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■ Metas IX

Politiszkos žinios.
Anglija.

Kūnas pasimirusios Angli
jęs karalienės likosi jau pa
laidotas. Prie pervežimo kū
no nuo salos Wight į Londo
ną dalyvavo ir atsiųsti kitų 
krasztų kariszki laivai. • Po 
angliszkų laivų plaukė vo- 
kiszki, treczią vietą užėmė 
prancuziszki. - Dabar kūnas 
jau palaidotas, svecziai isz- 
važiavo, iszvažiavo ir masko- 
liszko sosto įpėdinis, kuris 
teiposgi atkako į Angliją ant 
laidotuvių pasimirusios kara
lienės.

Angliszkas randas szirdin- 
giausiai priėmė vokieczius ir 
jų ciecorių, kuris pats atka
ko ant laidotuvių pasimiru
sios karalienės. Toks priė
mimas Vokietijos valdono ne 
įstabus, kadangi tik pasirė
musi ant Vokietijos Anglija 
gali svieto politikoj szį tą 
sverti; pasilikusi gi viena, 
Anglija dabar teip silpna, 
kad jos balso ir priesztaravi- 
mų ne labai kas klauso. Ar 
vienok Anglijos ministeriams 
pasiseks pakinkyti Vokietiją 
į savo vežimą, dabar ne gali
ma įspėti. Vokietijos cieco- 
riaus mierių nieks nežino, 
vokiszka gi tauta, jeigu žiū
rėti į jos laikraszczius, iszė- 
mus laikraszczių silpnos szią- 
dien liberalų partijos, ne 
prilanki Anglijai. Daugu
mas laikraszczių smarkiai pei
kia ilgą vieszėjimasi Vokieti
jos ciecoriaus Anglijoj, prie- 
sztarauja užmanymams an
gliszkų laikraszczįų, kurie 
kalbina Vokietiją susiriszti į 
krūvą priesz Maskoliją. Su 
mažu iszskyrimu, vokiszki 
laikraszcziai atmeta mislį apie 
susiriszimą su Anglija priesz 
kokią nors kitą tautą. Visi 
reikalauja, kad Anglija pir
ma užbaigtų pradėtą priesz 
burus karę Afrikoj, o paskui 
galima bus kalbėti apie kito
kius reikalus; sziuom tarpu 
Vokietijoj Afrikos būrai 
daug daugiaus turi pritarėjų 
negu anglijonai. Dėl karės 
su būrais, anglijonų pradėtos, 
Vokietijoj yra dabar daug 
daugiau Anglijos prieszų ne
gu Maskolijos. Ar randas 
eina isz vien su tautos norais, 
to ne galima žinoti, kadangi 
randai be reikalo savo mierių, 
yg|p:z užrubežiniuose daly
kuose,nesiskubina iszreikszti.

Kova pietinėj Afrikoj trau
kiasi savo keliu. Anglijo
nai paskutinėj sanvaitėj nie
ko svarbesnio ne nuveikė, su 
niekuom lordas Kitchener ne 
galėjo pasigirti. Kaip sako, 
įsiveržusių į angliszkas Capo 
valdybas būrų yra 5000. Pa- 
jiegos tos iszdalintos į mažus 
pulkelius po 300—500, iszsi- 
skirseziusius ne toli viens kito 
teip, kad reikalui užėjus, ga
lima būt sueiti į krūvą. Ma
ži pulkeliai nesiduoda įtrauk
ti į didesnius muszius, jie už
puldinėja gana pasekmingai 
ant mažesnių anglijonų pa- 
jiegų ir ant transportų ve- 
žanezių amuniciją ir maistą 
kariaunai ėsaneziai Oranijoj 
ir Transvaaliuje. Lordas 
Kitchener atsiuntė į Londo
ną telegramą apie naują ne 
pasisekimą anglijonų. 1000 
būrų netikėtai užpuolė ant 
angliszkų stovyklų Meddar- 
fontein. Nors lordas iszsiun- 
tė pastiprinimą, bet kol tas 
atėjo, būrams pateko visas 
angliszkas garnizonas buvęs 
miestelyj Meddarfontein. 
Kiek anglijonų ežia pasida
vė, to lordaA Kitchener ne 
paduoda. V

iApie būrų vadovą DeWett 
< 1 tikrų žinių nėra. Nese

niai Kitchener praneszė į 
Londoną, buk jenėrolui Kno- 
xui pasisekė jį įtraukti į mu- 
szį, bet nežinia, kaip muszis 
pasibaigė; tai vėl, kad De 
Wett yra su savę kareiviais 
pietiniuose Uranijos kran
tuose ir rengiasi įsiveržti į 
angliszkas valdybas ir kad 
nėra didelės vilties ant jo su
laikymo. Pagal gi privatisz- 
kas žinias, szitas bdrų vado
vas jau įsiveržė į angliszkas 
valdybas ir buk visi holau- 
diszkos kilmės kolionistai 
pristoja prie būrų.

Telegramai isz Lorenzo 
Marąuez pranesza, buk 2000 
būrų įsiveržė į portugaliszkas 
valdybas ir buk jie bandys 
ežia suimtus burus iszliuosuo- 
ti. Portugaliszkos gi val
džios buk rengiasi visus tuos 
burus, kurie ne nori pasiduo
ti anglijonams, pergabenti 
ant salos Madeiros, sziauri- 
nėj Afrikoj. Tas vienok isz 
Portugalijos pusės butų aisz- 
kiu sulaužymu įieutraliszku- 
mo, ko turbut ir Anglija dar 
dabar ne geidžia^ Nors Por
tugalija įsimaisžytų į karę 
kaipo padėtoja Anglijos, bet 
ji teip silpna, Kad pagelba 
ta ne daug naudos atgaben
tų, o toks įsikisžimas Portu
galijos su pagelba vienai isz 
kariaujanezių pusių suerzin
tų būrų draugus galingesnė
se vieszpatystėseJ o tie galėtų 
randus priversti atsiliepti su 
užtarimu už burus, ko An
glija geisti ne gal. Draugų 
gi būrų yra ant svieto daug 
daugiaus negu draugų an
glijonų.

Nežiūrint ant deszimtį 
kartij didesnių anglijonų pa- 
jiegų, padėjimas jų Oranijoj 
ir Transvaaliuje ne vertas 
pavydėjimo. Pats angliszki 
vadovai, per savo kvailumą, 
isznaikino ežia galvijų ban
das ir maistą, kur tik pri
griebti galėjo, įszdegino bū
rų farmas,tikėdąmi tuom pri
versti juos pasiduoti. Tuom 
tarpu už tokius angliszkų va
dovų darbus visą angįiszką 
kariauną pasiekė jau baus
mė. Ant vietos maisto jau 
ne liko, privežimą isz anglisz
kų valdybų sunkina iszmėty- 
ti visur būrų pulkeliai, kurie 
užpuola ant vežanezių maistą 
trukių ir tankiai juos apima. 
Angliszkai kariaunai tankiai 
reikia badą kęsti. Svetimi, 
žinoma ne angliszki, laikrasz
cziai pranaszauja Kitchenerui 
tokį likimą, koks pasiekė Na
poleoną Maskolijoj 1812 m. 
Būrams 'teipos gi tankiai 
trūksta maisto, bet jie jį len
gviau gauna angliszkose val
dybose negu pats anglijonai.

Net aplinkinėse Johanis- 
burgo laikosi maži būrų pul
keliai, jie naikina prigulin- 
czias anglijonams su dide
liais kasztais įtaisytas aukso 
kastynes ir ne mažai jų isz- 
griovė.

duoda pa-

Sziaurini Amerika.
Amerika turi dabar daug 

trubelio su savo paskirtais 
mokintojais kubieczių, kurie 
ant tos iszliuosuotos neva 
nuo iszpanijonų salos ne ge
riausią apie Amerikos urėd- 
nįkų teis* 
veikslą. Paskirtas Amerikos 
rando paczto virszinįkas Nee- 
ly teip gražiai ten gaspado- 
ravo, jog pasirodė pridirbtų 
szelmystų vien ant markių už 
300000 dol. Užstaczius kau
ciją, jis buvo iszkeliavęs na
mon, taigi į Suvienytas Val
stijas, tikėdamas nuo baus
mės iszsisukti. Tas ne pasi
sekė. Suvit 
valdžios jį su 
bos ir jis bus 

ų Valstijų 
ino ant Ku- 
tykszczių su-

dų sudyjautas už visas jo pa
pildytas szelmystas ant ne 
naudos Kubos paczto.

Amerikos guliernatoriui ir 
jo amerikoniezkiems pagelbi- 
nįkams ne pasisekė priversti 
Kubos konstitucijos dirbėjų 
įvesti į konstituciją prieti
kius, koki turės būt terp 
Amerikos ir Kubos. Ame- 
rikoniszki virszinįkai visaip 
stengiasi be karės paversti 
Kubą į savo valdybą, tik mat 
terp kubieczių ne randa pri
tarėjų. Amerikonai . buvo 
užmanę, kad Kuba neturėtų 
savo kariaunos, laivynės ir 
kad užrubežinius reikalus pa
vestų Suvienytų Valstijų mi- 
nisteriams. Kubiecziai vie
nok tą atmetė ir konstituciją 
apdirbo tokią, kokią turi visi 
neprigulmingi krasztai. Pre
zidentas McKinley, matyda
mas, jog ne teip lengva ku- 
biecziams apmuilyti akis, už
tvirtinimą Kubos konstituci
jos atidavė kongresui. Kaip 
ilgai tąsynės dar trauksis, ne 
žinia. Jeigu VVashingtono 
kongresas ne užtvirtįs ap
dirbtos konstitucijos ir ban
dys su prievarta, prieszais 
pirma duotus prižadėjimus, 
primesti Kubai Suvienytų 
Valstijų virszinįkystę, tai be 
karės neapsėta. Ant Kubos 
turės užgimti tokia jau Harė, 
kokia jau nuo dviejų metų 
traukiasi su filipiniecziais. 
Jeigu kubieczių paveikslą no
rėtų dar sekti ir gyventojai 
salos Porto Rico, kurie tei- 
poegi skundžiasi, kad po 
Amerikos valdžia turi kęsti 
daųgiaus prispąudimų negu 
kentė nuo iszĮianijonų, tai 
prezidentas McKinley, jo mi 
nisteriai ir kongresas pama
tytų, jog ne galima ant syk 
vesti karės ant visų lengvai 
neva pelnytų valdybų ir kad 
ant pavergimo tautų neuž
tenka turėti daug pinįgų, bet 
reikia ir ko daugiaus, o to 
ko reikia daugiaus Amerikos 
valdinįkai arba ne nori duo
ti, arba pats ne turi.

Nuo salų Filipinų ateina 
žinios nuo amerikoniszkų 
virszinįkų vis apie naujus pa
sidavimus mažesnių filipinie- 
ežių pasikėlėlių pulkelių. 
Tas gal būt ir teisybė, bet 
lieka dar vis gana kariaujan- 
czių. Tokia karė kaip iki 
sziol, gali trauktiesi per czie- 
las metų eiles: filipiniecziams 
ji ne daug kasztuoja, ameri
konams gi kasztuoja labai 
daug. Reikia ežia siųsti vėl 
daugiau kariaunos isz Ame
rikos; atitarnavę kareiviai ne 
nori ant ilgiau pasilikti. 
Amerikoniszkas virszinįkas 
nori tverti isz filipinieczių re- 
gimentus ant karės su savo 
vientaueziais. Nežinia, ar tas 
iszduos gerus vaisius. ' Pa
prastai ne doras užsimany- 
mas niekada gerų vaisių ne 
iszduoda.

Terp filipinieczių kataii- 
kiszki zokoninkai užsipelnė 
ant tokio nekentimo, kad gy
ventojai, ant iszsiliuosavimo 
nuo zokoninkų ir jų valdžios, 
pulkais pereina į protesto- 
niszką tikėjimą. Ne už 
rą, turbut, zokoninkų 
kenezia.

ge
ne

Azija.
Maiszatis Chinuose, kaip 

matyt, dar toli stovi nuo 
galo. Jau dabar aiszkiai ma
tyt, kad terp kariaujanezių 
Chinuose vieszpatysczių nė
ra sutikimo, nėra vienybės. 
Vokietija ir Anglija stato sa
vo reikalavimus, Maskolija 
gi, turėdama pritarimą Pran
cūzijos, Amerikos ir Japoni
jos, prieszinasi per daug di
deliems reikalavimams ir no

ri su visu pasitraukti Isz Chi- 
> nų; ji kalbina ir Chinų raun

dą ne pasiduoti per daug dh 
, deliems Vokietijos ir Angli

jos reikalavimams, bet už tai 
pati stato tokius reikalavi
mus, kokių ne drysta statyti 
visos kitos vieazpatystės drau
ge paimtos. Už pasitraukit 
mą isz Mandžurijos, kurią 
užėmė prieszais pirma duotus 
visam svietui pažadėjimus^- 
Maskolija reikalauja 50000* 
000 dol. Vien Maskolijos 
reikalavimų Chinai ne gali 
užmokėti. Angliszki laik
raszcziai garsina, buk Masko
lija pažadėjo Chinams savo 
pagelbą priesz kitus krasztus, 
jeigu jų reikalavimai butų 
l>er dideli. Taigi isz visko 
matyt, kad terp kariaujan
ezių neva isz vien priesz Chi-< 
nų bokserius didžiųjų svieto* 
vieszpatysczių gali užgimti 
toki nesutikimai, kurių be 
karės iszriszti ne bus galima. 
Didžiausi nesutikimai ir di- ' 
džiausiąs nesikentimas ir ne- meutas svarsto dabar ypatiszkag 
užsitikėjimas yra terp Angli-‘ 
jos ir Maskolijos. Žinoma, 
kol Anglija ne suras draugų, 
ji turi nusilenkti priesz Mas
koliją, bet jeigu jai pasisektų 
į savo vežimą pakinkyti Vo
kietiją, tąsyk Europoj galėtų 
užgimti toki kraujo pralieji: 
mai, kokių ne buvo nė pra
džioj pereito amžiaus.

Anglija užsinMnė ant savo 
rubežiaus pastatyti tvirtinę 
perėjimuose į ludijas Hima
lajų kalnuose; vieną tvirty- 
nę norėjo pastatyti jau antf«at kvalienj kBriau««i 162969rub. 
prigulinezios Afganistanui že
mės. Maskolija nuo Afga
nistano valdono pareikalavo, 
kad jis uždraustų anglijo
nams ant savo žo'mės statyti 
tvirtynes, o jeigu ne paklau
sytų, pagazdino įsiveržimu 
maskoliszkos kariaunos į Af
ganistaną. Ir isz tikro ant 
rubežiaus Afganistano su
traukė 80000 maskoliszkų ka
reivių. Tokiose sanlygose 
susi m u sz t i lengva, o isz mažo 
susimuszimo gali užgimti di
delė karė, kokia galėtų apim
ti visą civilizuotą svietą ir 
nieks ne gal įspėti, kaip sylų 
pradėta kova galėtų pasi
baigti.

Arabijoj, -pietinėse jos da
lyse, jau nuo ‘kelių metų 
traukiasi naminė kova. Priesz 
pasikėlusius gyventojus isz- 
siuntė 10000 turkiszkų karei
vių, bet pasikėlėliai kareivius 
su visu sumuszėir iszvaikė.

Rytini Afrika-
Angliszki laikraszcziai pa

garsino, buk iszkeliavus ant 
tarybų kaslink paženklinimo 
rubežiaus terp Egipto ir Abi
sinijos į Egiptu Abisinijos 
valdonui Menelikui, tūli jo 
jenerolai pasikėlė ir apsigar- 
sino visai neprigulmingais. 
Priesz pasikėlusius isztraukė 
kariauna, kuri tuojaus susi
rėmė su jais. Muszis trau
kėsi dvi dieni ir jame isz 
abiejų pusių krito net 10000 
kareivių. Laikraszcziai vie
nok ne paduoda, katra pusė 
likosi pergalėta. Ar sziaip, 
ar teip vienok, jeigu priesz 
Mineliką pasikėlė keli jo va
dovai, tai nors jo kariauna 
viename susirėmime ir butų 
sumuszusi pasikelelius, vienu 
pergalėjimu dar jų ne galėjo 
suvaldyti; kova turės dar 
trauktiesi per ilgesnį laiką, 
palaikyti ją ypacz Abisinijoj 
ne sunku.

Į Holandiją renkasi jau isz 
visų svieto krašztų svecziai 
ant vestuvių karalienės Wil- 
heliu i n os. Jauna Holandijos 
valdonė apsiveda su vokiszku 
M eklem bu rgo kunįgaikszcziu.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniuje likosi vėl atidaryta 
nuo pradžios szių metų a- 
kių gydinyczia uždėta Tyzen- 
kaušo ir Przezdžieckių. Ų iv ei
lė tojum gydinyczios yra akių 
daktaras Cywinski ir ordiną- 
nūs Dras Galecki? Vietų patal
pinimui ligonių yra 40, kuriame 
tai skaitliuje yra 14 vietų betur- 
cziams, kokius gydo ir užlaiko 
dykai. Aparto, tie pats dakta
rai priiminėja ir gydo be jokio 
užmokesnio ateinanczius į ambu- 
liatoiiją.

14 d. sausio szių metų, ant 
Szvento Andriejaus ulyczios, va
giliai įsikraustė į gyvenimą 
Brochockienės ir paszlavė akci
jų Vilniaus prekėjų banko už 
7000 rubl. ir kiek gatavų pinį 
gų. Lz daiktų, vagiliai paėmė 
tik abrozą Szvento Antano, tur 
būt iaz baimės, kad jis nepadėtų 
surasti vagilių. Isztikro iki sziol 
jų i esu gavo.

Maskoliszkat girių departa- 

'tiesas ant privertimo privatiszkų 
savinįkų didelių pieskynų užsėti 
juos medžiais. Toki savinjkai 
butų paliuosuotf nuo visokių mo- 
ketesių nuo medžiais užsėtų plo
tų,kol tie medžiai ne priaugs atsa- 
kanczio didumo, kad isz jų suvinį- 
kai galėtų turėtį kokią nors nau
dą.

Vilnims miesto iszdavimai ant' 
szių metų iszskaityti ant 593736 
rubl. 57 kap. Ant užlaikymo 
rando įtaisų miestas, paskiria 2664 
rubl. 53 kap. Ant užlaikymo 
miesto valdž ų 76399rubl 14kap., 

18 kap.; ant užlaikymo miesto 
ulyczių, pliacių ir tt. 79O23rubl.; 
ant užlaikymo miesto triobų 
27557 rubl.; ant žmonių apszvie 
timo 23851 rubl. 50 kap.; ant 
vieszo aprūpinimo 8250 rubl.; 
sveikatos užveizda 353 rubl.; mo- 
keseziai į iždą 1700 rub’.; už
laikymas nekrutanezių miesto 
turtų 31985 rubl.;-ant iszmokėji 
mo skolų ir nuo jų palokų 12000 
rubl.; ant visokių kitų iszdavimų 
12771 rubl. 20 kap. Tokiu budu 
pasirodo, kad miestui daugiau
siai pinįgų reikia apversti ant to
kių dalykų, koki jam mažiausiai 
naudos atgabena, taigi ant. kva- 
tierų kariaunai, kas paima 28% 
visų miesto iszdavimų; ant poli
cijos ir ugnasargių eina 20%, ant 
miesto urėdų 12%, užtai lieka 
mažiausiai ant visiems nat din
gų įtaisų. Apazvietimas yra rei
kalingiausiu, tuom tarpu ant to 
mierio miestas gali apversti tik 
3% visų iszdavimų, o ant reikalų 
beturėsiu vos 1 %.

Vilniaus apsaugojimo girių ko
mitetas uždraudė kirsti medžius 
giriose. Krasny Bor ir Zacepka, 
Vilniaus pav., prigulinezioee 
maskoliui Svieczi aui; giriose pa
livarko Ropeja, prigulinezioee 
Krasauskienei; giriose dvaro Ua- 
kieczių priguli nesi os e maskoliui 
Korsakovui.

