlaje Pagal A. Kirkorą, pajutę N. Yra 
tai.totortosku tosasniptaejimu apie Vil
niau praeiti pagal paminklas, užsiliku
sius aat grsbvi.-czla D. L. Kanigalkss- 
axlu Ir Ksrali*. ... ..................................... 10*

kurioje aprausytas gymen'ma* l 
tento nuo pat kūdikystes Iki jo

akyva, kurioje apraszytas gymea'ma* 811 
■oDaukento nuo pat kūdikyste* iki jo *a 
tie*: kaip sago, kar mokinosi, k* w*lk< 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. A> 
to kmgeleje raodaal daug uola* ir kita t 
žiu straipsniu Preke

Negirdėta*daiktas ir garo* rodo* musu mo
terėlėms n

Nedorybe Rymo Clecortau*. istorija tos laiko 
poaavoūmo Neroao ....

W1b1 —

pas —

wyr*i—

Baltriikoųi!!
Rasite 8xalty alų, seniausea ariel- 

kas, wynj net i«x Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RiYėr Side SL,

Viterbaij, tona.

A. SnMis & Co.

Lletiviszkis Cigaru Ir Tabako Fabrikas.
Aproiszkcme visiem* savo ko*tum*rtem». kad 

mes i*xdtrbyste savo Cigaru perk*te*a» isz CB1- 
eagos in cbtoago Heigbta. ia sawo tona* aama, 
kariame fabriką ir krautuve žymiai padidinome 
ir dabar galime cigaras ir raiką tatmka parduoti 
pigiau kaip visi. Apsistelluodaml cigaras ar 
taboka adreauokite savo lalsska* toip:

A. Suktirokis & Co.
Cor. Wentworth avė., and 14th Str.

Chicago Helghta 111.

Lietnviszka Groceme.
Atidariau nauja Sztors, kuriame už

laikau visokius vs.gomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarus, papieroeM 
tsbaka, gromatoms popier**, pavinesa 
vones ir visokius kitus daiktus saeimy- 
□oms reikalingus. Wisl tavorai szviett, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti. i '

J. K. Chmelauskas,
878-880 W.33rd st., CHICAGO.

Kaoksiozlo. Labai Baudine* knygute 
tesamo noriu tiems Užauginti savo vai
ku* aat aveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyra..........     Kta

Krltuoliai saviuso* tol abverai Šutai** Buvar- . 
di*. Keliolika labai akyvu *broiu parkra- 
taneziu tūlas tikejlmlszkua dogmatus.... Mo

Ar Tawo peczlus 
reikalauja pataisymo?

Jeigu teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peesiau* daiktu* pas 

dailei Farnltun i Stote Co,

107 Flnt St., KliMbeth. N. J.
T*ietons*. 1 t-UI*<**«* AS H.

Pigiau kaip kitur!
Czytte aakto. 14 ir K K (BllaMaial žiedai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pa* mane pigiau kaip

F. Brožanskis,
954-33 str. Chicago, UI.

Seniausta Lletuvrlazka Banka
Siuncsia pinigui į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkorte* ant visu linijų už pi- 
giause preke. An eeiu jau 11 metu 
sseme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalu* teisingai at
likti.

S. Maek,
212 First 8t. ELiaaBZTurorr, N. J.

Kas prisius $8.00,
Apislkys 110.00 vertu musinukę gre

mžtom* drnkuotie su gerinusioms dru- 
koriukoms įtaisomi ir su visais reika
lingais lietuviuko! rūšiavo! ženklais, 
kaip ve: } ų ž ir tt. Ant szios maui- 
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu valkai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienu supras kaip «u ja darbu pradėti. 
Ku priaina tl.00 aplaikys 50 puikiu po- 
pieru grotosioms ruzytie su puikiom* 
kvietkoms, apskaitymais ir pavineze- 
vonem*. Mažiau kaip už 01.00 niekam 
nesiuncaiame. Adresuoki t teip:

W. KudarauckaN,
Box 134, Uvnace, liss. -

Žingeidus svietui dalykne.
Tisrai vienatine gydykla ant užželdini- 
too plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkio},

Geri ausi b dantų guduole: Musu gy
duole nustsbdo Dantų sksnkejlms į kė
lės minuths. Mes šwo Gyduoles gwn- 
rsatavojam. Preke lik 20c Imant 6 
bonkute* S1.00. ffiuneziem Paėstu ir Į 
Bvetymo sssli*. Budš kaip ju vartoti 
yrs parodytas keliose kalbose.
Norėdami puikiausi rodo* per laiškus, 
adresuokite: The J.M BRUNDZA 00., 

Box 3M1. Ne* York. U .8. A.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halstod St,

pie Lietu »OI praeiti*. Jo* ltelawi»iku» k u 
nigalktacala*. Kražių skerdyae* ir tt.....

o Jie Bulaity* ta*o peestu dykai. Tei| 
turime didelį daugybe nunokiu pec: 
už pigiausią prekę, pigiau kaip rabrtl

*2.00

F.PBradchulis
Attorney and Connselor it Lai

146 LaZalia st. Rooro 410. Chicago, j III.

Telepbone Central 3066. :
Vienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Wed* provas kaip civilišku teip ir 
kriminaiiszkas visuose suduos* |

■■ .............-f-
THEO PB0ULX |

ADVOKATUS IR KONSUUS.
JONAS MOŽEIKA, .

A Mistentas ir Notary Diblic-
ROOM 615-616

87-49 B-VukiUton si, Cklci|o, lU.
Thelefon: Central. 2621. :

Užsiimame civiliškom* ir kriminshš- 
kom* provom*. Geriauaei išvarome }ro- 
vm už sužeidimu*. Musu ofise galima su 
■įkalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Močeika gyvena po nr. 31 <W. 
14th pi., kur galima ji. ruli iki 9 jai.