1 d. balandžio dalyj Vilniaus 
ir Kauno gub. ukininkiszko ban 
ko, už nemokėjimą užtrauktų 
skolų, bus per aukcijoną parduo
tos penkios ūkės Disnos pavietyj, 
kurių vertė banko iszskaiiyta ant 
13539 rubl.- 2 d. balandžio už 
skolas tam paežiam bankui bus 
pardavinėjamos ūkės Aszmėnų ir 
Lydos paviecziuose.

Isz Vilniaus gubernijos.
Pradžioj szių metų, nuo 3—11 

d. sausio Vilniaus gubernijoj buvo 
apaugimų visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje: pilvi
nėms sultinėms 9, szlakuotoms 
Miltinėms 1, rauplėms 2, kito- 
kioms 11, arba isz viso 23. Tra
kų pavietyj naujų apsirgimų bu
vo 4; mt stacijos Koezedarų l 
apsirgo tymais. Aszmenų pavie
tyj, miestelyj Valoiinė naujai ap
sirgo 13 žmonių, isz sirgusių nuo 
seniaus 2 numirė. Disnos pavie
tyj, kaime Voropanszczina pil
vinėms sziltinėms naujai apsirgo 
4. Ant stacijos Landvaravo szil- 
rine apsirgo vienas geležinkelio 
tarnas.

P.rmoje pusėje gru<d£io mėne
sio Vilniaus gubernijoj 'buvo iaz 
viso 35 gaisrai; uigiinėjie: nuo 
neatsargumo paežių padegėlių 8, 
nuo ne gerai įtaisytų ir,nevalytų 
suodiių kaminuose 4, nuo pade
gimo 5 ir nuo nežinomų prieias- 
czių 18. Visuose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 18243 rublių.

. Staigų mirezių per tp’laikp bu
vo 14. Pataiudysczių 1. Negy
vėlių rado 1.

Vagyatų papildyta 2|, daiktų 
p-vogta už 1864 rubl., gatavų gi 
pinįgų 484 rubl. 95 kap* Arklių 
pavogta: Vilniaus pąvietyj 3, 
Trakų 1, Szventėnų 2, .Aszmėnų 
2, Lydos 2, Vileikos 5,. taigi isz 
viso 15 arklių. Nė vieno isz pa
vogtų paminėtų szitamt skaitliu
je arklių jų savinįkai ne atgavo ir 
turbut ne atgaus, kadangi poli
cija mažai tame geibi, I ji daboja 
kiekvieną žmonių pasikrutinim}, 
bet ne vagilius; su kuriais masko- 
liszki policistai gana dįaugiszkai 
kaip kada gyvena.

Isz Lietuviszko Minsko.
Mieste Lietuviszkanie Minske 

likosi parengta viesza miesto bi
blioteka. Ant-paszven^inimo bi 
bliotekos buvo: gubernatorius, 
oficierai ir urėdnįkai ir įvienas są
narys miesto rodos; kitų visai ne 
prileido. Knįgų yra mažai, jos 
telpa dviejuose mažuose kamba
riuose. Latkraszczių yra tik 8 ir 
tai visi maskoliezki. Biblioteka 
atidaryta nuo 11—2 vai. ir nuo 
5—8 vai. pietų. Norinti skaity
ti bibliotekoj moka po 3 kap. 
kiekvieną kart}; nuo l imanezių 
namon reikalauja po 3 publ. kau
cijos; nuo lankytojų reikalauja, 
kad butų gerai apsirėdę. Turbut 
ne daug bus bibliotekoj lankyto
jų, kadangi geresnį knįgų parin- 
kim} prie mažesnių apsunkinimų 
gali rasti ėsanczioee mieste, žydų 
užlaikomose, skaitinyczlose.

Szį metą Minske bus: parengta 
viso: Lietuvos žemdalbystės ir 
naminių iszdirbimų parpda. Pa
roda traukais nuo 26 d.;'pjutės iki 
4 d. rugsėjo (pagal maskoliezk} 
kalendorių). Paroda , dalysis į 
szitokius skyrius: vaisių dirvų ir 
pievų, sodaunįkystės ir daržinį- 
kystės, kvietkų augininjo; gyvu
lių auginimo ir pienininkystės; 
arklių ir smulkių naminių gyvu- 
lių, girininkystės. auginimo bi- 
czių, szilkų; amatų i| naminių 
iszdirbimų; visokių įnagių ir ma- 
szinų, mėszlų, iszdirbimų isz lau
kų vaisių.

Lietuviszkame Minske likosi 
pastatytas paminklas ciecoriui 
Aleksandrui II.

Isz Kauno.
Buvęs pirma Kauno gubernijoj 

inspektorius landės , mokyklų 
Czicusczik, rengia Kaune prekys
tes mokyki}. įstatai ' mokyklos 
jau iždo mihisterijos užtvirtinti. 
Pabaigę szitę mokyki}, turės to
kias jau t esąs kaip ir baigę ran
do parengtas ir užlaikęnias. Lan
kanti mosykl} mokėsiant metų 
po 50 — 75 rubl.

Isz Rieczlcos, Vitebs
ko gub. «

Sžitame mieste maskoliszkų 
kuczių dienoje, netoli rando kar- 
czemos užgimė smarkips muszly- 
nės terp atėjusių prifesz kuczi} 
nusipirkti t, degtinės; ) laikė tų 
musztynių likosi užmusztas ukinį- 
kas kaimo L chwit, $ekstigolos 
valszcziaus, maskolius Momzow. 
Užmuszė jį ukinįkai Ratininkų 
kaimo, Petras Szenvelis ir du jo 
broliunai, Edvardas ir Stanislovas. 
Užmuszėjai likosi su iresztuoti.

——

Isz Loudonįo-
Londono lietuviai iszsiliuosavo

jau nuo lenkų ir sutvėrė savo 
locn} parapiją. Gai a vien tų 
pinįgų, kokius lietuviai sudėjo 
ant naudos lenkų parabijos. Pri
buvo jau į Londoną r lietuvys 
kunįgas. Kardinolas ne norėjo 
užtvirtinti lietuvį kutjįgą; para-
pijonai priversti buvo kreiptiesi į 
Rymą. Kadangi isz {Rymo ilgai 
ne sulaukė atsakymo, tai 29 d. 

gruodžio parapijonai suszaukė 
mitingą, tarybos traukėsi ilgą lai
ką ir ant galo nutarė, kad turi 
turėti lietuvį kunįgą. Kadangi 
reikalavimas lietuvių su visu tei
singas, tai jeigu kardinolas ir ne 
norėtų užlviitinti, norėdamas 
pasigerinti lenkams, tai nutarta 
ne paisyti ant priesztaravimo, bet 
pasilaikyti atkakusį kunįgą. Ne 
reikėjo vienok teip- toli žengti, 
kadangi kardinolas ant galo už
tvirtino atkakusį kunįgą. Diev- 
maldysta lietuviams atsibuvo 13 
d. sausip vokieczių katalikiszkoj 
kažnyczioj ant 47 Union str. 
Whitechapel, nes lietuviai iki 
sziol dar ne spėjo pasistatyti sa
vo locną bažnyczią.

• Londonietis.

Isz Svetimų laikraszczių.
Lenk isz kas kunįgų Zmart-

wy< hw stancų laikrasztis “Dzien 
nik Chicagoski”, nr. 28 patalr 
pino straipsnelį p. a. “Unik'at w 
swiecie ciwilizowanym,H kuria
me perkratinėja uždraudimą lie- 
tuviszkos spaudos Maskolijoj, 
istoriją to uždraudimo ir jo pa
sekmes; primena ir apie paren 
girną lietuviszkos spaudos dalies 
ant buvusios pereituose metuose 
Paryžiuj visosvietinės parodos. 
Raszte tame nieko ypatiszko ir 
naujo nėra. Ne reikia užmirszti, 
kad “Dziennik Chicagoski”, kaip 
ir visa leukiszka kunįgija, kurią 
jis reprezentuoja, neprilankus at
siskyrimui lietuvių nuo lenkų (ne 
į-tabu, kadangi per atsiskyrimą 
lietuvių pasimažina skaitlius len- 
kiszkų kunigų iszuaudojamų). 
Lenkiszkų kunįgų lakrasztis, už
baigoj paminėto straipsnio sako: 
“Gal dėlto apsiretezkimo (taigi 
uždraudimo lietuviszkos spau
dos), matome: kaip isz vienos 
pusės lietuviai glaudžiasi prie 
socijalistų, isz kitos gi pusės at
randa pritarimą terp riteriszkų 
visada lenkų (prie tokių, 
turbut, nieks nebandys pri- 
skaityti nė redakcijos “Dzien- 
niko Chicagosko”, nė jo iszleisto- 
jų): tūli, girdi, lenkai, ypacz isz 
jaunesnėsės gentkartės, mokinasi 
lietuviszkai ir tą kalbą priima už 
savo prigimtą”. Apie tokius len
kus nieks iki sziol negirdėjo, ne 
girdėjo,turbut,apie juos nė redak
toriai “Dzienniko Chicagosko”. 
Szitas laikra«ztis retai atsiliepia 
apie lietuvius, bet jeigu atsilie
pia, tai melo ne gali iszvengti. 

• ••
Rusimszkas laikrasztis ‘ Svobo 

da”, iszeinantis mieste Olyphant, 
Pa., nr. 5 patalpino straipsnį po 
antg. “Litovci a Rusini”, para- 
szytą p. Levkovo. Raszėjas tei
singai apraszo lietuvių prispau
dimą Maskolijoj, lietuvių darbus 
Prūsuose ir Amerikoj, ypacz gi 
Amerikoj randa lietuvių darbus 
svarbesniais negu rusinu. Pri
mena apie uždraudimą lietuvisz
kos spaudos ir lietuviszkos spau
dos dalį ant Paryžiaus parodos, 
apie skaitlių iszleistų užrubežiuo- 
se lietuviszkų knįgų. ' Užbaigia 
savo rasztą p. Levkov saitais 
žodžiais:

“Lietuviai yra tauta suside
danti isz ukinįkų, isz savo padė
jimo ir istorijos susigiminiavusi 
su nisinais. Lietuviai ir rusi- 
niai turėjo seniai vieną lietuviaz- 
kai - rusiszką vieszpatystę, kuri 
pateko po valdžia lenkų, o tie pa
vergė lietuvius ir rusinus. Puo
lus Lenkijai, lietuvius paėmė 
maskoliai ir prusai, rusinus gi 
Maskolija ir Austrija (paskutinė 
gi dar padalino rusinus į tris da
lis). Maskoliszkas randas spau
džia, persekioja, veža į Siberiją 
lygiai lietuvius, kaip ir rusinus, 
įsivieezpatavus svetimiems ant 
vienų ir kitų, mes užmiršt ome a- 
pie viens kitą, ir ne turėjome nė 
jokio susiriszimo. Bet piktas li
kimas atvedė į Ameriką ir mes 
ežia susitikome. Pas mus ir pas 
lietuvius tie pats kentėjimai. Tai 
drauge daugelyj dalykų galime 
dirbti isz vien. Darbai lietuviszkų 
patrijotų Amerikoj gali būt pa
veikslu rusiname. Jie ne turi nė 
vengriszkai-rprusiszkų, nė caros- 
laviszkat - maskoliszkų lietuvių, 
kaip tai yra pas rusinus. Pas juos 
arba lietuvys, ar eik lauk.”

Kiekvienam szsitarime rusi- 
niszko rasztinį* daug daugiaus 
matyt meilės i' jrilankutno lietu
viams negu visuose^ meluose, 
iszmisluose ir pasigirymuose len
kiszkų kunįgų laikraszczio.

Sziluma oro augsztybčse. •
Lietuviai žino, kad sziluma oro 

raeina nuo taulės ir todėl tiki, 
kad juo augszcziaus žmogus pasi
kelia ant oro, juo areziaus saulės, 
juo turi būt szilcziau. Tuom 
tarpu yra visai atbulai: juo aug
szcziaus pasikelsime, juo szal'is 
bus didesnis. Tas paeina nuo to, 
kad saulės spinduliai szildo tik 
tąsyk, jeigu juos sulaiko oras; 
juo gi jis tirsztesnis, juo bėganti 
per jį saulės spinduliai randa di
desnį pasiprieszinimą, juo emar- 
kiaus ir szildo. Augsztai oras 
labiaus praskiestas, todėl jis ne 
gali teip sulaikyti saulės spindu
lių, kaip oras a paežio j ėsantis, 
taigi tirsztesnis; beori n tuose gi 
dangaus ruimuose, kur nėra vi
sai oro tik labai praskiesta mede- 
ga vadinama etheru, saulės spin
duliai visai ne szildo, todėl ten 
szaltis labai didelis, szilumos nė 
jokios nėra, szaltis ten visada 
vienoks ir tai ueiszpasakytai di
delis, siekia su virszum 250° pa
gal Europoj vartojamą Celei ius 
tirmometrą.

Prancuziszkas moksli ncziusTei- 
serence de Bort užsimanė isztirti, 
koks szaltis yra augeztybėse nuo 
5 -10 viorstų (iki 3300 pėdų) tai
gi augszcziaus negu augszcziausių 
ant žemės kalnų virszunės. Ka
dangi teip augsztai žmogus nega
li pasikelti, tai mokslinczius ant 
tirinėjimų leido ant oro orlaivė- 
hus ra- automatiszkai paienkli- 
nanezioms szilumą ir kitokius ap- 
sireiszkimus pnetaisoms. . Nuo 
1897 m., kada pradėjo savo tiri- 
nejimus, Teiserence de Bort palei
do daug orlaivelių su tokioms už- 
raszanczioms prietaisoms ir isz jų 
240 gavo atgal su prietaisų užra- 
szais. Užraszus tuos jis surinko 
ir atsakaneziai apdirbęs, dabar 
pagarsino. Iki sziol net mokslin- 
cziai tikėjoj kad temperatūra 
(szaltis ir sziluma) augsztybėsi 10 
viorstų yra vienoda; nuomonė ta 
vienok pasirodė klaidi: iki tokių 
augsztumų, net dar augszcziau, 
iki 12 viorstų augszczio ant szal- 
czio tuose uždebesiniuose ruimuo
se turi įtekmę metų dalys. Žie
mą, kada ant žemės yra 2 - 3° 
pagal Celciaus termometrą sztlu- 
mos, augeztybėse 5 viorstų buv* 
18 - 19° szalczio pagal tą patį 
termometrą, o augsztybėse 10 
vio’-stų — 50° szalczio. Vasarą 
augeztybėse 5 viorstų szaltis vi- 
dutiniszkai būva 8°, o augsztybė- 
se 10 viorstų 44°. Ant suradimo 
vietos, kur yra temperatūra 0°, 
žiemos laike reikia pasikelti iki 
1, 2 viorsto, o vasarą iki 3 viors
tų. Ant suradimo szalczio 50® 
žiemos laike reikia pasikėlti aug- 
sztyn iki 8 viorstų, vasarą dar 
ant j, 2 viorsto augszcziau. Lz 
savo tirinėjimų prancuziszkas 
mokslinczius dar persitikrino, 
kad temperatūros persikeitimai 
metų dalyse augsztybėee apri- 
reiezkia daug vėliaus negu apa- 
czioj: teip, paveikslan, apaezioj 
didžiausi szalcziai žiemos laike 
būva sausio mėnesyj, augsztybėse 
5 viorstų vasario mėnesyj, o aug
sztybėse 10 viorstų kovo mėnesyj. 
Atszalimas oro ant žemės gegu
žio mėnesyj, paeinantis nuo su- 
nesztų ledų isz poltariszkų k raša
lų tuliaus į pietus, duodasi užtė
my ti ir augsztybių ore iki 10 
viorstų, tik tose augsztybėse tas 
atszahmas oro apsireiszkia vė
liaus.

Redukcijos atsakymas.
Skaitytojui isz Cincinnati 

Raszių atsiųstų be para&zo raszah* 
ežio spaudinti ne galime. Re
dakcija turi žinoti, kas raszu.

Preke pinĮgų.
Ruskas rublis po......... ............52įc
Prusiazkoe markės po............24įc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti SOc.ant paczto kaszs



LIETUVA

Isz Amerikos.
Iszvežlmas ir pargabenimas 

tavoru.
Pagal atskaity Amerikos sta- 

tistiszko biuro iszpuola, jog pe
reituose metuose isz kitų krasztų 
atgabeno į Ameriky produktų ir 
tavorų ui $1453033759, arba ant 
$200101315 daugiaus negu ui 
pereituose metuose. Iszgabeno 
gi svetur visokių tavorų ui 
$1477949666 arba $202481695 
daugiaus uegu uipereituose me
tuose. Tokiu budu, kaip pasiro
do, nuo svetimų kraeztų Amerika 
pelnė $24916007-, ant tiek vertės 
daugiaus iszgabeno savo tavorų 
svetur.

Cooper, Tex. Smarki vėtra 
pereitos nedėlios dieny daug blė- 
dies padirbo Texase, ypacz smar
ki buvo Deltos pavietyj. Mies
te Honest, vėtroe sugriautuose 
namuose Modyes jo 14 metų 
duktė likosi mirtinai apkulta. 
Mieste Rtttan likosi užmusztas 
Tuck Surett, o jo dvi dukterys 
sunkiai apkultos; ežia vėtra su
griovė daug triobų. Mieste 
Denton sugriovė didelę alieny- 
cziy.

Apgarsinta ni szventą.
New York. Prezidentas Nia

gara universiteto McHale gavo 
isz Rymo žiniy, jog uidėtojy zo- 
kono labdaringų seserų Ameri
koj, Elzbieta Seton, likosi pripa
žinta ui szventy. Szita todėl bus 
pirmutinė ypata gimusi Ameri
koj, kuriy pripažino ui szventy. 
Nauja szventoji yra gimusi New 
Yorke; tėvas jos buvo daktaras 
Bayley. 
turėjo 
18O3m.

Ashtabula, Oh. Netoli W*l 
lace Junction, Pa., ant Niekei 
Plate geležinkelio, susimuszė pa- 
saiierinis trūkis su tavoriniu 
Prie to vienas konduktorius liko
si užmuštas. Sužeistų pasažie- 
rių yra apie 20. Vienas vagonas 
ir lokomotyvą sudėgė.

Rhinelander, Wh. Netoli La 
fonto, ant Soo geležinkelio, isz- 
szoko isz rėlių pasažierinis trū
kis. Keturi vagonai nusirito nuo 
kelio pylimo žemyn. Prie to sze- 
szi pasažieriai likosi apkulti, o 
isz jų trys apkulti pavojingai. ,

Sniego darganos.
Pereitos nedėlios dien^. ant di

delio labai Amerikos ploto siautė 
baisios sniego darganos. D irga- 
nos užėmė szietus Illinois, Indi
ana, Missouri, Minnesoty, Kansas, 
Nabraskę, Michigan, Wisconsin. 
Sniego tiek pridrėbė, kiek 
mety dar ne buvo. Sniegas
neszė geležinkelius įr trukiai 
miai pasivėlino. ♦’ , į

Suaresztuotas anierikontszkas 
niLsijonlerius.

Netoli Tung Czan, Chinuošė, 
prancuziszkų ir vokiszkų karei
vių likosi suaresztuotas ameriko- 
niszkas milijonierius Ament. Ap
skundžia jį už priverstiny reikala
vimu pinįgų nuo Chinų gyvento
ju-

Musztynes terp italljouu.
Bo-ton, Mass. Sziaurinėj mie

sto dalyj, kur gyvena daug ita- 
lijonų, užgimė kruvinos muszty- 
nės vieno italijono namuose. 
Musztynėse vienas italijonas liko 
si ant vietos užmusztas, o trys 
sunkiai su peiliais subadyti.

Užsinuodlno.
Pittsburo, Pa. Nuo pagedu

sios kiaulienos užsinuodino ežia 
visa Foxo szeimyna.,Viena ypata, 
Ona Fox, jau pasimirė, o ketu
rios ypatos dar serga ir nežinia, 
ar galės visi iszgyti.

Penn-

1799m. ji apsivedė ir 
trejatę vaikų; mirė ji

ExpliozijOH.
York. Cigarų dirbtuvė-

ui*
*y-

——

K ■
K *'

New
se aut kertėk 32 ir 1 avė 31 d. 
sausio iszlėkė į padanges garinis 
katilas. Expliozija buvo teip 
smarki, kad nuo jos sugriuvo vi
sa dirbtuvių maszinų dalis ir už
bėrė daug darbinįkų, isz kurių ke
li tapo uimuszti; du peczkuriai 
mirtinai apdeginti, lengviaus gi 
u įgautų ir apdegintų yra 22. 
Maszinų užveižėtojas ir jo pagel- 
binįkas likosi suaresztuoti. Po 
expliozijai minėtose dirbtuvėse 
užgimė gaisras, kuris beveik su 
visu isznaikino dirbtuves. Blėdį 
ugnies padaryty -apskaito ant 
11500000.

Indianopolis, Ind. Magazynuo- 
se “Gas Beit Torpeda Co. ex p lie
davo 760 kvortų nitroglycerinos. 
Prie to du Įmonės ir du arkliai 
likosi expliozijoe į szmotelius su
draskyti.

Pittston, Pa. Fernwood kas- 
tynėse, prigulincziose Erie gete 
žinkeliui, eipliodavo dinamitas. 
Prie to du darbinikai likosi mir
tinai užgauti; abudu yra italijo- 
nai.

5 Zanesville, Oh. Pittsbur- 
go ir New Yorko kapitalistai ati
darys ežia dideles liejinyczias, ku
rių pastatymas kasztuoe 2 milijo
nu doliarų.

Milwaukee, Wis. Czia- 
nyksztė mūrininkų ir akmeuų.ta- 
szytojų unija nutarė reikalžuti, 
idant visoki darbai nebūtų ati
duodami kontraktoriams, bet uni
joms.

Youngstown, Oh. Akme
nų kastynėse Carton L? mes tone 
Co. ir Beetemer Limeatone Co. 
darbinįkai pakėlė sztraiky todėl, 
kad numažino jų uždarbį.

5 Pittbburg, Pa. Czianyksz- 
ežiai kapitalibtai ne toli miesto 
pastatys naujas stiklo dirbtuves, 
kuriose nuo ateinanezio rudens 
prasidės darbai.

1 Au»tintown, Oh.
sylvanijos kapitalistai ketina ežia 
pastatyti dideles stiklo dirbtuves, 
kuriose prasidės darbai nuo pra
džios ateinanezių metų.

5 Toledo, Oh. Darbai czia- 
nykszcziose liejinyczioae eina la
bai gerai; tas tik ne dirba, kas 
dirbti ne nor.

Indianopolis, Ind. Angle- 
kasiai, ant paskutinio susivažia
vimo, nutarė reikalauti didesnio 
už savb darby užmokesnio.

5 Purston, Pa. Darbai ežia 
eina labai prastai ir ne matyt nie 
ko tokio, kas rodytų, kad jie ne- 
užilgio galėtų pasigerinti.

1 Youngstown Oh. Pittsbur- 
go kapitalistai pastatys ežia stik
lo dirbtuvę. Ant pastatymo jos 
paskiria pusę milijono rublių.

5 Chester, W. Va. Rengia 
ežia naujy anglių 
kurioje neužilgio 
bai.

1 JOHN8TOWN,
darbai Cambria Steel Co. dirbtu 
vėse.

5 Virginta, Min. Netoli nuo 
ežia bus atidarytos naujos geleži
nės rudos kastynės.

T St. Louis, Mo.
sziuom kartu eina labai gerai.

kastynių oly, 
prasidės dar-

Pa. Prasidėjo

Isz darbo lauko.

patiea naudy ir 
žinoma, ne tik 
bet ne kenezia 
knįgų. Jeigu

ne reikia 
pajiegos. 
ir užmo-

amatnįkų

pa-

Gaisrai.
Baltimore, Md. Užsidegė ežiu 

Franko ir Bos ocko menažerija, 
kurioje buvo daug draskanezių ir 
nedraskanezių žvėrių. Sudegė 
75 žvėrys. Iszgelbėjo vien vieny 
szlapį, vieny verbliudy, du asilu 
ir kelis szunis. Blėdį ugnies 
daryty skaito ant 420000 dol.

Cleveland, Oh. Sudegė di
delės krautuvės Foote Keed Co., 
ant kertės Lake ir St. Clair str. 
Blėdį ugnies padaryty paduoda 
ant $300000. Vienas tarnaujantis 
krautuvėse prapuolė, kuris be abe
jonės turėjo sudegtu

Dės Moines, Ia. Sudegė ežia 
didelės Frankelio pardavinyczios 
ant kertės Walout ir 6 str. Blė
dį ugnies padaryty skaito ant pu
sės miljono doliarų.

N«w York. Sudegė ežia Je 
ffersono kotelis pn. 102 — 10b E. 
15 str. Ugnyje pražuvo 2 žmo
nės. Sunkiai sužeistų yra 10 
žmonių.

New Haven, Conn. Sudegė 
ežia dirbtuvė.* National Wire Co. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
400000 dal.

Detroit, Mich. Sudegė ežia 
įtaitios Jipp Paper Co. ant 76 ui. 
Blėdį ugnies padaryty apskaito 
ant $300000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Volcano Junction, W. Va. 

Netoli nuo ežia, ant Baltimore & 
Ohio geležinkelio, sut-imuszė du 
į prieszingas puses bėganti tru
kiai. Prie to 5 trūkio tarnai li
kosi užmuszti. Nelaimė. atsitiko 
per tai, k id vedanti trukius ma 
szinistai užmigo ant maszinos.

Reading, Pa. Netoli Clinton 
susimusaė pasaži erinis Reading 
geležinkelio trūkis su trukiu ve- 
žaneziu anglis. Prie to vienas 
vagonų stabdėjas likosi uimusz
tas, o du kiti geležinkelio tarnai 
sužeisti. x

Export, pa. Darbai eina 
ežia gerai. Tik tiek vargas, kad 
ežia žydas rasztinįku, nuo jo rei
kia darby pirkti. Pirma pasi- 

, ganėdindavo jis 26 dol., dabar gi 
reikia jau mokėti po $105. Mo
kestis ta ne kompanijos uždėta, 
bet žydas jį pats ant savo naudos 
uždėjo. Jeigu kas ne nori nieko 
mokėti, tai gauna tokį darby, ku
rį už kelių sanvaiezių reikia pa
likti. Jeigu kas isz darbinįkų 
turi kokį 100 dol., tai turi pas 
žydy padėti į banky; jeigu kas 
ne nori, tai ty iszvaro nuo darbo.

D,
«[ YoungsTOwn, Oh. Darbi - 

nįkai czianykszczių augsztų pe- 
ežių sutiko ant numažinimo nuo 
$1.90 ant $1.80 uždarbio ant die
nos. Todėl darbinįkai sutiko pir
ma nuspręsto sztraiko ne kelti ir 
dirbti toliaus už mažesnį užmo- 
kesnį. Prie tų peczių dirba 1500 
darbinįkų.

5 Long Run, Oh. Darbai ei
na ežia sziuom kartu ne geriau
siai, anglių kastynėse dirba vi- 
dutiniszkai po 4 dienas per san
vaitę. Dirbtų gal genaus, bet 
dėl stokos karų negalima iszga- 
benti greitai iszkastų anglių. 
Dirba ežia 500 darbinįkų.

West Newton, Pa. 
bai eina ežia negeria us i ai 
ba vidutiniszkai po 2 - 3 dienas 
per sanvaitę. Yra ežia dvejos 
kastynės ir viena peczių dirbtu
vė. Buvo ežia dar blėtos dirb
tuvės, bet jos likosi uždarytos.

WILKE8BAKRE, Pa. Savinį- 
kai aplinkinių anglių kastynių 
laukia vėl satraiko, jie tiki, kad 
unija, pasiremdama ant paskuti
nės angliakasių konvencijos nu
tarimų, vėl pareikalaus pakėlimo 
už darbe užmokesnio.

i
Allegheny City, Pa. Czia- 

nykszczioee We>tinghouse dirb- 
1 tuvėse užgimė darbinįkų sztrai- 

kai. Priežastis sztraiko yra ta, 
kad kompanija pradėjo priiminė
ti prie darbo vaikus ir atstatinėti 
suaugusius, iszlavintus darbinį- 
kus.

Connellsville, Pa. Dar
bai prie kokso peczių szitame ap
skrity] eina vis geryn. Pereity 
sanvaitę degė ežia 17123 pecziai, 
stovėjo gi 3872. Dirbo viduti
niszkai po 5 dienas per sanvai- 
**•

Plymouth, Pa. Kastynėse 
Nr. 2. D & H. Co. pakėlė sztra 
ky fajermonai. Jie reikalauja 
nuo kompanijos po vieny pagel- 

i binįky, bet kompanija ant to ne 
' sutiko.

< Johnetta, Pa.I " Jto miestelio atidarė naujas ang- 
į lių kastynės, kuriose keli szimtai 

darbinįkų rado darby.

Darbai

ISZ .
Lietuviszkn diryu.

Dar-
Dir-

Netoli szi-

Vieton niekinti, mokin- 
kimes!

Mes papratę keikti ir niekinti 
žydus, statome juos ant paskuti
nio laipsnio, nekeneziame jų, už
metame jiems net visas musų pa
ežių kaltes, rugojame, kad jie 
mus nulupa, iszvilioja paskutinį 
centy, kad neina dirbt nė į mai
nas, nė kitokių sunkių darbų; 
net musų laikraszcziuose tankiai 
pasitaiko korespondencijos su isz- 
niekinimais žydų. Kad jie ne 
priguli prie doriausių, tas teisybė, 
kad jie vilioja lietuvius pas savę, 
kad duoda jiems už brangius pi
nigus sugulėjusį, pagėduaį tavory, 
to mes nesistengiame užginti. 
Neveizint vienok ant tų peiktinų 
pusių žydų budo, jie turi gana 
gerų, kurių mums priderėtų nuo 
jų pasimokyti. Ant apsisaugo
jimo nuo žydų skriaudų mums 
reikia vien labiaus apeiszviesti, o 
per apszvietimy geri aus savo rei
kalus suprasime ir mokėsimė juos 
teip gerai apginti, kaip moka at
siginti žydai nuo visų ne draugų.

Žydas, atkakęs isz Europos į 
Ameriky, arba ežia gimęs, noriai 
lanko mokyklas, o antai Masko
lijoj net reikėjo randui iezduoti 
apsunkinimus ant pastojimo žy
dams ypacz į vidutines ir augsz- 
tesnes mokyklas, nes kitaip to 
kiose mokyklose butų vieni žy
dai; moteriszkose gimnazijose 
Lietuvoj veik pusė yra žydelkai- 
ežių, nors žydų ten tik 10% viso 
gyventojų skaitliaus. Pabaigę 
mokyklas, žydai mokinasi amatų 
arba kitokių specijaliszkų užsiė
mimų; skaito laikraszczius ir 
knįgas, o iszsilavinę, griebiasi 
nors menkiausio biznio, nereika
lauja griebtiesi sunkių darbų 
kaip lenkas arba lietuvys, kadan
gi pataiko atlikti ir lengvesnį, 
geriaus apmokamy, tokį kur pro
to daugiaus reikia. Jeigu savo 
bizniuose krikezezionis atlupa, ar 
gi tai ne paežių krikazezionių 
kalte? Tie arba ne turi tokių biz
nių, arba neina reikalingų daiktų 
pirkt pas saviszkį, bet byzdina 
pas žydy. Žydas gi kiekvieny 
sau reikalingy daikty perka pas 
žydy. Žydai Amerikoj turi di- 
dėlę materijaliszky galybę ir įtek
mę, bet ty visky atsiekė vien per 
rnoksly ir vienybę. Kas gi drau
džia lietuviams apsiszviesti, kas 
gi jiems ne duoda laikytiesi vie
nybės? Jeigu to visko, kas mus 
galėtų pakelti, nėra pas mus, tai 

I ne per žydų, tįk per mus kaltę.

5555
Žydai geriaus pažįsta Lietuvy ir 
jos nesigėdi teip Kaip tai daro tu- 
Ii menko proto lietuviai: sztai 
Amerikoj žydai isz lietuviszkų 
gubernijų nesigėdi savę vadinti 
betuvisakais žydais, sakosi paei- 
ny isz Lietuvos, o ne teip kaip 
daugumas lietuvių, kurie sakosi 
ėsy isz Lenkijos.

Atkakę į Ameriky lietuviai pas 
gimines arba draugus, pradeda 
nuo girtuokliavimų, giminės ir 
draugai svecziy girdo, nors jis ne 
norėtų. Tas paskui, gavęs pirmy 
uždarbį, atsimoka savo geradė- 
jams ir teip eina toliaus, lietuvių 
uždarbiai eina ant “pundų”. To
kius tai žydai ir aplupa, kadangi 
toki ne tik nė jokio amato ne 
moka, bet trūksta jiems ir sveiko 
supratimo apie 
reikalus. Toki, 
nieko ne skaito, 
laikraszczių ir
žmogus gyvena kaip mulas, turi 
teip kaip mulas ir dirbti kastynė 
se arba kur kitur, kur 
proto, bet vien rankų 
Koki nuopelnai, toks 
Kesnis.

Amerikoj lietuvių
yra tik kriaueziai Baltimorėj, 
New Yorke, Brooklyne, Bostone 
arba Chicagoj (kitokių Ii et u v isz 
kų araaliuįkų yra teip mažai, 
kad ne verta nė minėti), bet pa 
dėjimas jų ne vertas pavydėjimo, 
turi jie dirbti nuo 5 vai. ryto iki 
10 vakaro, žydiszki gi kriaueziai, 
laikydamiesi vienybės, dirba po 9 
—10 valandų ir uždirba dau 
giaus už lietuviszkus. Ant su
pratimo, kaip reikia saugotiesi 
nuo riznaudojimo, reikia ne tik 
turėti gėry vadovy, bet ir pa
tiems sziek tiek dauginus supra
sti. Aaz vieny k»rty kalbinau 
vos iszmintanczius isz sunkaus 
darbo Brooklyno lietuviszkus 
kriauezius, kad, vietoj skursti 
prie kriauezystos, eitų pasimoky
ti cigarų dirbti, o galės uždirbti 
po $9—12 per sanvaitę, dirbda
mi po 9 vai. ant dienos. Uždar
bis visiems patiko, bet mokytieji 
nesirado nė vieno, kuris butų no 
rėjęe. Ne vienas, nustojęs vie
tos, praszosi paskui parūpinti 
jam darby ir užmokėti už pamo- 
kinimy ir duoti maisty, kol ne 
pramoks, bet kol ant to dar turi 
pinįgų, tai apie pasimokinimy ke 
nors tokiam nė neužsimink.

Toki tai yra daugume musų 
broliai. Rugoja jie ir niekina 
žydus, bet jeigu norėtų sekti žy
dų paveiksly, ne reiktų skursti, 
dirbti pavojingiausius ir sunkiau
sius darbus už mažy užmokesnį; 
ne butų visų paniekinti ir iaz 
juokiami. Norint pasikelti ant 
augsztesnio laipsnio, reikia mo- 
kytiesi, ne mokaneziam kepti 
karveliai ne lėks į burny.

Cigarnikas.

Isz Philadelphijos, Pa.
Cziany kaseliai tikri Szvento 

Antano parapijos parapijonai, 
jeigu laiko susirinkimus, tai lai
ko juos vieszai, ant jų užkvieczia 
visus lietuvius katalikus ir visi 
turi lygų balsy ir tiesy kalbėti, 
niekam iszreikszti savo nuomones 
ir nqrus ne gina, tokių viesaų su
sirinkimų turėjo jau daug ant ap
kalbėjimo nupuldytos parapijos 
reikalų; kunįgo gi aaalininkai 
laiko mitingus pasislėpęjyg bijo
dami, kad kas ne iszgirstų apie 
nutarimus. Apginanti teisybę 
nereikalauja slėptiesi, kas slepia
si, tas tnrbut neteisybę savo dar
buose jauezia. 20 d. sausio ku
nįgo szalinįkai, arba, kaip jie sa
vy vadina, “szventiejie”, laikė rai
ti n gy, bet ant jo neleido tikrų 
parapijonų, bažoyczios savinįkų. 
Tas paslėptas mitingas vienok ne 
didelius atgabeno vaisius, kadan
gi nė pats buvę ant mitingo ne 
buvo užganėdinti nė isz nutari
mų, nė isz vadovo pamokinimų; 
taigi pasirodo, kad ir tie ne vie- 
uodų nuomonių, ir galima tikėti, 
kad dalis dabartinių kuniginių, 
geriaus pažinę mierius ir geismus 
savo vadovo, nuo jo pasitrauks 
ir pristos prie tikrų parapijonų.

Tūli kuniginiai kalba, buk baž- 
nyczios savinįkai ir palaikytojai, 
taigi tikriejie parapijonai, stumia 
bažnycziy į pragary! Kaip gi tai 
gal būt? Juk jie nieko kito ne 
reikalauja, kaip tik to, ant ko 
sutiko pats kunįgas, apimdamas 
musų parapijy. Kada kud. Kau- 
iakis pribuvo į musų parapijy 
1893m., tai reikalavo algos $800 
ant metų ir ant savo naudos pel 
no už miszias ir kitokius tikėji- 
miszkus patarnavimus. Ant to 
parapijonai sutiko ir ne už ty ki 
lo nesutikimai ir žeminanti ti> 
kėjimy ergeliai ir provoa. 
Pinįgų parapijos kasoj tysyk tu 
rėjoms $1140. Tysyk pate kunį-

gas paaakė, Jog pinįgų tų ne 
ims, nes jų jam ne reikia, pinįgus 
liepė pasilaikyti komitetui. Žmo 
nės prasaė, ksd kunįgas teiktųsi 
priimti kasierysty, bet tas ant to 
ne sutiko. 1895 m. žmonės vėl 
užsimanė kunįgui kasierysty pri
mesti ir ty*yk jis jau noriai ant to 
sutiko. Kasieri.vo jis iki dabar, 
visus pinįgus priimdavo po 
prižiūra komiteto. Buvo dar 
du trustisai; kunįgas pats juos 
prisiimdavo. Kada vienok para
pijos kasoj susirinko jau $5600 
su oentais,tai kunįgas Kaulakis ne 
priima nė trėstisų, nė parapijos 
komiteto ne nori ir pacziy musų 
bažnycz'y nori apraszyti ant ar- 
chivyskupo, taigi elgiasi su sve
tima savasezia kaipi kad ji būt 
jo locna. Tuom tarpu, statant 
bažnycziy, archivyskupas ne ve- 
lyjo statyti jy mieste, ant iszai- 
dirbimo daleidimo reikėjo ke
liauti net pas popiežiaus delega
tę į Washingtony, su kurio da- 
leidimu lietuviai pirko savo baž
nycziy. Užgautas tuom archi 
vyskupas, visai ne priėmė musų 
bažnyczios į savo jurisdikcijy, ka
dangi mat ji buvo per biedna. 
Dabar gi, kada skolos bažnyczios 
i užmokėtos ir parapijos kasoj yra 
$5600, archivyskupas užsimanė 
reikalauti sau musų pastatytos 
bažnyczios ir dagi sako, kad ant 
dabojimo jos turto nereikia nė 
jokio komiteto. Mat kaip pini
gai ir teip augazto paszaukimo 
ypatų nuomones perkeiezia!