Gal sergi?
Viena ir geriauae gyduole yra auršta 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczio. JFra 
Ui “ItMlijoniMKa* BalMtma*”, ku
ri* gydo daugybę ligų,kaip Ui: taiso ąpe- 
tita, czystija krauja, stabdo akaudejIma 
viduriu, pš!kelima gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Prekė už 
bonkeli 50 e. Norėdami tu ar kitujgy- 
duoliu aUiazaukite po adresu (dėl atš- 
kymo prisiunskit Už 2c. marke):

Indian Medlcal Co- '
Bok 24 Sta. C. PrrrsnuBo, pk.

Dr. Leonard Landės,
Littwoi8zka« Daktaras..

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vyriukų ir tno 

teriškų ligų. Mokinosi unl versite te 
Nev Yorke; praktikavo ligonbuczinose: 
Viedniuje, Berlyne, kareliszkoje i mo
kykloje Londone, buvoperdėliniu nžoks 
lo Lebanon. Ballevue, Port Gradįuale 
Hospital Oollege ir 1.1.

UaZtikrins* laZordyms* 
visų slaptų ir paprutų ligų, kaipo lai: 

plauczių. kepenų, skaudėtimą vidąrių, 
galvoe,nepomietį, apalpimą, skatsdujiu*. 
žaizdas, lynimą, moteriszku ligų i į ne
vaisingumą. Gydymui nerviškų ;ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisą*.

igzgydysiu į kelš dienas, leipo* Il
gu pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiĮivl- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, s- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir U. ; Iš
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me Cnronlšku ligų gydau pasekmin
gai, ir Blepemu Ilgu užlaikau *lap(ybė-

Dr. Leonęrd Landės,
184 E.24th 8t,,C«r.LextaKtoB.Av.

oi*-, svs.'&uta:
Nedaliomis: aso i iki 10Hs»aLryto;auo*lkiį4vaL

Užprašydami gydyklas prisiuskite JI.00 
grjeigu sergi, Ui paraszyk kielę turi 

metų, kiek sveri ir spraszyk avo ligą, o 
as* prisiusiu gydyklas kuriomis i*Uigy-

' Home M utie Baa’a ^llna 
naudoti namie lavinimui tralini 

dainuoti vtoaznamoo** ir in vai-

m, mazurkai
ka.peg ir w tai populilriuksulKI 

/Z ^4.1—a n dainas gralius teip. k-* gal tik kele-
4š tai gabiu muzikantu galima botu Jam

prisilygint!. Waiksi gauns iaz to didele linksmybe, kaip irkodnas. karts tik girdi jin grajljant 
w oteli*. parodytas ežia sat paveikslėlio. yra pri»maigyta* plieninėmis adatėlėmis, kurios sa

kanti*. voleliui i išduoda tonas Jis atkartoja dainas arba atokius be sustojimo.
bais iavtabus instrumentas kaasttioja tik 65.00- Apdarymas Jo yra naikus Jei to

mistu nori, •rlsiUnak $2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prisianaU po 
aplaikymui instrumento, h fantai daro garu* Mlnifiti*. Frisiunsk Žo. marke, o gausi 
alsus cirkuliorln*. arba pnaiaisk *2 00. oapteikisi Home Manio Boi’a pirm negu temintos kai
mynai toki nusipirks. Jie trini noras toki turėti, kaip tik jin pas tomisto pamatys.

Standard Mfg. Co.,45 Vesey St., New York. Dept. 62.

TIKTAI DEL WYRU.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai-
Pikelis *t< bailingu gy 

dubliu bus atsiusta* kob 
nam, kas peraszy* in Sta
te Medioal la.tilute. Jis 
"tek itzgyde vyru, kuris 
per metus ėmėsi su pre 
tiszkais ir kunlszkais ken
tėjimais, teip kad 1»šiltu
te nutarė u* dyka dalyt 
bandymo pakeliu* tiems, 
kurie papraazya.

Isuigydysl namie nuo 
ktogvteno* lytlsskos ligos, 
parlnsnczios auo Jaunys
te* Uidykumo, (agražlts 
patrotyta pajiegu ir ai 
minti, panaikys skaudep 
m* sirena, sudruty* silp
nus lyti* skus sąnarius.

Gyduoles yra labai uu- 
gios ir pamacalyvos, ro
do* plaukte plaukia prie 
nesveik* sąnariu sodru- 
Undamos kur reikto. Jo* 
gydo kolna liga ir paaal- 
klna nesmagume ir kiek
vienam atsitikime visto*- 
kai Užgydo. Atatecaak ia 
State Medinai InstlluteSM 
Elektros Bulidtng. Ft 
Wayve, Ind.. o apturėsi! 
uždyka sampeU. Institu
te stengiasi sualneszt s* 
dlMtousiu skanUum Ino 
niu, kurie negali atsi

traukt tas namu, kad gydytis* iy szte sampellal parodys jiems, kaip lengva isastgydyt na* lyties 
k* Ilgo, kada vartoja,! atankanežio* gyduoles. Institute n* vieno ne atmeta. Katoną, kurs 
atsiaraeks, gaus dailiai aptpeetetyta pakely, kad Kiti nežinotu kas ten yra Bastyk dabar,neatidėk

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
tiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parai* 
traukti, jeigu turite musu lietuvisska katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

8ncc. to Kelpscb, Norelko & Oo.
UCoainSL, Ckica^e, IH r
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