Isz pradžių ir pats kunįgas 
džiaugėsi, kad musų bažnycsia 
ne užraszyta ant arch vyskupo, 
kad Charteris yra ant draugystės 
Szv. Antano. Ne karty pats iss- 
sitarė, jog Philadelphios lietuviai 
yra laimingi, turėdami savo loc- 
ny, o ne archivyskupo bažny
cziy, kadangi, girdi, jeigu Airija 
pasikeltų priesz Angliję ir ant 
palaikymo kovos reikalingi butų 
pinįgai, tai airiszki vyskupai 
Amerikoj, turėdami ant savęs už 
raazytas visų katalikiszkų tautų 
bažnyczias, galėtų ant jų už- vyste užkrėsti ir parapijos; salės 
traukti dideles skolas ir siųsti sienas.
pinįgui kariaujantiems pr.esz An- Kun. Saurusaiczio sutverti ka 
gliję savo vientaueziams; ant talikiszka Susi v. kuopa puola, ee- 
Philadelphios gi lietuviszkos baž- noji gi kuopa, teiposgi liatali- 

i nyczios, kadangi ji ne priguli kiszka, lygi*’ ne jsuga.
archivyskupui, nieks be žinios Jeigu į adminisiraciję cent|alis3- 
ir pritarimo parapijonų. ne gali ko komiteto butų iszrinkti .sana- 
skolų užtraukti. Pats kunįgas risi kvieti sakos inteligencijc 
tysyk džiaugėsi, kad mošų baž- gal musų kuopa butų nžai w 
nyczia, jos turtai, ne priguli ar- kol Susiv. valdys dvasias kiji 
chivyskupui. Kaipgi dabar du- Waterburio 
sų dvasiszko piemens nuomonės 
persi keitė I Parapijonai ir draugys
tės, visi nori, kad parapijos surė
dymas pasiliktų toks, koks pirma 
buvo, kokį pats kunįgas iszgyrė 
kaipo geriausiy. Mes visi nori
me būti gerais katalikais, kokiais 
buvome per 7 metus, tokiais no
rime pasilikti ir ant toliaus, nori
me vien, kad musų bažnycsia, 
kuriy pastatėme be jokio prisi
dėjimo archivyskupo, prigulėtų 
mums, o ne svetimtaucziams.
Musų reikalavimai nėra prieszin-.kgd iieUvigska parapija 
gi tikėjimui ir katalikystei,kadan- |engvti uAsilaikyti,
gi mes ne reikalaujame nė jokių kad 9kaitliu8 lietuvių 
perkeitimų tikėjimo, bet norime eis didyn- Mes ant itoliaus 
vien, kad už musų pinįgus ataty- Qorime gyveatf kaip įr kitų 
ta bažnyczia, kad musų sudėti I jetų geriejie lietuviai. ’ 
ant jos reikalų pinįgai butų musų pr<
savasesis. Reikalavimus tokius 
kiekvienas doras žmogus, ar jie 
katalikas, ar ne katalikas, pripa- 
žįs už su visu teisingus. Tuom 
tarpu musų dvasisakas vadovas 
su savo komitetu, susidedaneziu 
didesnėj dalyj isz lenkbernių,

Isz Waterbnry, Conn.
24 d. sausio szių metų cziinyk- 

sztė lietuviszka S, Daukanto tea- 
traliszka draugystė parengė balių 
ir teatry. Atloszė komedijy p. 
v. Amerika pirtyj. Isz aktorių 
geriausiai rolę Bekampio at 
loszė Jokūbas Varnas ir rolę An
tano Vincas Segevycze. Kiti 4a- 
vo rolių, turbūt, ne iszmoko ge 
rai. Terp aktų buvo dekliama 
cijos. Pirmiausiai dekliamaye 
eiles M. Jono p. a. “Svajone” 
mergina* M. Danisevycziutė; M. 
Valentanavycziulė — “Jaunimo 
giesmę” Maironio ir M. Krakaus- 
kiutė eiles “Dėl iszrinktųjų”. 
Dekliamacijos ne geriausiai nesi
davė. Priežastys nenusidaviino 
dekliamacijų buvo: kad dėl trum
pa laiko dekliamatorkos ne j.< 
visko gerai iazmokti ir kad vado
vas neprižiūrėjo mokinimoei. Pa
sibaigus teatrui, buvo Bzokįai. 
Žmon ų buairinko per 200. Visi 
užsilaikė gražiai per v sa vakaru.

Nors “Vienybė” ir per daug 
iazgyrė waterburieczius, bet jsz- 
tikro jie oepriguli prie niekiaubių. 
J.e gyvena gana gražiai, aut tau- 
t szkų reikalų nesigaili centų,

| Nuo pradžios szių metų, 
draugystė platinimo terp mote
rų ukinįkystės mokslų atidarė 
Maskvoj (Maskolijoj) specijaiisz- 
kua ukinįkystės mokslų kursus 
moterims. Lekcijas visokių sza- 
kų tų mokslų skaitys profesoriai 
per sausio, vasario, kovo ir balan
džio mėnesius. Per vasary, už
stojus lauko darbams, besimoki- 
nanezioa moterys užsiims praktisz- 
kais darbais ant specijaliszkos 
žemdarbiszkos farmoe. Peter
burge gi bus parengti specijalisz- 
ki moterims kurtai sodaunįkystės, 
daržinįkystės ir bitininkystės 
mokslų. Kursai bus parengti 
piie bot-m isz ko sodo, kuriame 
moterys galės užsiimti praktisz- 
kaie darbais. Ant tų kursų pri
ims 100 — 120 moterių.

j 29 d. sausso ties miestu Lu- 
beka, Sziaurinėj Vokietijoj, užki
lo smarki audra su perkūnijoms. 
Perkūnas trenkė į bokszty Szven- 
to Jokūbo bažnyczios ir jį uždegė, 
bet subėgusiems ugnsgesiams pa
sakė ugnį suvaldyti ir neduoti 
jai daugiaus iszsiplatinti; bokez- 
tas vienok tapo drueziai pagady-

| Kad fllipitriecziai ne kenezia 
labai katalikisskų zokoninkų, 
ga>ima manyti isz to, kad tūli į- 
tekmingi filipiuiecziai, iszgirdę 
jog popiežius rengiasi siųi-ti atgal 
iazvytus'nuo tų salų zakoninkus, 
nusprendė priimti proteatoniszky 
tikėjimy, kad tik nuo zokoninkų 
savvalios iszsiliousuoti.

pesztynių ir provų ežia nėra. Už
tai czianykszcziai lietuviai nesi
skubina su statymu gražių bažny- 
czių ir puikių klebonijų. Turbut 
Waterburyj bus praszcziyuria 
Amerikoj lietuviszka bažnybzia, 
o klebonijos visai neturime. {Sve
tainė yra neva pastatyta saale 
bažnyczios, bet ne visi gali jį jy 
rmktiesi. Apart Dr. Szv. Kazi
miero ir Szvento Juozapo, kprios 
turi padarę kontraktus, įmokėjo 

į dar statant svetainę po szimtinę, 
I kitos ne turi laimės laikyti susi
rinkimus lietuviszkoj svetainėj, 
net Susivienyjimo kuopa ne gali 
savo czvertmetinius susirinkimus 
atlikti toj už lietuvių pinįgiįs su
keltoj svetainėj. Sąnarius tos 
organizacijos mat musų duszių 
piemuo laiko už bedievius, koki, 
pagal jo nuomonę, galėtų bedie-

? Lz vrių Europos krasztų a- 
teina žinios apie didelius szalczius 
ir vėtras. Upės Main, Reinas; 
kanalai S Jaros, Moselės, Mamos 
užszalo ir pertai privežimas ang
lių isz Vokietijos ir Belgijos į 
Prancuzijy likosi apsunkintas. Pa 
ryžuj nuo didelio szalczio ant u- 
lycz<ų 9 žmonės euszalo. Pieti
niuose Prancūzijos krasztuose, 

siautė

Sicili-
labai

Austrijoj, net [talijoj 
smarkios sniego darganos, 
nigo diktai net ant salos 
jos, kur sniegy gyventojai
retai mato. Dideli szalcziai ir 
sniegas Italijoj užkenkė citrinų 
ir apelsinų medžiams, daug jų nu- 
szalnojo.

lygiai ne i auga.

kuopa ne augs.: 
Vargdieinis.

Isz Omahos, NebJ
Lietuvių yra ežia 36 szeimynos, 
pavienių bus apie 400. Nese

niai sutvėrėme lietuviszky drau
gystę vardo Szveuto Antan|n. Pri- 
siraazė jau 25 sanariai. Rengia- 
mesi sz;y vasary pradėti statyti sa
vo bažnycziy. 50 czianyti-zczių 
lietuvių nupirko lotus, o kompa
nija du lotu duoda dykai. 'Mums 
rodosi, kad lietuviszka parapija 
lengvai galės ežia užsilaikyti,

o

Isz visur. |
| Maskolitzkas rando laikrasz- 

tis “Prawitelstwennyj W>estnik”
nori nuo mus atimti bažnycziy ir pagarsino žinias apie Matekolijoe 

ir apraišyti surinkimus ir i>zdnvitnus 
visky ant ypatų, kurios niekuom ant metų. įsa tų žięių ma- 
uėra prisidėjusios prie pastatymo • ly*-» BDt “'U motų Maskoli 
bažuyczics. j0* iždas tikisi em-inkimų

1788482006 rub. arba an< 730000
Md.,,nli1| ku- L y pwottoose

njg» »fcl.vS poterius uot i»pr. , p.rd.viuJjfmo deg
ssymodvuio. nreutoe jo prie- ta.

T, dieo, buvo ir rfli 1QO 51 milij( rubl
m; f meru Tlr GvvnM R/Jun. _ . ° r

paiapijos pioįgus

mitingas Dr. Gyvojo Rožan- 
cziaus, ant kurio sąnariai ir se- 
narės susivaidyjo už parapijos 
reikalus. Atbėgo ir kunįgas tai
kyti susivaidyjurius, bet atsėjo 
pačziam prasiasalinti, nes kitaip 
butų gavęs j kailį nuo įpykusių 
moterių. Potam vėl uždavė po

Taigi caro pavaidini 
diktai pilti į gerklę, 
isz to szaltinio turėti 
iszskaityty 
iszskaityti 
1788482006.
tosi aziteip: palukai

1274909743 rubl., aut aigszteenių 
lenus, tik guls, kad taousles įt,j,ų 8l5į«iruW.,
ne žinojo už katry pusę melstiesi,1 
katra pusė paklydo nuo doraus 
kelio? Paskui pats kunįgas buvo 
iszėjęs kolektuoti, bet pajutę tę 
žmunės, kuo greicaiausiai isz si- 
neszdino isz bažnyczios. Priesz 
užgimusius vaidus sukolektuoda- 
vo po $100 ir daugiaus.

Toki tai yra vaidai musų para
pijoj, tokios tai priežastys juos 
gimdo. Tikri parapijonai jiesz- 
ko vien teisybės, gina lietuvių 
pastalytę, taigi jiems vien prigu- 
liocziy bažnycziy. Ne meskite 
todėl ant jų purvais, ne klausy
kite iszniekinimų kunįgo, bet 
pritarkite ir padėkite.

Al. Joois.

id iždas 
linisterio 

pelny. Ijzdavimai 
teiposgi j ant

lazda v imas tie skirs-

ant reikalų Btacziatikisžko tikėji
mo (staęziatikiszkio ' sinodo) 
23788809 rubl., ant nįinisterijos 
ciesoriaus dvaro 12714234 rubi.t 
ant ministerijos užrubeftinių rei
kalų 5289074 rubl., antį karės mi
nisterijos 327824897 rubl., jurinį- 
kystės ministerijos 9359 7666rubl., 
iždo ministerijos 30583 $826rubl., 
ministerijos vieszpaty įtės turtų 
40728781 rubl., vidat 
87650199 rubl.
33076518 rubl., kelių 
jos 383143459 rubl,, brsdaryatės 
46227505 rubl., vitosapatystės 
kontrolės 7599776 ri4bl., visoki 
iszdsvimai 12000000 Į-ubl. Ne 
paprasti iszieidimai . iszskaityti 
ant 181827450 ruU, '

s reikalų 
ajMcvietimo 

ministeri-

[ Szį mėty žiema Italijoj, kur 
paprastai jos kai pi ne būdavo, ne 
paprastai szalta. Venecijoj ir Na- 
polėj daug žmonių, žinoma be- 
turezių, suszalo. Venecijoj mies
to kanalai ir lagūnos su visu už- 
azalo, kas labai retai pasitaiko, į 
szimtmetį vos pory kartų ant la
gūnų pasirodo ledas.

| Ties Vindobona (Austrijos 
scsiapile) siautė smarki vėtra 
paskutinę sausio dieny. Wėjas 
ardė triobų stogus ir plytas ir ne- 
sziojo jas ant oro. Laike tų vė
trų mieste daug žmonių tapo su
žeistų. Vokietijoj teiposgi siautė 
vėtros ir jos ne mažai blėdies pri
dirbo.

| Pagal paskutinį gyventojų su- 
skaitymy, pereituose metuose 
Varšuvoj buvo isz viso (be ka
riaunos ir be priemieszczi ų) 686010 
gyventojų (316573 vyriszkių ir 
349437 moterių). Tame skait- 
liuje katalikų buvo 382747, žydų 
249928, staeziatikių tik 32827, 
kitokių tikėjimų buvo 20500. 
Visokių dirbtuvių buvo 507, ku
riose dirbo 31165 darbinįkai; vi
sokiuose amatinįkiszkuoee varsto
tuose dirbo 3011 meisterių, 3839 
gizelių ir 6533 mokintiniai. Mo
kyklų buvo tik 757, kuriame tai 
'kaitliuje 408 buvo žydiszkų’che- 
derų. Stacziatikiszkų cerkvių 
buvo 25, bainyczių kitokių tikė
jimų 36, žydisakų sinagogų ir 
mahometoniszkų moezetų 18.

| Angliszkas laikrasztis “En- 
ginearing” padavė apskaitymy, 
kiek kokiame kraazte žemės v:- 
du nu oš e yra anglių. Isz to ap
skaitymo pasirodo, kad niekur 
nėra teip daug anglių kaip Chi
nuoee. Vienoje tik Shanghai pro
vincijoj yra 630000000000 to 
nų anglių. Yra teiposgi anglių 
plotai provincijose Chunan, Shan- 
tung ir kitose. Iki sziol vienok 
mažai kastynių yra isznaudota. 
Kada iszkas anglie kituose krasa- 
tuoee, Chinai dar ilgai bus vie- 
naitiuiais pristatytojais anglių ki
tiems krasztams.

I Netoli Havro, Prancūzijoj, 
ant kariszko torpedinio laivo Nr. 
24 atsitiko smarki garinio katilo 
expliozija, kuri vi*y laivy iezardė. 
Laivas paskendo. Isz buvusių 
ant jo žmonių tik du iszsigelbėjo; 
kiti gi visi prigėrė.

| Peterburgo pinįgų musziny- 
czia i?zmut*zė pereituose me
tuose auksinių pinįgų už 378000 
656 rubl., sidabrinių stambesnių 
už 22203672 rubl., smulkių už 
3530000 rubl., taigi isz viso 
403753831 rubl.

! Pereituose metuose per Mas- 
kolijos portua iszgabeno į kitus 
krasatus: kvieczių 283247 czet- 
verczių, rugių 1830571 czetv., 
avižų 5110956, grikų 148314, 
žirnių 30769, pupų 44179, sėme
nų 229203 czetv.

| Angliszkas laikrasztis “ West- 
minster Gazette” paduoda, buk 
Kejewe, Mažrusijoj, užgimė nau
ji studentų maisztai. Ant suval
dymo studentų paezaukė kazo
kus, su kuriais susirėmė studen
tai. Tame susirėmime daug stu
dentų likosi užmusztų arba sužei
stų,

| Augliszki kareiviai, stovinti 
ant salos Szv. Helenos (kur laiko 
kaipo nelaisvius paimtus sa vado
vu Cronje burus), pasi priešai no 
oficierams ir pakėlė maiaatus. 
Pasigėrę negrai kareiviai, atga
benti ežia nuo salų Vakarinių In- 
dijų (Vidurinėj Amerikoj),užpul- 
dinėjo ant gyventojų, plėszė jų 
gyvenimus. Tik ieasodyti juri- 
nįkai pasikėlusius negrus suvaldė. 
Laike tų maisztų daug gyvento
jų ir kareivių likosi sužeistų, keli 
tapo užmuszti.

| Pereituose metuose isz Airi
jos isaaikraustė isz viso 45918 
fezeivių, arba aut 3102 mažiau 
negu užpereituose metuose. 
41389 iszkeliavo į Suvienytas 
Valstijas sziaurinės Amerikos, į 
Austrai i jy 1500, į pietinę Afriky 
998, į Kanady 963, į kitus krasz- 
tua 618. Daugiausiai todėl, nes 
90% airiezkų iszeivių atkako į 
Suvienytas Valstijas Sziaurinėe 
Amerikos.

| Iszpanijoj, kur jėzuitai 
sziol turėjo didelę įtekmę, 
gyventojų apsireisakė didehs ne
kenti maa tų zokoninkų. Mieste 
Valencijoj minios gyventojų isz 
daužė langus ir duris jėzuitų ko
legijos; butų gal ir jėzuitams pa 
tiems atsiėję rieetai, bet žandar
merijai pasisekė užpuolikus iaz- 
vaikyti.

iki
terp

| Ant atsibuvusio laike pato 
dos Paryžiuj žuvių augintojų kon
greso, susirinkę nusprendė susi
rinkti ant Įeito tokio kongreso į 
Peterburgy 1902 m., kur bus pa- 
rengta ir terptautiazka žuvinįkys- 
tės paroda.

| Peterburge, Maskolijoj, kok
sai Pavlov, kariszko sūdo nu
spręstas ant iszvijimo į Archan
gelsko gubernijy, szovė isz re
volverio du kartu į sūdo perdėti- 
nį jeneroly Maslovy, bet nė vie
nas szuvis ne pataikė.

| Pasibaigė sztraikas tarnau
ja n ežių ant požeminių geležinke
lių Paryžiuj. Geležinkelių kom
panija likosi priversta sutikti 
visų pakėlusių sztraiky tarnų 
kalavimų.

ant 
rei-

| Netoli Peterburgo likosi 
samdyti dideli žemės plotai, 
kurių darys bandavones ant persi
tikrinimo, kokiy turi įtekmę ant 
augimo ir naszumo auginamų 
augmenų elektriką.

pa- 
ant

| Aut viso svieto iszeina su 
virszum 70000 visokių laikrasz- 
czių visokiose kalbose. Kasdie
niniai gi laikraszcziai turi 40000- 
000 skaitytojų.

| laznaikintuose svetimų ka
riaunų Chinų krasstuose vietinius 
gyventojus pasiekė badas. Jie 
maitinasi dabar kūnais pasimiru
sių žmonių.

| Mieste Shaw Hai Kiaw, 
Chinuoee, iszlėkė į padaugės pa
rako krautuvės. Prie to 40 ja- 
poniszkų kareivių likosi užmusz- 
tų.

| Mieste Meraeburge, Vokie
tijoj, apsireiszkė raupai, apsirgo 
raupais visi sananai vienos szei- 
mynos. Apsirgusius pergabeno 
į ligonbutį.

| Kastynėse Ignacy, Soenovi- 
cuose, pietinėj Lenkijoj, explio- 
davo parakas. Prie to 4 darbi
nįkai likosi užmuszti, o 3 sunkiai 
sužeisti.

| Mieste Cardiff, Walijoj, keli 
darbinįkai apsirgo ant kokios ten 
ligos, daktarai ligy laiko nž in- žengimy tų tiesų uždėto.- didelės 

Idiszkymarp. , bausmės. A

| Belgijos parlamentas užgyrė 
tiesas priešą kazirnįkus; už per-
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— Klerkas czianykszczio p«cz 
to, Fred Rosemann, likosi sugrieb
tas ant vagystes paczto siuntinių. 
Likosi jis jau suaresztuotas.

•223 07 
15c 
10c

Sziumetlniu kalendorių ir vrlso 
kiu kitu knygų dabar galima gau
ti “Lietuvos" redakcijoj. Kalen
dorių preke 10c.

LIB

9 Paryžiuj pakėlė szlraik? dar- 
binįkai ir tarnaujanti ant požemi
nių geležinkelių. Aut dabojimo 
stacijų sutraukė kariauną.

11 29 d. sausio pasimirė mas- 
kol ii-z kas feldmarszalas jenerolaa 
Gourka, buvęs Varszavos j e nėra 1 
gubernatorius.

Aukos ant kanktntinlu.
Sulygniol buvo kasoje

F. Sidoras, Grand Rapid* Mleh.
M. 2ikewiczia, Dayton Ohio.
Dr-steSz. Kazimiero

Eliiabeth N. J.

| \ engrijoj nuslinko vienos 
szones kalno Krampach ant apa
ezioj stoviuezio kaimo ir užbėrė 
20 namų. Prie te pražuvo 80 
žmonių.

fl Mieste Ohligs, ant Reino, 
Vokietijoj; suaresztavo penkis 
žemesnius paczto urėdnįkus už 
pavogim? pmįgimų siuntinių.

NAUJI 1SZRAD1MAI.
*,• Vokibzkas mokslinczius, 

profesorius S'.aby, iszrado bud? 
siuntinėjimo v.enu dratu ties te 
legramų, kiek kas nori ir tai aut 
syk. Jis tjki, kad t? bud? gali
ma bus pritaikyti ir ant visų po
vandeninių telegrafų ir todėl nu
vedimas pojūtinių telegrafų at- 
seis daug pigiaus, vietoj dėti 
daug dratų, užteks vieno. Tas 
pats mokslinczius dabar darbuoja
si ant suradimo budo, kaip isz- 
traukt elektriszk? pajieg? tiesiog 
isz anglių, be garinių maszmų. 
Tas teip nupigintų elektruzk? pa
jieg?, kad kiekvienas gyventojas 
galėtų lengvai tuiėti j? namieje, 
ypacz kad, kaip laikraszcziai gar
sina, amerikoniszkas iszradėjas 
Tešla iszrado bud? persiuntinėji- 
mo elektrikos ant didelių tolumų 
l>e jokio prapuolimo ant kelio jos 
pajiegos.

Paryžiuj ir kituose Pran
cūzijos miestuose ant klojimo uly
czių pradėjo vartoti stikl?, isz 
kurio padirbtos plytos yra drū
tesnės ir parankesnės negu ak
meninės, kadangi mat ant stiklu 
iszklotų ulyczių nes.laiko dulkės 
ir purvas. Plytas ant klojimo 
ulyczių dirba isz stikliniųtzukių, 
kokių iki dabar visai ne sunaudo
davo. Szukes tokias sutarpiua 
ir lieja į atsakanezio didumo ply
tas ir plytas tokias drueziai su 
presuoja (suspaudžia), per k? jos 
įgauna neiszpasakyt? įvirtum?. 
Nežinia vien, ar laike didelių 
szalczių plytoms padarytoms isz 
stiklinių szukių iszklotoe ulyczius 
ne bus per slidžios.

Italijonas profesorius Tom- 
masini iszrado prietais?, jo pra- 
miut? olektriszHu radiofonn, kuri 
ant 12 vai. pirm pasirodymo de
besų. pranesza apie besiartinan- 
czi? audr? ir perkūnijas; pranesza 
apie siauezianezias audras ir per
kūnijas po visas aplinkines iki 
szimlui viorstų į visas puses. Prie
tais? toki? galima pritaisyti prie 
paprasto telefono ir ji kuo teisin
giausiai pranesza apie besiarti- 
nanezi? audr?. Prietaisa tokia 
ypacz naudinga žemdarbiams prie 
valymo laukų produktų; turinti t? 
prietais? visada žinotų, kada užeis 
lytus, ko dabar vartojami baro
metrai ne parodo, jie parodo vien 
oro spaudim?, bet ne lytų arba 
giedr? dien?.

*a* Angliszkas kikrasztis 
“The Engineer” paduoda paten
tuot? Anglijoj nauj? bud? apsau
gojimo medžio nuo puvimo. Ant 
to medį džiovina prie 212° 
pagal Fahrenheite termometr? 
prie paprasto oro spaudimą To
liaus szilum? pakelia nuo 250- 
500°, o spaudim? nuo 100—200 
svarų. Paskui szilumoj 150— 
300° ir prie sp. 100—400 svarų 
isztepa medį sumaiszymu kreozo 
to, smalos, ir formalegido ir 
isz palengvo mažina szilum? 
ir spaudim?, Medegos, 
kurioms isateptae medis, patenka 
į mažiausias jo skylutes, medis 
perszlampa, o jos saugoja medį 
nuo puvimo.

•į* Kadangi ant laivų tankiai 
užsidega sukrauti apaezioj laivo 

' ta vorai, tai ant gesinimo ugnies 
vienas vokiszkas inžinierius už
mano laivo apaezioj laikyti bacz 
kas su kalkėms, ir nuo jų nuves
ti cinkines dūdas. Pasirodžius 
Ugnei apaezioj, užtenka per tas 
dūdeles įpilti sietinės rugszties. 
Nuo te kyla tokia daugybė ang- 
lerugszties, kad ugnis ne gali 
degti, bet tuojaus turi užgesti

•a* VVindobonos chirurgas 
Dras Gersung iszrado medeg? ant 
pripildymo tuezczių kūno vietų; 

. su ta medega gali jis pagražinti 
vis? žmogaus veid?, isz negra
žaus padaryti gražų. Medega 
ta yra tai aumaiszymas wazelinos 
ir parafinos, kuri? suszildęs, į 
czirezkia po oda, kur reikia, ji 
po ūda pavirsta į kiet?, niekada 
Ae perkeiezia vietos ir visai ne 
vodinga.

Jsponietis daktaras Kiti- 
zato surado antį? bacilių baisios 
ligos, siaucziauczios dabar Indi jo
se, maro. Surastas szito daktaro 
ligos bacilius yra kitoks, negu su
rastas prancūzo Jertmo, kurisai 
iszrado ir vaisi?, bet jis na kiek
viename atsitikime būva pasek
mingu. Tas nepasekmingumaa 
paėjo nuo to, kad tnar? mat gim
do du bacihai, arba kad tos ligos 
yra dvi veisti. Kitizalo dabar 
darbuojasi ant suradimo vaisto, 
kuris bus pasekmingu tuose atsi
likimuose, kuriuose vaistas Jersi- 
no neturi įtekmės.

Ant atSibuvuaioB pareituo
se metuose Paryžiuj parodos, 
praucuziszkos laivyuės dalyj, terp 
kitko buvo pritaisa plaukimui aut 
vandens- Prietaisu ta susideda 
isz uviejų tuszcių (jiiinderių su 
jungtų diržais. Viename gale ci- 
linderių yra ratas su lopetoms, 
pasiirimui priszakiu, kitam gi du 
sztyrai. Atsigulęs aut diržų jun- 
giauczių ciliudenua žmogus su 
koja paspaudžia rat?, gali krai
pyti ir sztyrus ir tųkiu budu be 
pailsiu gali plaukiuėli aut Vau- 
des teip ilgai, kaip jam paliuku ir 
teu, kur nori.

j karezem?, bet žmogus sėdi na- 
mieje, nenorėdamas suszlapti, 
gruodžio gi mėnesyj daugiaus lin
kę prie degtinės todėl, kad tęsyk 
szalta, taigi kiekvienas geria, no
rėdamas aziek tiek susailti. Vi- 
dutiniszkai geria per pusę apsi
niaukusiose dienose. Daugiau
siai gi girtuoklių pasitaiko szal* 
tose, giedrose dienose, jeigu pu- 
czia smarkus vėjas; laike gi 
smarkių vėtrų daugiausiai, iszge 
ria degtinės ir skaitlius pasigėru- 
s ų pasikelia ant 50%. Prie smar
kaus vėjo ir vasaros laike žmonės 
daugiaus iszgeria degtinės negu 
tykiose dienose. D džiausię vie
nok įtekmę ant girtuokliavimų 
turi vėjiniai sūkuriai (ciklonai ir 
anticiklonai.), kurie atsiliepia 
ant tekėjimo kraujo žmonių gys
lose ir tekiu budu atsiliepia ir aut 
drigsnių, o tas gimdo didesnį ar
ba mažesnį patraukimę prie svai- 
ginanezių gėrymų.

Vokietis Neuman, rnhste- 
iyj VYiupkiele, prie 13a i tiko, pasta 
te vėjinį maluu?, kurio sparnai va
ro ne tik girnas, bet ir dintunuz- 
k? masziu?; masziua -ta padirba 
eiektrik? reikaling? ant apszvieto
mo viso miestelio- Taigi mat 
malūno sparnai atlieka dvigul? 
dar b?: mala miltus ir dirba eiek- 
trik?. Sparnai malūno turi 36 
pėdas ilgio ir sukasi, prie gero 
vėjo, su greitumu 11 apsisukimų 
per minui?.

*,• Dras Weiner isz Heidel
bergo, Vokietijoj, iszrado vaist? 
nuo raupų, kurios tai ligos dakta
rai ne mokėjo gydyti. Kadangi 
Dras Weiuer Europoj ne tari tin
kamos progos iszbandyti Savo 
vaisi? ant raupais serganczių 
žmonių, tai iszkeliavo am 
salų, kur serganti raupais 
vena cziel? vien? sal?, ant 
sveikų žmonių visai nėra, 
ežia daktaras turės prog?
tikrinti apie pasekmingam? save 
vaisto.

Vietines Žinios.
— American Transvaal League 

parengė susirinkimu Central Mu- 
sichallej, ant kurio specijalisaki 
skaitytojai skaitė praneszimus 
apie dabartinę karę pietinėj Afri
koj. Terp prelegentų du: Her
cules Viljoen ir Philipp Wesaels 
yra tikri būrai. Viljoen pateko į 
anglijonų nelaisvę ir buvo jų nu
spręstas ant sussaudymo. Isspil- 
dyti nusprendimo vienok negalė 
jo, kadangi De Wett užpuolė ant 
VVeppener, kur Viljoen buvo 
laikomas nelaisvėj ir j j iszliuosavo, 
bet liepė iszvažiuoti isz Afrikos, 
kol karė nepasibaigs.

— Pereitos nedėlios diea? Chi- 
cagoj siautė baisi sniego dargana, 
kokios nuo seniai ežia ne buvo. 
Snigo ir pustė per isztisę dienę 
teip, kad nieks nespėjo nuvalyti 
ulycaių ir trotuarų. Vėjas putė 
su greitumu 56 mylių per valan
dą. Reikėjo 5000 darbinįkų ant 
nuvalymo ulyczių nuo sniego. 
Miestui tas kasztavo 10000 dol., 
o ulyczinių geležinkelių kompa
nijoms net 20000 dol.

Hamburge, vokietis Keru 
iszrado nauj? dirž? ant saugojimo 
nuo prigėrimo. Diržas tas pasiu
tas isz dvilinko audimo, yra leng
vas, gali jį neszioti kiekvienas 
kaip ir paprast? dirž?. Vyduryj 
Susiūtų dalių yra calcium carbi 
das. Jeigu kas į vandenį įpuolė, 
calcium carbidas atidalina g a z? 
acet.lenę, diržas iszsrpuczia * ir 
juom apsijuosęs, nors ir norėtų, 
negali paskęsti.

Szį met? ant visų Masko- 
lijos geležinkelių darys baudavo- 
nes su pritaikymu durpų ant ap- 
kurimo geležinkelių trukių ma- 
szinų. Jeigu bandavonės iszpuls 
pasekmingos, trukiai pietinių ge
ležinkelių bus apkuriami dur
pėms. Jeigu pasirodys, kad jos 
tinka ant apkurimo geležinkelių 
maszinų, tai ne galės būt neiin- 
kanczicH ant apkurimo garinių 
katilų fabrikuose.

*,• Viena Hamburgo (Vokie
tijoj) dirbtuvė pradėjo dirbdinti 
vinis isz tyezia paverstos į kiet? 
gumos, vinys tekios tinka ir ten, 
kur geležinės netinka. Guminės 
vinys nerudyja, neperleidžia elek- 
tnkos, ne iszduoda kibirkszczių, 
kalant jas; todėl geriausiai tinka 
elektnszkose į ta įsose ir dirbtu
vėse ir krautuvėse explioduojan- 
czių medegų.

Įtekme oro ant girtuok
liavimų.

Amerikonisz^as mokslinczius 
Dexter tirinėjo per eiles metų į- 
tekmę, koki? turi ant girtuo
kliavimų oras ir metų dalys. Isz 
jo tirinėjimų isspuolė, kad net j- 
pratę girtuokliai ne visada lygiai 
girtuokliauja ir ne visada lygiai 
iszgeria svaigiuanezių gėrymų. 
Daugiausiai girtų pasitaiko szal- 
tose giedrose ir drėgnose dieno
se; imant atskiras metų dalis, 
daugiausiai girtuokliauja žmone
lės gruodžio mėnesyj, nės iszge
ria ant 20% daugiaus svaiginau- 
czių gėrymų, negu iszpuola vidu
ti niszkai; mažiausiai gi girtuo
kliauja apsiniaukusiose, skiltose 
dienose, kaip antai liepos ir pju- 
tes mėnesiuose ir tai dar galima 
užtėmyti, kad jeigu tuose mėne
siuose giedros dienos, tai žmone
les iszgeria daugiaus avaiginan- 
czių gėrymų negu jeigu bus dau
giaus apsiniaukusių dienų. Ar 
ant to atsiliepia iaz tikro oras, 
giedros, ar apsiniaukusios dienos, 
suuku ežia pasakyti; žinoma, 
jeigu lauke lyja, t?syk ne paran
ku isseiti isz namų ir lyjant eiti

— Krūmuose prie Desplainee 
upės rado kun? jauno 21 metų 
vaikino; pasirodė, kad tai yra kū
nas M. Mills. Matyt, kad vaiki
nas, užmigęs tankumyne, suazalo; 
ant kūno nė jokių ženklų ne užtė
myje.

— Aut geležinkelio stacijos 
Chicago, Pittsburg & Fort Way- 
ne pereitos nedėlios dien? likosi 
pervažiuotas darbinjkas Danielius 
May. Mirtinai sužeist? žmogų 
nugabeno į ligoubutį. Aut jo 
iszgijimo nėra vilties.

— Laikiaszcziai paduoda, buk 
ant priemiesezio Bowmansv«lle 
rado auksę. Auksas tas ėsęs nu
lietose sztangelėse. Greicziaus 
tas viskas bus vienok vien laik- 
raszczių reporterių galvose,

— Pereit? saovaitę Chicago] 
pasimirė 450 žmonių, taigi ant 
32 mažiau negu užpereitoj sanvai- 
tėj. Naujų a p si r girnų rauplėms 
ne buvo, isz ko reiktų manyti, 
kad liga liaujasi.

— Lenkiuko “Zwi?zko” biblio- 
tekorius Jonas Adomaitis,kurs bu
vo apskųstas už negražius darbus 
su nemetėms mergaitėms, likosi 
perduotas į grand jurę. Kaucija 
jo pakelta iki 110500.

Apganlnimzi draugyseziu milingu, 
balių, pikniku ar kitokiu raikai u—yra 
priimami tik už užmokesti. Prekes ap
garsinimu sekanezios:

Apgarsinimai, užimanti wieta 2 colb» 
ar mažiau, 50 c. už kiekwiena syki. 
Kiekwienas colis wirsz 2 coliu 25 c. už 
kiekwiena syki. Užkibtuvk.
Temyketi sanariai “Liuoeybca” 

Draugystes.
Chicago, D r-te Li uosy bes ant sawo 

susirinkimo laikyto 8 d. Wasario, 190! 
nutarė palaikyti “Lietuva” už sawo oe-' 
gana ir ant antro meto. Todėl sąnariai 
nemokanti skaityti arba turinti stacaiai 
isz redakcijos uisi»t ’lewe laikrassL, 
teiksis duoti žine Dr-tne sekretoriui iki 
8 d. Kowo, tai sekretorius laikraszti su
laikys. Nedawe žinios sulyg minėtai 
dienai bus priwersti už ji užsimokėti į 
Dr-tes kasa. Su guodone

A. Rudauskas. sekr.
3252 S- Morgan st., Chicago, III

Balius, Balius!
Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju tu

ras savo bailu nedalioj, 10 d. vasario, sa
lėja K. Liaudanskio, 3301 &>. Morgan 
str. Prasidės 3 vai. po pietų. įžengs 
10c. Grajys pirmos kliaaos muzika, bus 
szojrioi ir kitos interasuojanezioa zobo 
vos. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
czia atsilankyti. Bais balius, dėl svar
bios priežasties, tapo perkeltas isz 3 ant 
10 dienos Vasario. Atminkite, kad 10d. 
Vasario, prieez pat balių, toje paezioje 
saieje bus draugystes mitingas.

Dr-te Teisybes Mylėtoju. ’
Metinis Mitingas.

Chioago. Subatoj, 9 Vasario, 7:30 vai. 
vakare, Szemaiczio saieje, 632 S. Canal 
st. Lietuvisskas Republ. Algirdžio Kliu- 
bes Olos vardos, turas savo metini mitin
ga, ant kurio bus rinkimas naujos admi
nistracijos ir apsvarsti mas kitu svarbiu 
reikalu. Todėl visus tos vardos lietu
vius kvieczis kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Petras Woodmanas, pras.

Chciago, “Paskolinimo ir Namu sta
tymo Dr-ste wardo Palangos Lietu
viai" turas sawo susirinkimą nedelioj 
10 d. Wsssrio, 1 waland» vidurdienio 

saieje J. Petrosziaus, 168 W. 18th Bt. 
Wisus sąnarius ir norinczius prisirassy- 
ti lietuvius kvieczla « kuoskaitlingiau
siai susirinkti- Komitctas.

Teiulkite Chlcagoa Lietuviai.
Draugyste 8xv. Kazimiero Ksr. ant 

savo mitingo nusprendė priiminėt sa
vo draugysten per sekanezius 3 menesius 
kiekviena norinti į ja prisirassyli ui pu
se Įstojimo mokiesties. Mitingai szios 
draugystes yra laikomi pirma nedele po 
pirmos dienos kožno menesio, 1 valanda 
po pietų, ssv. Jurgio parapijos saieje. 
Todėl brolel, norinti pristoti Draugysten 
nepraleiskite progos pigaus sįtojimo ir 
pribukit ant mitingu užairassyti.

Vardan Draugystes 8z. Kas. Kar. 
V.Eringis, pras.
J.Ostrovski.sekr. 3068 Throop St.

Scrantoe, Pa. Lelevelio Dr-te turas 
savo pirma dideli bailu seredoj, 13 va
sario, Music saieje, 215 Ix>ckovanna avė. 
Muzika grajys net isz Prusu. Įžengs vy
rams 25c, moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites mei
lingai kvieczia atsilankyti.

Komitstab.

Didelis Balius.
Torrington Conn. Dr-te Algirdo lai

kys savo pirma balių subatoj, 16 Wasa- 
rio, 1901, German Union saieje, Thea- 
tra Buiiding, ant E. Mainst. Prasidės 
8 vai. vakare. Grajys pirmos k liesos 
muzika isz Waterbury Conn. įžengs 
vyrams 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Wisus lietuvius ir lietuvaites szlr- 
dingai kvieczis atsilankyti:

KoMrrrraa.

Grelcziau! Grcicziau!
'‘Priaiunskile, meldžiam’,kuofrelcziau- 

siai tuziną boti k u. Kadangi Jau tik trys 
isz viso bepasiliko namie!" — teip rasto 
Jacob Prenoeil, 37 Jaokson st, 8. Oma
ha, Neb. “To reikalauja mano serganti 
motyn*. Ji turėjo kokia ten pilvo liga 
— tai bus bene metai atgal — ir mes mis- 
lijome, kad ji jau niekados nepasveiks. 
Bet aczlu dievui ir Trinerio Ameriko
niukam Elizir of Bitter Wine dabar 
ji jaucziasi daug geriau. Mes užlaiko
me du daktaru ir viens isz ju pasakojo, 
kad ji turinti vėžio liga ir dar ka ten to
ki viduriuose. Kairiame passonyje ji 
turėjo aniaugi (tumor), kurs jai labai 
skaudėjo- iki sziol ji nėra dar visai svei
ka, bet toliau bevartotojant jus* Vyną 
tiki Ji veikiai pagyti. Meldžiu todėl 
kuoveikiausiai daugiau jo priaiunsti " 
Bzis laiszkas siszkial parodo naudlngu- 
mę American Elirfr of Bitter Wiiie, ku] 
ri fabrikuoja vienatinei Jos Triner, 799 
8o. Ashland avė.. Chioago, III. Gydo ji 
kuopaaekmingiausiai visokias pilvo, kej 
penu ir inkstu ligas. Reikalauk kožnoj 
aptiekoj ir žiūrėk, kad neibruktu kokiu 
nors sufalszuotu vaistu!

Persikėle in kita vieta.
Placziai žinomas iszdirbejas t. v. Ame

rican Elizir of Bitter Wine, Joseph Tri- 
ner, Chicagoje, 111., pereita menesi per
sikels su visu savo fabriku į locua narna, 
po numeriu 799 8o. Ashland Avė. Na
mas yra didelis ir gana praktiszkai įtai
sytas, teip kad jis gali tarnauti pavys 
diiu kitiems Chicagoje šutomiems na
mams. Trineno AmerlkoniszkasKartu
sis Vynas yra gana placziai žinomas kai
po ataaaancziausis vaistas nuo visokiu 
pilvo Ilgu, teipgi influeucijos, persiszal- 
dymo ir um panašai ų. Todėl pasideka- 
vojant savo naudingumui, žmones varto
ja ne tiktai Amerikoje kaipo namini vais
te, bet taipgi ir į Europa yra gabenamas. 
Vėjy jame, kad U firma savo naujuose 
namuose turėtu ne mažesni pasiseki m ę, 
kaip kad ir iigsziolei.

AtMiMsaukimaa!
Man wailnėjant po Vakarus

Nauję Angliję teko sueiti daugelį Lietu- 
wiiį, protaujanezią, kurie nori įgyti di
desnį įžwelgimę į klausimus philozophi- 

ir moksli} (duraię, Diewę, gamtos 
įstatymus, ewoliuciję, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai atšakiai yra iazguMyti L 
Buchnerio weikale "Pajieg* ir Medega” 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziędien 
toks veikalas isz tiesų yra'.reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turttų 
atramę priesz kunigijos melus apie ra- 
ligiję, asz pasissnekejęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratę 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelMti anęatspaudinti.kssztuos 81.50; 
po atspaudinimo kaaztuos 82.00. TodSl 
tuos, kurie nori tę knygę turtli Uetu- 
visskoje kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratę, ir kaip taps atapaudinta, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginime kny
goms tiek egsempiiorių, už kiek bus 
iss anksto užmokėję ir jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra
šiau Tautlecsių urnai su prenumerata 
issleidime knygos man pagelmingals 
būti.

J. Ssliupas, M. D.
421 Penn Avė., Scranton, Pa.

Temylite.
“Lietuvos” redakcija geriausei 

ežia pinigus į wisas swieto dalis, 
duoda ssifkortes ant wisu linijų į A no
riką ir in Amerikos į irisas svieto dalis 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis nimtus geru namu pi
giai ant pardawimo. “Lietuvos" re
dakcijoj teippat galima gauti wisokiu 
lietuwiszku knygų, abrozu, abroseliu, 
pawincrawoniu ir gromatoms popieru. 
Raškykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Rassydami įdekite ui 3c. marke, ir ad- 
suokite teip:

A. OlMewskts,
924-33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, 1)1.

----- iarba-----
Mokslas apie,1 gyvus daiktus.

Nors suaugę augmenys ir gyvūnai ski
riasi labai viens nuo kito savo didumu, bet 
atsiranda, taigi užg una mažais ir tik paskui 
didinasi iš palengva, pakol ne priauga pa
prasto didumo. Ti igi visi organizmai arba 
gyvi daiktai auga.

Didinasi vieno! c ne tik organizmai bet ir 
negyvi, neturinti arganų daiktai arba kū
nai. taigi inineralii. Didesnė dalis uolų, 
kokias patinkame g amtoj, paveikslan, kalki
nės ir pieskinės uolos pasidarė tokiu budu, 
kad minerališkas d ilis tekanti vandens gabe
no į jūres kaipo <j i 
dugno eilėmis, kur < _ 
jo ir pavirto į kiet į uolą. Tos vandenų su
klotos uolos eilės ič pradžių buvo plonos, tik 
su laiku, kadangi fandenys gabeno vis dau
giaus medegos, daijėsi vis storesnės ir stores
nės, taigi jos dididosi.

Teipjau didin įsi, tveriasi ir nauji sta
laktitai iš kalkių kalkinėse požeminėse olose. 
Iš pradžių vanduo iant olų sienų palieka tik 
lašus kalkių; juo toliaus, juo sugabena kal
kių vis daugiaus i2 
šai eina didyn, tei 
laike besididinanč 
nuo stogų vandeniai. Pats, ant persitikrini
mo, kaip mineralą 
tokias bandavonės;

Įmerkite siūlą į vandenį, kuriame sutar- 
pinote daug drAsl^os, o pamatysite, kaip iš
garavus vandeniiji, ant siūlo aplips daug 
druskos kristalų;.1 jeigu vandenyj druskos 
buvo daug, tai pa^natysite, kaip maži iš pra
džių aplipę ant siįlo kristalėliai eis viš di
dyn ir didyn, tai^i augs. Teipjau didinasi 
pasidarę iš kalkių stalaktitai kalkinėse po
žeminėse olose.

Visai kitaip iienok didinasi ir auga or
ganizmai arba gyH daiktai, taigi 
ir gyvūnai, kitokios 
augimą.

Organizmai pūga ir didinasi 
kad jie gyvi ir turi 
kad ima maistą, kurį atsakančiuose organuo
se perdirba savo locną kūną; prie to naujos 
kūno dalelės įsispraudžia į tarpą senų. Mi
neraluose gi, ne gyvuose kūnuose naujos da
lys ne persidirbai bet tiesiog klojasi ant mi
neralo paviršiaus! prilimpa prie mineralo ir 
tveria visai naujps eiles. Tokiu budu nėra 
tai augimas mineralų bet vien prilipimas; 
organizmai gi auga per įtraukimą, įsiskver
bimą naujų kūno dalelių ir tas būdas yra 
augimu.

D. Organizmai r nkalauja atsakančiu sanlygu- 
Ainžit

Visi žinote, 
vodingos pašalinės įtekmės, žemės viduriuose 
gali išgulėti per 
ir Jis persikeičia 
aplinkybių, pa 
nuo drėgnumo ii < * _** _
kioje vietoje, ku|r jo ne užgaus nė drėgnu
mas, nė oras, nė

umblą, klojo ant jūrių 
os per ilgą laiką Bukiete-

daugiaus, pirmutiniai la- 
j kaip tai matote žiemos 
as ledine^ žvakes varvant

augmenys 
gimdo jų

ne todėl, 
bet todėl,

jų aprubežiuotas.
tad akmuo, apsaugotas nuo

Sielas šimtmečių eiles. Rods 
po įtekme visokių vodingų 

, reikslan, trupa, išpurpsta 
‘ oro, bet jeigu jį padėti to-

Į aukautojus.
Skaicziau “Lietuvoj” užklausi- 

m?, gaunu ir tiesiog laiszkus su 
užklausimais, kada bus atspaustos 
“Dainų knįgos” ir kada jos bus 
iszsiųstos aukavusiems piuįgua 
ant iazleidimo? Kelisfkartus asz 
atsiszaukiau į lietuviszk? visuo
menę praszydamas paremti isslei- 
dim? pinįgais ir kad kiekvienas, 
paaukavęs nemaiiaus kaip |1., 
gaus vien? egzemplior? knįgos 
kaipa atlyginim? ui paaukautus 
pinįgus, bet nuo visuomenės iki 
sziol gavau tik $80. Rankrasztis 
su natoms jau parengtas į spaud?, 
tik pinįgų ant iszleidimo knįgos 
per mažai. Norėjau duoti spau- 
dinti spaustuvėse Carl Fisher & 
Co., po. 6 ant 4 avė. New Yorke, 
bet ui atspaudim? ošia reikalauja 
$763 ui 1000 egzempliorių. Per 
tai viskas užsitraukė teip ilgai. 
Laukiu, kol ant to mierio įplauks 
daugiaus pinįgų; gal surasiu 
spaustuvę, kuii reikalaus mažiau. 
Tuom kartu (saukiuosi dar kart? 
į lietuviszk? visuomenę prsssyda- 
mas paremti pinigais mano iss 
leidim?.

Leonas Ereminas.

Pa įiesz kojiniai.
Pajieszkaa Martino Nevulio iaz kaimo 

Lavone žiu ir Martino Kraanickoa iaz kai
mo Skovkiszkiu, abu Suvalkų gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: Jo. Valinczius,

26 Broad st., New Britain, Conn.
Pajieszkau Antano Strainio ir Antano 

Ssetkaua, abu Kauno gub,.Raseinių pav., 
Eidintu kaimo. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adraeo:

Kas. Tatnaazauskaa, 
Bcx 33, Allenport, Pa.

PaJ^eszkau savo tavo Marcijono Jokan
to, kurs4 metai kaipatvaževo Amerikon. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Edvard Jokantas,
278 15th avė.. Neįtark, N. J.
Pajieszkau Jurgio Kasmausko Kauno 

gub., Raseinių pav., kaimo Pagrybiu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adraeo:

Dominikas Kaamauskaa, 
SVallingford. Conn.

Pajieszkau savo brolio Konstantino 
Maaeno, Kauno gub.; Panevėžio pav.*, 
kaimo Kundrinlu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Baltramiejus Mssenaa,
727 8. Canal st., Chicago, III.
PaJieszkau savo brolio Kazimiero Rim

kaus, kurs 12 RugpJucsio I900m. iszvaie- 
vo į Chicagcs ligonbuti. Jis paeina iss 
Kauno gnb., Raseinių pav., Kaltinėnų 
vol., kaimo Vitogaloa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

M. Rimkus. Aldenon, Ind. Terr.
(IS-S)

Pajieeskau savo draugu: Antano Pe- 
trokaiczio.isz. Pašaly nes kaimo, F raudat- 
kaus Džiaugto iss Girkalnio parap.,ir dė
dės Juosapo Barezio isz Nsukaimes kai
mo; visi trys Kauno gub., Raseinių pav. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Jos Barczas,
Box 136, Gtrardvills, Pa.

Pajiesakau savo draugo, Mateuszo Po
vilionio, isz kaimo Klepsziu, Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Jurgis Nakroesis, 
Box 126, Girardville, Pa.

•Lietuvon" keliaujanti agentai
Sciaurrytiniuoae steituoM “Lietuvos" 

keliaujanetiais agentais yra: Win.Kuds- 
rauckai isi La w re d c s. Maas. ir Jo
nas Taraila iu Waterburv,Conn., pietry
tiniuose ateituose Jurgis Kasakewicsius 
isz Pi t U to n. Pa., 
Philadslphia, Pa. 
Pittsburg, Pa.

Kur szie vyrai
gali pas Juos uisiranyti “Lietuvę" 
ir prenumeratę jiems uisimoktli; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgas 
ui tę paczię prekę kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
New Yorks, Stanislovras Rinkevicsius 
Brooklyne N.^Y., Andrius Macais She- 
nandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carinei, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury.Conn. K. Gediminas, Pittsburg.Pa.

“Lurruvos” Iszlbistvvz.

Rosijos waldiia panaikino dabar niuos 
popierinius (bumaszkas) pinigus:-rub- 
linias, 5-rublines ir 10-rabi i nes; o ju 
vista užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Roosijo- 
je tik 3-rublines, 25-rublines, 100-rubli- 
nes ir 500-rublines. Dabar siuneziant į 
Roeija pinigus per bankas, mažiau kaip 
35 rublius reikia taikinti kad siunčia
ma suma duotus! padaryti iss 3-rubli- 
niu, galima siusti: 8, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir M rublius. Szitoe wisos sumos duo
dasi sudaryti in 8-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4, 5, 7, 8, nes uios su
mos nesiduoda sudaryti in 3-rubli 
niu o benkoe negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po
pierinius. Su didesnėms sumoms kaip 
25 rubliai wargo nėra.

Pigiai ant pardavimo 2 namai su 
tais, groserne irbueserne; apart to 
gywenimai ant 8 familiju. Yra geroje 
bisnio vietoje, kur galima uždėti saliu
os ar kitokį bfsni. Priežastis pardavri- 
mo — savininkas isswaiiuoja į Lietuva. 
Atsissaukite pas:

Jone Grybe. Box 183, Westviile, III.
(IM)

Pigiai ant pardavimo kriauesiukas 
szapas su visoms reikalingoms prietai- 
soms: 11 siuvamu meninu, 1 akylius ma- 
szina, prosai, stalęi, krėslai, geso “Artu
ras” ir viskas kas tik reikalinga. Jo sa
vininkas per kelis metus dera esi a gera 
bizni, bot uiędion turėdamas kita dides
ni bizni ni nori parduoti. Atsissaukite

•: J. Petronius,
168 W. 18th 8L, ‘ Chicago, III.

mas, nė oras, nė saulės spinduliai, tai jis ne 
persikeis per nevpasakytai ilgas amžių eiles. 
Visi'organizmai į arba gyvi daiktai, ant už
laikymą gyvy , reikalauja atsakančių san- 
lygų ir daugelio} dalykų, be kurių ne gali 
gyvuoti; jie rei auja šviesos, šilumos, oro, 
drėgnumo, viso maisto ir tt. Neturėdami 
vieno, arba dau£iaus tokių daiktų, koki ant 

 

palaikymo gyvybės reikalingi, organizmai 

 

nyksta, serga irjant galo miršta, taigi nužu
do visas ypatybės gyvo daikto. Taigi orga
nizmai, ant užąilaikymo gyvais, reikalauja 
daugelio visoketopų daiktų, be kurių ne ga
li gyvuoti. Betį ir tąsyk, kada jie turi viską, 
kas ant gyveninio reikalinga, taigi drėgnu
mą, šviesą, šilumą, maistą ir tt ne gali am
žinai gyventi. JTeisybe, yra antai medžiai 
gyvenanti tuksiančius metų, leidžianti la
pus, žaliuojanti! ir auganti: paveikslan, Af
rikos baobabai gali išgyventi 5000 metų; yra 
žvėrys, kaip antai šlapia, išgyvenanti 150 
metų'ir daugiaiįs, bt>t visgi ant galo kiekvie
nas augmenis, kiekvienas gyvūnas, nors gy
ventų geriausiose sanlygose, nors nieko jam 
ant gyvenimo np truktų, išgyvenęs atsakantį 
metų skaitlių, pradeda sęsti, eiti silpnyn ir 
ant galo numiršta. Toks likimas, be jokio 
išėmimo, yra viį*ų organizmų taigi gyvų daik
tų arba kūnų.

Gyvenimam visų organizmų susideda iš 
trijų, teip sakant, perijodų: jaunystės arba 
augimo,kuriamp kiekvienas organizmas auga, 
didinasi iki pįriauga; priaugimo, kuriame 
organizmas priauga atsakančio didumo ir 
pradeda daugi ntiesi, veistiesi: išduoda sė
klą ir toliaus sėsta, eina silpnyn ir ant galo 
»w i J- ♦ n '

klą 
miršta.

B

medegos. Tos pačios dalelės azoto, anglių, 
hydrogeno ir kitokių sudėtinių, kunoe da
bar yra kaipo sudėtiniai augmenų kūno, vė
liaus pateks į kūną kokio nors žvėries arba 
ir žmogaus. Tos pačios dalelės fosforo, ku
rios šiądien yra smegenyse kokio nors moks
linčiaus, už kokių metų gali pereiti į žirnių 
grūdą arba į sėklą kitokio augmenies turin
čio fosforą. Tos pačios geležies dalelės, ku
ries buvo kraujuose kokio garsaus karžygio 
svieto užkariautojaus, gal perėjo į lapus ža
liuojančio medelio, arba į žolę, kuria maiti
nasi jaučiai arba arkliai.

Mokslai fizika ir chemija išaiškino, kad 
nė mažiausia dalelė medegos gamtoj ne pra
žūva ir ji pati iš nieko ne gali pasidaryti. 
Sudegus anglims pečiuj, arba sužibėjus de
gančiai žvakei, mums rodosi, kad anglys ir 
žvakė išnyko, ištikro vienok iš tų medegų, 
kurios tvėrė žvakę ir anglis, nieko ne pražu
vo: anglys, kokios buvo žvakės lajuje ir 
knate, susijungė su ore esančiu oiygenu ir 
sutvėrė anglinį gazą; buvęs gi žvakėj hydro- 
genas, susijungė su esančiu ore oxygenn ir 
sutvėrė paprastą vandenį, be kurio ne galėtų 
būt nė jokios gyvybes ant žemės ir jis, pavi
dale garo pakilo į orą. Jeigu pasvertume 
žvakę ir orą uždarytoj vietoj ir jeigu 
po sudeginimui žvakės toj vietoj 
svertume vėl orą, tai ■
jid dabar lygiai ant tiek sunkesnis, kiek pir
ma, prieš šudegimą, svėrė sudeginta žvakė. 
Taigi čia aišku, jog medegos tveriančios žva
kę, sudegus jai, perėjo į orą ir tai teip, kad 
nė mažiausia jų dalelė ne pražuvo: žvakė su
degė, išnyko, bet medegos ją tvėrusios ne 
išnyko, tik persikeitė, atsibuvo persikeitimas 
medegos, chemiški sudėtiniai žvakės susijun
gė su chemiškais sudėtiniais oro, su ozygenu 
ir sutvėrė naujus chemiškus susijungimus. 
Tas pats bus ir su sudegintoms pečiuje mal
koms arba anglims: iš sudegusių anglių— 
anglys susijungia su oro oxygenu ir duoda 
smalkes ir kitokius gazus; minerališkoe“fid 
druskos; buvusios malkose arba anglyse, ne 
sudegė, bet pasiliko kaipo pelenai. -

Kaip ne prapuola sudėtiniai sužibėjusios 
žvakės arba sudegintų pečiuje malkų arba 
anglių, teipjau ne prapuola gamtoj ne dalelė 
suvytusio augmenies arba kūno numirusio 
gyvūno. Kanai organizmų, lygiai augmenų 
kaip ir gyvūnų supuva, arba sudega iš pa
lengva, buvę juose organiški susijungimai, 
pasidalina į sudėtinius ir sugrįžta į neorga
niškus daiktus, į orą ir žemę, taigi ten, iš 
kur tie sudėtiniai paimti, idant po kokiam 
laikui vėl pereiti į gyvuojančių augmenų ir 
gyvūnų kunus. Toks persikeitimas medegų, 
tokia jų kelionė iš vienų į kitus kunus nuo
latai atsibūva gamtoj.

T. Pastepta uyvybi.
Matėme jau, kad gyvybė organizmų pa

eina nuo visokių aplinkybių, jeigu aplinky 
bes neprilankios, jeigu trūkstą ątsakaiibių, 
organizmai miršta, tiė gali gynioti. Buvk 
vienok atsitikimai, nors labai retai, kad tūli BH 

, organizmai ir prie neprilankių sau aplinky- 
, bių ilgai užlaiko savo gyvybę, paveikslan, 

per ilgą laiką apsieina be maisto, be kvėpa
vimo, gali net išdžiūti, o vienok palaiko gy
vybę. Gyvybė jų tokiuose atsitikimuose už
silaiko paslėpta, tai yra, išrodo jie lyg kad 
butų numirę, bet po kokiam laikui, atsiradę 
prilankiose sau aplinkybėse, atgyja, prade
da aiškiai gyvuoti, taigi kruta, kvėpuoja, 
griebia maistą ir tt.

Prie tokių galinčių per ilgą laiką palai
kyti paslėptą savo gyvybę, atsiradus nepri- 
lankiose aplinkybėse, priguli, paveikslan, 
smulkus sutvėrimėliai besiveisianti ir gyve
nanti drėgnose samanose vadinami lardlęra- 
dais. Sutvėrimėliai tie stovi artymoj gimi
nyste j su vorais, turi keturias poras kojų, 
pilvą, nervų sistemą ir tulus kitus organus; 
kruta jie palengva. Jeigu šitą sutvėrimėlį 
padėsime į sausą vietą, jis, nužudęs vandenį, 
kuris iš kūno išgaruos, teip išdži

pa
rastame, kad

E. Persikeitimą* medegos gamtoj.
Pasimirus iorganizmui, ar tai gyvūnai ar 

tai augmeniai,' kanas jo pasidalina, supuva, 
pereina į ne organiškus daiktus, persikeičia 
į tulus žemės ir oro sudėtinius, kaip antai į 
vandenį, anglinius susijungimus, amoni j aką, 
visokias minehtliškas druskas. Taigi mat 
gamtoj nuolatai atsibūva persikeitimas me
degų.

Iš sėklos [ išdygsta ir auga augmenis, 
traukia jis n 
neorganiškų 
į savo locną k^iną, didinasi, auga, išnoksta 
ir ant galo nyksta ar todėl, kad priaugo se
natvės arba d ji neprilankių augimui aplin
kybių. Augmenims minta daugelis gyvūnų, 
kurie arba maitinasi tiesiog augmenims arba 
kitais, silpneąniais mintančiais augmenims 
gyvūnais; ka 
ėdžiai žvėrys 
Gyvūnai, taigi visi žvėrys teiposgi perkeičia 
paimtą maistu į savo kaną, auga ir drutinasi, 
sęsta ir miršta. Pasimirus gyvūnui, kūnas 
jo supuva, pasidalina į sudėtinius, persikei
čia į tulus sudėtinius žemės ir oro, taigi į su
dėtinius neorganiškų daiktų, iš kur vėl aug
menys traukih reikalingą sau maistą ir tokiu 
budu gamtof

stą iš oro ir iš žemės, taigi iš 
iktų; paimtą maistų perdirba

£ada pasitaiko, kad ir mes- 
itinasi tokiais jau mėsėdžiais.

Makrobiotus Hufelandi, prigulintis prie skyriaus 
Tardigrada. A. gyvas. B. iždžtuvęs, 

palaikantis paslėpt? gyvybę.
susinęs, kad išrodye kaip pieskoe grūdelis 
be jokios gyvybės. Tokiame apminisiame 
pavidale gali jis išbūti per cielas metų eiles; 
jeigu tokį išdžinvusį gyvūno kūną |>erkelsi* 
me vėl į drėgną vietą, kūnas tuojaus pradės 
brinkti, priims tikrą, gyvą išveizdį, gyvūnas 
pradės krutėti, ims ir maistą, taigi pasirod 
vėl gyvu. L

Tokioms jau ypatybėms atsižymi tūlos 
kirmėlaitės gyvuojančios kaipo parazitai ja
vų gruoduose. Kiaušiniai tūlų gyvūnų pri
guli prie to paties skyriaus, kadangi per ilgą 
laiką užlaiko gyvybę ir, atsiradę atsakančiose 
sanlygose, išduoda vaisių. Gyvenanti musų 
vandenyse smulkus gyvūnėliai, vadinami da
fnijomis arba vandeninėms blusoms, prie 
tūlų aplinkybių deda teip vadinamus žiemi
nius kiaušinius, kiaušinėliai tie aptraukti 
stora plėve; gal jie ilgai išbūti dumble, ku
ris po įtekme saulės spindulių išdžiūsta,, pa
virsta į kietą, su juom drauge išdžiūsta jame 
padėti vandeninių blusų kiaušiniai; jeigu po 
kokiam laikui dumblą užlies vanduo ir jis 
pavirs į minkštą, iš jame padėtų seniai kiau
šinių išsivysto jaunos vandeninės blusaitės.

Augmenų sėklos palaiko teiposgi per il
gą laiką paslėptą gyvybę, ne ima nė jokio 
maisto, ne kvėpuoja, bet per tai gyvybė jų 
ne prapuola, kadangi, atsiradusios drėgnoj 
žemėj, leidžia diegą, šaknis ir lapus, pradeda 
maitytiesi ir augti. < ;

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

Mažas Aukso Altorius.katalikisska malda kny
gele .Maldos yra rytmetines. Kakarines, prie 
spaviednes. komunijos ml«zm. miszparu ir 
daugybe kitu-, misziu maldos su abrozellais; 
miszparai giedami lietadszki ir lotiniszki. 
daug lotynisskn.giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo fr tt. Yra II litanijos: psalmes S». Marijos 
P. Ir Karaliaus Dowido; aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka. keliolika šiurentu giesmių 
ir tt. Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele, 
isz wieu lietuKiszku maldaknygių, daili, bal
ta. slidi popiera; stambus, atsakus drukas 
Mietą 3><x4H coliai. Saitu knygeliu apdarai 
irrpekes y ra sekanezios:

Kaip Maskolių persekioja Lietam. Pagi 
prsaeion rusas sn Litbuanle luplesze 1 

bemhskls.................. . ...................
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieitii 

L. Wsblam. Izz ir““- k
Dembsku...............................................

1O< 
______________ ________s Dro 
Iiz sngllszko Iszgulde kas. V.

Kražių Skerdyne.Apraaao ana baisa atsitikima 
kada 1808 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czloa miestelyje Kražių, musze, azajids ir pjo
vė nekaltas amonis, uzgnove altorius ir už- 
pecMtiJo bažnyczla. Aiizkiauslai aprapzc 
ta visa atsitikima....»..... . .J.-15c

Lietuviukai Lementonus su poteriais, kate
kizmais ir miatranturu........J..ISc

Moklina apie Žemą ir kitus svietus, /u būvy ir 
pabaiga. Apruso kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. sol ko taikosi ir kaip auksai; kas 
yra aaule, žvaigždes.menulis; kaip tiuli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plianetoa, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes.: Su 30 
astronomiszku abrozeliu turinti 228 pusią 
pius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai..................   5Oc

No 2. Plasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida
bruotomis bletelemis. su kabute.. .75c

pius. Yra tai vienatine knyga, isz Kurios 
tikrai žmogui gali apaiszviesti .l.73e

Cu’.vora, gražiuoi4 apdaruose......... .*1.00 ]
įlenksi ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430m. Parasze 

nagaįlenkiazkus Istorikus Žemkalnis. Išs
krista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes?’.—Yra 
tai apraszvmas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia alszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip Jie pasįlelge su 
.letuvos kunigalkszcziais: KeistucziN. Vy- 
autu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, sr lenku prleteiyste yra 
mums naudinga ar bledinga....4... 13c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po vaidila persu. Paraižė Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevial Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu prie*z Kris
taus gimimą.............................j-.L-SOc

MinJaugis Lietuvos Karalius. Istoriskkss pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkistkai pa
rasze Julius Slovacki, lietuviszkaii verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. U3e

Naujausi* Lletuvlszkas Sapnlnykas, snrinktaa 
ir suradit. isz daugel svetimtautaizku rapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra P4rsisakal 
Egiptiszka rapnlnyka,—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu.— su apraszymu planetų ir pažlapcziu 
kokias senovės žmones Vartojo inspejimui 
ateives—Geriausei iszguldo visokius
sapnus................................................. L ,.5Oc
Apdarytas................................... ...J... 63c

OUtypa. apysaka laz laiko tarpravlszkos karas 
InJijonu Amerikos.............  L..U5c

Puiki istorija ape Kantria Alana.knrt per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrai iaakentejo...L..QOc

Pamokslai Iszmintles Ir Teisybes iszguldiueti 
Galwocziu visu amžių. Czia yra pgiilpj 128 
gražiu Juokingu ir iszmintingu perakaicziu 
Kas nori tureli giežiu juokingu ir painoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sžiąknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti iazmintingą atsakymą.. ,.Į...5Oc

Rankvedls Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytle gromstas in:pažystamus, piete
lius, giminias.'mylimalsias ir myliiiiuo- 
Aus priasz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augs z tai stovsn- 
czlas ypatas.Pasveikinimaiipavinczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvta, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki 
muoee................................... J... SOc

Kapai Didžiu Kuilgaiksaciiu irKarallu Vii* 
niuje Pagal A. Kifkorą pataisė N. Yra 
tai istorisskas iszszniptaejimas apie Vil- 
Btaus praeiti pagal paminkius, užsiliku
sius ant grsbviecziu D. L. Kunlgaikss- 
czlu ir Karalių.....................................

Keli Žodžiai anie Auginimą, paraityti J. 8. 
Knoksiczlo. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo val
kos ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.................................................... 10c

Krituoliai savlesos bei abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tulus likejlmiszkus dogmatus.... 50o

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

Kelios isiorlazkos dainos. Gražios ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitis,jos lietavisskua ku 
nigaikszezius. Kražių skerdynes ir tt_“■*-

Keistutis, tragedija 5 ak tuose dėl teatru........
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklal 

dinguma.. ....................................  lOe
I Keletas raistu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

raiezio. Aiszziai apraišo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, klek ir koki žmones 
buvo aresztuoti. klek sužeistu, kiek už- 
tuusztu, klek nesūdyta irti.... . ........ 15o
vienytose Valstijose platforma................. 10c

Lietawiszkoe raukos. Nedega lietuviszkal my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Hauoawicziaus. 
Czia telpa 14 seniausiu iieluviszku mytolo- 
giizku paraku, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkūnai ir velnias, žmogus ir welnias;Aple 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laume ir 
Laumes; Apie Dali: ApieGiltlne; ApieSzal- 
ną ir szalti; Apie wejus. Apie milžinus; Apie 
žalcslus ir smakus; Apie vllkiakius arba 
wiikalokus Yra lai juokingiausios para
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir szlądieu daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe................................  (1 50o

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok
ti* raszytle, dėl nemokaneziu 10c

Lietaviszkos dainos lis vlžur surinktos, 
apie keturi išimtai dainų *■ 32.50

Lietuviszkas Albumas. Laida I. Iitoriszkos ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengtas ir iss-

czia prležascziu visokia gamtoj apzlrals* 
k‘"»......................   Ifc

Simukas ir Magdute vaizdelis isz Lietuvos 
sodteczia, ypaos jaunimo gyvenimo: 
parasze J. 8.......................   i0o

Svaras Juoku. Natai** Ka* Norėjo................ Mo
Senove* apraszyma* apie Duktery Pilypo K* 

ralvio , , t * , , , , 60c
Surinkti skarbal. Apraszyma* i*z pabaigos 13 

amžiaus, dvi puikios pasako* ......(1.00.

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szaullu pavieto.

Aitorii-v

spda-No 3. Moroko skuros minkszti 
rai, apvalus kampai, auksintas paraszas. 
kvietka ir krasztai..’.....................  $1.25

Robinsonas Kruzius. moraliszka ir žlngedl 
apysaka paszweeta jaunumenei..;.],. 123c 

Senu Gadynių Isznyke G v gi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchtason,; sutaisė Szernas. Ji apraizo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemei* dar prlesz žmogaus ant Jos 
atsiradima. Sziandieu tu sutvėrimu kunus 
žmones Kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglie, randa gilijai palai
dotus žem-je. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus. užklotus) eile ke- 
iiolikos sieksniu storio žemes. TU atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszetatyti ivai 
riuoM: u uzejuose. Hz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu meta reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikK* sieks
niu storio. Moksliuczini les to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip Ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žem-sniu 
In augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be api>iri|Umo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant muša žemes at
sirado. Knyga turi 37J puslapiu stambaus

pala aprassymala žymiausiu Lietuvos vistu, 
iszdirbimu ir uamiuin darbu, kaip tai: Al
torius Austres Vartų su stebvk ingu paveik
slu Paneles Szvenezlausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mlndauulo rūmo N'aumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llsskava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlni- 
ku pilies; Gelgsudlazkis; Griuvėsiai Gede- 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szveaunyczia 
Kaune; Kėdainiai. Mir, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakissklo bažnyczla. 
Kapas 81mano Daukanto. Birutes koplyczia, 
Palanga. Buomai ties klalpeda. Minijos slė
nis ties Garždais. Nemunas ties Vilkija. 0- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymaa paveikslu dviejose kalbo 
se—lietuvlszkoj ir angliszkoj. Preke... 5Oc

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožineko. Labui gražios dainos JOe

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinąs! ty
rinėjimai apie lietuvius, jn paej nia, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui. 10c

Litvim i Polacy. Lenk iszkoje kalboje, iszrouo 
ka gero ar blouo lenkai lietuviams pade r 
sr tarime su lenkais laikytis ar nuo ju 
szslintis.. . ..............................................

Laisvos Valandos. Ei’ra. Paraižė Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. 8ziof.e jo eilese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimą 
ir dvasiszką naudą................ . ............

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nųpmenrl dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jos gali nuburtl apie savo laimg 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele.

10c

tvėrimu. Preke...............................  S1.O4F
Trumpa Geografija. Butais* Neri*. Trumpai fr 

suprantamai apraszo visa* 5dali* snieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamnuse geografija in pradine 
mokelainą........ . .................................95c

Vanduo ant žeme*, po žeme ir vlrszuje žemes 
Rusiszka; parasze Rubekin's. Veriu Drugys. 
Iitieido T. M. Dr-te. Szi knygele, kibai su
prantamoj Kalboj, apraszo Tisas raudes* 
permali**** ir veikmes: kaip ils persikeictta 
in garu, kyla in virszu ir tenai tveria debe
siu*. debesiai, padanges* atvėsę, keicziasi 
In vandens laszelin* ar sniego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žeme*, isz kurios buvo pakilą. 
Czia nukritę didelius darbu* veiku* snie 
ga* kartai* uždengia cielu* kaimui ir laido
ja ravo pusnyse žmoni* ir gyvuliu*. Baskui 
tirpdam* aito saules keicziasi m vandeni ir 
užlieja lauka*, nzrežo ravus. upes ir upeliu* 
ir kavoj**! po žeme kur vei veikia tą pati 
darba kaip fr ant virszaus žeme*, .i..... lOc

No 4 Francuziszkos gluodnios sku
rdės apdarai, apvalus kampai, auksinta 
kvietka, kryžius ir krasztai........ $1 50

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

d s r h, kaip fr ant virszaus žeme*..L.. ..lOc 
Žmogus Nepi-uszkl*. Verte isz szvedfiszko Ne

ri* Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apa-n.de su varginga mergina ir lai
mingiau gyvūno už kitus. iu turtingom* ap
sivedusiu.:. Szlta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žino 
giazko* dorybei.................... . ......... d....... lOv

Knygom swetimo8 spaudo*.
Anlma VIH*. naujausia ir grasiausia pasaka, ka

nai skaitytoja* ataidžiaegt Begales.......75c
Anegdotai iszsitarimai ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonn bei Rvmionu " “ 10c
Aplėks Dievo, pasak* ......................... į----- 31.00
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu i*a tikro Ir 
Iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurios yra seniausloe ant 
svieto Kalbos, noo ko jos paeina, nnrodo kad 
lietuviazka kalba yra seniausia ir- kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi j* 
isznaikinti; ant galo paduoda reda* kaip 
noo te neprieteliu apsisaugoti ■ 10c

Arielka yra nuodai paeinanti lis girtybes: Czia 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenki* žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliai* žmo
gaus pilvo kokio* isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. . . . 30c.

Aeboela, ir teip mokintus* dėl valku, sutaisyta 
toriu*. Be* jsme rasi daug naudingu, pamo- 
kinaaczla straipsneliu, prie pabaigos gi ne
taria! Ir prisakymai..-............4...........20c

Amerika^Pirtyje. komedija Keturakio........... 10c
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kur* buvo aud

žia Vieszpatie* Jėzaus.............. L...... 5c

saku vienoje knygelėje....,....... .71........15c
Angllszkni-lietuviszkas žodynėlis, sutaisytas 

k n. P Saurusaiczio. tari apieSSUJ žod
žiu: angliszki žodžiai Iszguldineti lieta- 
viazkai..-................................... (.••• ■ 50c

Birutes dainos " " 10c
Budas gydymo. Daktartszka knyga...į..........40c
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kartos lletawial da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ Į “ 31.00

20cDainu skrynele ,, *,j
Dailyde arba patarmes staliortams. surinkto.

No 6. Baltos celiulioido* apdarai, isz 
kilusios kvietkoa, su dviems kabute m i 
auksinti krasztei............................. $1.50

No 7. Baltos celiuloidos apdarai, 
kvietkoa ant vieno szono iszklotos si
dabru ir perlu, su dviems kaulinėmis 
kabutėmis......................................$2.00

Knygos sawos spaudos.

aoc
:~.r77?TT77777.“:“77«3c

HYGIEBA. D»ktariszks ko yna arba mokslas 
ažlaikyma sveikatos. Įsi kartos gali be 

pLreltMM daktaro IsssisYdyU nuo daugybes 
figų. Šilta knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kasi ją sa atyda perakal- 
tva.satalkysapotoangotl nno tekstanczlu vi- 
SoktaUse. patalkys užlaikyti ouelybeje ra vo 
■veikalą, pailginti savo smži ir mokra užau
ginti sveikata ir tvirtais savo valkelius.
Pretas.....................................  »»«

S M Veikalu* gvildenanus politiszKąją eko
nomija. Kokiai* keltais iraidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aut 
dzaucljo* syvenimo. ............................. 33c

sutaisė Ssernas. Yra

siu itotavtszkn knygų. Al

Įtinantiems D mokantiems stallonszką 
d»rl4................................................1-

Duonos jieszkotojai, apyraka^H. Seni 
cztan*........................................ L

Etaologiszko* imulkmenoe, D-ro J. Ba 
vyezlaus. MokslUzki lietuvis pr 
tyrinėjimai, s* viena m*pa....J.

Etnollociszko* smulkmenos
Kgle žalcziu karaliene ir Iszgriovitna* Kauno 

pilie* 1382 m , du paiku* dramai paraižyti A- 
leksandro Gužuczlo . . . Į 25c

Genu Deda. Graži pasaka laz aziandienlnio Lie
tuviu padėjimo . . . . lOo

Gyvenimas Stepo Raudnosio pasako* 15c 
Gyvenimas Gena vaite* (Genovefos). Yrą 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kurta lietuviai jau daug kart* gir- 
deja yra

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, su 
trumpu sprakrmn spie panrabenlmą Dr-te* 
Atpiikejistn isz Italijos in žiemiu karalystes 
sksrsai kalnus Alpomls vadinamus, per
versta ant Uetuvlszko Kn PetroSaurusaiczlo. 
Ka* non turėti dvasiszką nauju pasiskatinta 
tegul nusiperka ižą kningelą...............

Gyvenimas Jėzau* Kristaus, pagal naujau
sias isztynnejimus s u raszy ta*........

Inrankiai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szlmtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo aat žemes. Parasze Mac 
Do nald. Labai akyva knygute........

Isz ko kyla melai ir visokios skriauda* žmo
nijoje. Parasze kn. Dembski*. 8zi k al
ga paduoda svarbiausia* Įsitrauks* isz 
szveato* Biblijos, kuris* perskaitė supra- 
alt. ka* yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia Ją žmonėms skaityt.. L....... ..75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geollogiszka* Lietuvos isztyrinejlma*. 
naudinga moksliszka knygel*..... . Ite

Istorija Europos su maponu 50c
Istorija gražios Katruko* “ ’’ 10c
Istorija isz taiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . . J .30c
Istorija gražio* Magelano* ., 15c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50o
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos prasi- 

ga. Parasze Zanavyku. . I 40c

40c 
ikievi-

naatl kaip

ki miestai, su klok gyventoju, fabriką, pro

ištekine Socltalistiszku ssalygu ant visu kultū
ros suku. Geri pamok iaimal darbinin
kams kaip pagerint savo būvi....L....15c

Juosupas Koninszevskis, arba kankinimas
C n Įjotu po valdžia maskoliaus , .50e

Juokingu pasakojimas apie OinilSMiltlM 
ir du gražus straipsniai tas ukinikystes 5c

480 puslapiu, ant geros standžios pepieros

ruošė, auksinėmis literomis atspausti para
šyto aat nugaros D srono. Preke... (S oO

Istorija Suvienyta Valstijų Sziaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Kolumbas atrado Ame
rika, koki ozia tada žmones gyveno, koki

Kankles, lietaviszkos dainos su natomis, 
sutaisyto* aut 4 balsu. <1*1 vyru w . S6c

Kaip įgyti* pinigu* Ir tarta 10o
Kaip apsiginti nno kolero* U kiti naudingi iksltymai . -į.
Kas teisybe tai Bemeta* paikios apysakėlės 

įsa lietuvi* gyvenimo „ j l»o
Kristijonas Duonelaitis „ n - ,0°
Kas yra. o ka* bas » .. . 10c
Kranteli* Jonas pasaka ,, 10o

Suvienytu Valstijų, 
dalyku , perskaityti

Keletas žodžiu apie Uetavias Ir naudi 
mokinimai dėl Lietuvos Amoniu.

Kankles, Itetuviszkos dainos 4 baisa 
risiktoms sutaikytos: parūpino 

Kudirka, II dalis............. ..

$1-33 Kristijono Donelaiczlo Rasztai

I.M lOo

T

Tikra teisybe ta* Suvalkų gubernijos # 15c 
Trakteoziu DzuVs dainos, Tyrmlszkla And

rius (ka. A. Burbos prozaiszki rasztai). 
Užleido kn. Milukas. Labai naudinga 
knyga turinti didele moksliszkA ver- 
»3........................................................... 31.00

Talmudas žydu ” ‘ * 10c
Tsmoszius besotis, juokinga pasaka........  ....So.
Terp skausmu in garbia N sujuosto* dainos. JOo
Trumpa senovss Lietuviu Istorija M 10c
Trumpa lietuwlszks Geografių paraižyta

kunigo Kebrio............?!7. 77.......15c
Žodynas keturiose kalbose: lietuviazka!. la*-

viszkal. lenkiukai ir raškai. Yra geriause 
knyga dėl norineziu iszmokU knkiszkos 
ruskos arba tatviszkos kalbės............K.00'

tipenus bei Žipone Ir auksingumu bei sldab- 
rlngumoslletuvtazkudaina.Yra tai moks- 
llszksa tazw*džiojlmas apie paėjima lie- 

, viszkos kalbos , , . 25e
Žentas dėl Parodos Komedija I akto, kuria 

grajyja teatruos*.................................... 15c
Žemsicziu Wystenpysle. Yrate! puikiau** isto

rija Žemaitijos, jos bainyczlu, kunigu, vyg. 
kupu ir viso kstallkiszko tikėjimo sulis 
musu gadynes, t. y. nuo 1413Iki IMI m.. 2100

Vilius Tali. Drama penkiuose aktuose. Vo- 
kiszkai parasze Fnedrich von Schlller. 
lietuviukai verte Vlucas Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausiu veiks
las garsaus vokisako poeto Schiitorio. 
Dramatiszkoj formoj apraszyta ozia ko
va už nepriegulmystą szveioaru prieš* 
Austrijos junga: darbai Nzveioarijos pa- 
trijotu, terp kurtu svarbiausiu buvo Vi
lius Tell. Kiekvienam lietuviui va
lytam tą knygą parsikviesti................SOc

UK1NINKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasxtis, iszetna vieną karta kas me
nesį, kaszluoja Prusuoa ir Austrijoj 
2į markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasstis, k>»ši
tuoju Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus Į Ūkininko Ir Var
po redakcija siuneziant reik toks

Fri. Martha Šaunus, 
Rokaiteu, per Netiklrch 

Ost Fr. Germany.

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

" Telefonais: Ganai 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekoa. |

........LIETUW1SZKA8 DAKTARAS.........
772 Milwaukee avė., —:— CHICAGO, ILL-

’ nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius- nuo 12 ikr 1 po piet

- L nuo 7 iki 9 waksre.
Ateik pate arba gali paszaukt | savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpauczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.
Sfe«JrSt;S«l

D™ Stanislaw Heimar, I
DENTISTfIS.

809 So. Ashlud Avė., tena 18-tos nlyczlos,

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

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

Lietuviszkav Sziupinys, II Laida. Konradas 
Vallenrodas ............. . ...................... .

Lietuviui i Dainiai pradžioj XIX szlmtme- 
c»io. Kliasisikai tautiszkaa perejoddas 
Parengė Jr. Jonas. . . ..................  50e

Lietuvius i ra«ztal ir rssztininkal. rasllla- 
visaka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraižyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k, 
nors gero panuze lietuviszaoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Hasanavleiius. Ivinskio, 
S. Daukanto, vyskup. Volonciiauakio. 
kn. Burbos ir kitu............................... SOc

na*.................................    t... 15c
Lietuvos Istorija, paraižyta per S. Lankau

tą. Dvi didele* knygo* kožna po 31 50c 
arba abi ui................  1300

Lietuvos Gaspadine. Mokia* kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurio* galima iszmoktl 
gerai virti valgiu* Ir atrakancztai vesti 
kukne................................................ 2<k'

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateiti*. Isto 
rieškei socijoliogiszkM pieszinys.....25c

Lietuviai po maskolių Jangu. Parašte Dr 
Piesuny* apie priespauda* ir persekioji
mus lietuviu isz sralie* maskoliszkos 
valdžios................................................. 10c

Merkus Ir AnrelianaS..........,-......................... tOc
Mythai. Pasakos ir Legendos Žemalcziu. su

rinkto* Kd. VecSensledt o, vertei Szlia- 
pas N. D. D. I. Yra tai akyvlausio* ir 
juokingiausios senoviizkoi pasakos apie 
visokius stebuklu* ir prajovus apie dar
bu* geru ir piktu dievu, apie Laumes,
kuriuo* senove* lietuviai likėjo ir »xi*-

Medėjo pasakojimas. Ssl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant penkaitrina. nes ežia an- 
r*-zoatsitikimus vieao Medėjo su visokiais 
žvėrimis pąsvetimus krantus svieto. Yra 
tai aky vas ir pamažinantis apsakymas su 
trinsis abroseliais . 10c

Maskolijoa politika su Europa ir kataliklazka 
bsžnvcsla. [atrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuviai ir ju 

bažnyczias . . . . t . 10c
Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos

Nedegamam tautiszkai vaistlnykystai. Saloje 
knigoje apraszo virai ligas. Ju vardus ko
kiais jas vadina Kaanleezial Ir Suveikiu- 
ežiai, tepgi apra*zo kokels vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preks . 40c

Medega Šimėno Daukanto bljografljei (gyare- 
nimai). Yra tai naajause kelgele ir labai 
akyva, kurioje apraszytas gymea*mes Sima- 
noDauksnlo aso pat kūdikystes iki Jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, ka veiks ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. Apart 
to kmgeleje randasi daug delnu ir kita gra
žiu straipsniu Preke .... 80e

Sedorybe Rymo Clecioriaus. istorija isz laiko 
ponsarojimo Nerono .... 80o

Neslpneszyk. Komedija grsjyjama teatruose lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

Inženga. Iuleistg Tėvynės Mylėtoju Dr tęs. 
Yra tai pulktauv tragedija grajyjama lesi

bllistu. Yra tai gražus ir užimantis apak
inai taz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
irglua Olga Llubatovycztule, prigulėdama

trukoisz jn ranku.....................................lOe
Pa vasario Balsai, našlausiu dainų Knygele, 

terlntl 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose . ..'15c

PirmuUnis degtines varytojas, komedija 10c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Chinai). t 

labai aky vos pasakaites ......................10c
Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieszpatys 

taj (socijallizkos pleazynis)...... ..35c
Pajudinkime vyrai žemą. Labai graži pasaka 25c 
Patarles ir dainos......  ............. .....Ko
Petro Armino rasztai. Knygele tnnnti 51 pui-

Praeita Vilniaus. Apnszo nuo pat pradžių 
užžidejimo miesto Vilniaus, koki lame 
klioaztoriai bnwo, koki liatuvistkl kn- 
nlgaikszcslai gyweno. kokios karas jy 
aplanke lt daugyba kitu akywn Lietu- 
woi atsitikimu........................ .....10c

Pavogti arkliai ir Mendella Didnivis Dwl 
gražios pasakėlės • . .. ,0°

Pasaka apie Joną Tvsrdancke ganu burtinyka 
ir jo darbus sykiu su aprsazymsia apie bur
tus. Puslapia 188 Preke . 25c

Pamokinanti aprassymal is* gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos ..... 15o

Pradžemokalie Rankos Raasto dėl nori nesi e
Iszmoktle gražiai raerytle 10c.

Pradinis mokslas angllsikos kalbos............. 75c
Pulžaa apnuzymat Ibi ityw«nlmo Lletuvia 

paraižyta dėl Amarikoa Lletavlu..... (1.00
Plunkanoa abroiellai. Szeazloa naajoa,labai 

gražios pasakos ,,,,.100
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

anmtmatyje. labai graži pasaka.........75c
Pilnas szlmtmellnls kalendorius su pilančio

mis.........................................................  I0o

kamantinėjimai Biblijos ir Dekane per- 
kratlnejimal tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skait/k-Jol <*»•» «ai»««> i»«- „ 
ganingiems dūmojimam*........................... 15c

Pasakos pagal Krylovą ?»«*«•
Vinea. Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ozia 15 pasaka, paraszytn eilėmis.......... lOo

Pirmutine paszelpa urnai susirgus, teipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, m-tl O. 
Bnivida parasze N. N sudiegs žmonėms 
knygele...................... .J................... — I»o

Paveikslai Parasto Žemaite. Graži paraka 
apie vaikina ir jauną mergių* ir Ju susi- 
pacziavim|............  300

Parmazonas arba bailumas l)i^wo ruatybet. Pa- 
raiže Szventmikli.Apsakymai isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos Uetuvlszku parapi
ja......................................................... ... lOo

Populariszka* Rankvedl* Fyzlku*. Parasze P. 
Neri*. Yra labai naudinga kulageje •tei
ktoms amatninkam* kaipo stahorems, dally- 
dems, kalviams, maszinistem* Ir tt. Kiek
vienas norintis koki nors gera darba atlikti 
ar ką naujo Isamislyti privalo apslnažiatl su 
mokslu fyzikos.kursjam visokius darbui ir 
iszmislu* natongvls T»ilri stioje kniąselete 
yra iizguldytos paslaptys fyzlko* žodžiais ir 
paveikslais, ka žmogus perskaitęs iagaus 
daug iszmiatiei prie visokiu iszdlrbys- 
....... ...........................................................te6

Rankvedi* Senove* Istorijos. Dali* II. Orai- 
kita. Parengs kn. A. Milukas...  40c

Rlnaids Rlnsldina. .............................. i|W
Rotu Lapeliai naujausios dainos vokisakoms 

lltaroms , . » . , Ino
Runk vedi* senosriszkos istorijon. Czia talpinusi 

apraetymai Egipto. Bablltonitos, Fenioijos, 
Persijos, Judeos. Indllos Ir Kinu, pasai j u 
•antausius amžius. Yra labai akyva istorl-

"Rodos molinoms apie auginime žindanozin 
kndikln , . ... 1<8

Sodnas, spintai Ir bites nandlnsl pamokini
mai sodan n lakam s ir bitininkams ukl- 

. niekams ir fermeriams................................10o

Geo. M. Glaserj M. D.
Medicinos llaktanw.

Gydo visokes .igas, turi geriausj prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchronisz- 
koše ligose. Teipogi geriausei atlis

' ka a jie racijas visokiuose atsitiki
muose,

807 32nd 8t- Chicago

OFlbU W A LAN DOS:
Iki 9 ryto, nuo *2—2 po pietų ir po • vak 

Tklklonas Y akus 885

Lietuu lNzkaM Saliunaa.
Jono Gudino.

Mitchel Si., Bracevllle, III.
Uilaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszku ir privatisz- 
ku Ilgu vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per 
laiszkus.

61,000 
Nagrados duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy-

- dys tiek ligoniu su 
kaip Dr. Kallmerten. Gyduo-tiek laiko, 

les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu de| 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu Žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szy k tuojaus prie Dr. Kallmkrtrm. o 
rodą ožiai dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriuke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iazgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Wisi —

pas —

wyrai —

Baltrčikorji!!
Rasite szaltą alų, seniausea ariel

kos, wynji net isz Europos, o 
cigarus net isa Turkijos.

Atsilankykite po nr.
H N. R i ve r Slde SL,

Waterbury, Conn.

A. SoLnrskis & Co

Lietui isiias Ctgirn Ir Tabako Fabriku.
Apreisskeme visiems savo kostumertams, kad 

mes tazdlrbyste savo Cigaru perkalame les Chl-

Ir dabar galime cigarus Ir ruska tabaka perduoti 
pigiau kaip visi. Apslsteliuodami cigarus ar 
tabaka adresuokite savo lalukus teip:

A. Sukunkbt & Co.
Cor. Wentvorth aveo, and,14th Str.

Chicago Heights, 111.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo? 

Jeiga teip, tai pirk viaus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas 

Ontlet Furnitoit i Stove Co. 
3249 8. Morgan St.

turime didelą daugybe visokių peesių 
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted Bt.

$2.00

STATE 
MEDICAL

O. C. HeineDr

Visokios operacijos ant dsntu at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame daneziuH 

kreivai augaucziuN,
Gryno aukso karūnėlės nuo... .65,01) 

..50c Virszul. ir apatine eile dant...315.00 
.31.00 Garnituraa dantų.......................tft Of

nneiu t -r, n a dv-t ag. 1 Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms OFISAS ATIDARYTAS. į dienom ūu<jį fyU) jk( 3 pjetu

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law.

146 LaSalle st. Room 410. Chicago, III.

Telephone Central 3066.
Vienintslis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weds provss kaip civillszkas teip ir 
kriminsliszkaz visuose suduoto.

THEO PR0ULX
ADWOKATAS IR K0NSDL1S.

JONAS MOŽEIKA,
A»siMenta« ir Notary Public.

ROOM 015-616
87-89 E. lashiūgtoū st, Chicago, 111.

Thelefon: Cenirsi. 2621.
Užsiimame civihszkoms ir kriminahsz- 
koms provotna. Geriausei iszvarome pro- 
vas ui sužeidimus Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.'

Jonas Mozei ka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

—Tikrai Lietuviszkaa—

SaliiiijaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir ciyst* vieta dėl uisi- 
wiu. Apart to didele ir czyzta sale ant 
mitingu, balių, weseiliu ir kitokiu aabo-

Jonas Petroszius,
IM1. lltkt bru Uitos. Cilup

JAMES J. HIGGIN8, 
Successor to M. Duming.

Rėdytojas Pagrabo ir 
Balsamnotojas Kodu.

107 First St., Elizabetti, N. J.

Pigiau kaip kitur!
Czyato aukso, 14 Ir l( K. azllublnial žiedai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
uHaur. Darau naujus Ir taisau sugadintus laik-
kėlės ir visokias seksinius ir stdal

F. Proza n skis,
954-33 str. Chicago. 111.

Seniausia L*ietuwiszk» Ranka
Siunciia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu lemtu. Par
duoda pifkortes ant wisu linijų ui pi
gi a ūse preke. Asz esi u jau 11 metu 
sseme bisnyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi Įmonių reikalus teisingai at
likti.

8. Mack,
212 First 8t. ELiiABrrHPORT, N. J.

Žingeidus swietui dalykas.
Tigrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

Bianch Office: 256 Siand sba*t, Breeklya. N. V.
Geriausia dantų guduole: Musu gy

duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes *avo Gyduoles gv»- 
rantavrojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 11.00. Siuncziam Paeitu ir Į 
svety m a* izali*. Budas kaip ja* vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laisakua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 

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

Lietu wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Bztora, kuriame už

laikau visokius valgomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarus, pa pi erosus 
tabaka, gromatopis popieras, pavineza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
ooms reikalingus. Wisi tavorai szvisži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K. Chmelanskas,
878-880 W.33rd ai., CHICAGO.

į*.' <7į A "IŠC-T-

DENTY8TA8- Į
Kerte SlBtir Halsted ulieziu, 
wirazui Aptiekoe. Chicago.

AR ESI KURCZIAS?? j
W|.| kurtlni'l ir sunkus girdėjimas dabar yra 

iszgydoml su pageltai nauju musu isiradimu. 
Tik kareziais gimė ne gali būt iszgydytl. t Si
mai kalvoj viikisi rSABSUMAMi. Apraszyik ea- 
aro liga, issegzamina* imas ir rodą Sykai. Oali 
patys aame iszal ydyti su misai mažais kanziais. 
Dr. D&lton’s Aiiril

Dispensary
76 E. Madison Str., . CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą.c,«x "įs-jt4.!; 
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwisaku ir chroniazku ligų. Tuk- 
ttancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas^»»sx^™;^“tj: 
mintis, neapkentlniaa draugy stes, prastota energija, prieszlaikinis 
susikūprinimas, uieszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iazdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą dae j o to, kad jau buvo ffer- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
Limnanezios llPTIStkaipUi sifilis visuose savo stadiumuose: pir- 
UlUipdllL£lUO antrame ir tremiame,puvimas
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberiinas ir mesEiungis, pasekmes nevalystes ar iszdykayimo bus 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
ktai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.
A f 111111kad mes pilnai gvarantuojame iszgydytl kiekviena liga, kokia 

J 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 ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įauakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

Noso prekes yra pigesnes nz bet kokio ofici jalisto visoj 
sialyj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos.

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, Pijanti, Siuvamu Ma- 
Hzinu, Cigaru Ir Papierosa.

dienu aat iszmeglnimo. Jeigu per lajaika pa
sirodys paimtai iuitrumenta* negeru, ar per 
brangum, mz ji atsiimsiu atgal ir ui ta laika 
niekasaekasztit* s Užtikrinu kad nuo toane- 
pirksite viską pigiau kaip visoj Amerikoj, gale* 
tumei gauti, ne* asz visokius daiktu* imk sta- 
cztai Isz fabriko ir todėl galiu pigiau juo* par
duoti gaip tie kurie l*z vbolesalė ima. Meldžiu 
uk pamėginti, e užtikrinu kad busite užganė

A- M. Matusawicziaz
208 W. Centre St..

Mahanoy City, Pa.

Lietuwiszkas .

Cigaru Fabrikas.

Dirba cigarui isz geriausio tabako. Kas:viena 
surūkys, pasigers teip. kaip nuo alaus srbb deg
tines. Prekes mano pigesnes kaip visu: kokias 
kltar perkate po 10c pas mane gausite po 
Pristatau cigarus saliutais ir tukstanczikis 
znlenams ant pareikalavimo ik visas Anjerikos

Doininikas K n įsiautas,
943 S. 2nd. St, Philadelphią, Pa.

Kas prisius $8.00,
Aplalkys 610.00 sverta maszinukg gro- 

maLoms drukuotie su geriausioms, dru- 
koriszkoms įtaisomi ir su irisais reika
lingais lietuaiszkoi raszlawoi ieriklais, 
kaipwe: ą ų t ir tt. Ant szios siaszi- 
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo* paivilgio ; kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius 61.00 aplaikys 50 puikiu po- 
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvietkoms, apskaitymais ir pavįincze* 
vonems. Mažiau kaip ui 11.00 nįekam 
nesiuneziame. Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
Box 234, Lavnnce, Mus.

OfficA fldunAC* l ūno 10 ryto iii 4 po ploto ir noo 6iki8fitiro, 
vllloU dUjliUū. ( Kedolloms tik doo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ten, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos paežio® kaip nedelioms.

Linksma bus tavo namuose,
jei nusipirksi viena musu Home Music Boi a.

I Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik 
sriadton galima pirkti. Jie duo- 
ida daugiau linksmumo negu 
įS IOO vartus vargonai kadangi 
|ti* visados gali grainti. Jokios 
■Bmuzikos pažinties ežia neel- 
BF reikalauja, ir kožnai vaikas
■ gali ant ju graluti. Kožnaa 
M pirkėjas stebis ir džiaugiasi 
^Kiszjo. nesą tas instrumentas 
^Bgrajila suvirsi 5ftJ meliodiiia. 
^toparodytu ant luto. kuri pnde-
■ daine prie kiekvieno instru-

Home M utie 8a> a

• gali 

p— grajant. duokim*-

ma-iiu* i i >a*
m, mazurkas Sus

kapoj ir w sas populi-:** aus as 
{Z   . ..— damas grajina teip. Jog gal tik kels
it ""------------------------------------------- tui gabiu muzikantu galima butu Jam

prisilygint!. Waikai gauna Įsi to didele linksmybe, kaip ir kožnai, kana tik girdi Jin grajijant.
Volelis. parodytas ozia ant paveikslėlio, yra prismaigytaa plieninėmis adatėlėmis, kurios su

kantis* voleliui iszdaoda tonua Jis atkartoja dainas arba siekius be sustojimo.
Šils instabus instrumentas knsatUoia ilk *0.00- Apdarysiąs Jo yra paikus. Jei to

mistą nori, ariaitinsk S R .OO mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus raksi prisiunsU po 
aplalkymui Instrumento Rdcntai daro gerus pinigus. Prislunsk 2c marke, o gausi 
visus etrkuliorius. arba prlstunsk 32 00. o aplaižysi Home Music Boi'a pirm negu tamistos kai
mynai toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas tomiste pamatys.

Standard Mfg. Co.,45 Vesey 8t., New York. Dept. 62.York. Dept. 62.

TIKTAI DEL W YRU
Už dyka sampelinis pakelis bns atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiur 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakeli* stiouklingugy-

te Medical In .tltnta. Jis 
'iek iszgyde vyra, knrii

Gal sergi?
Viena ir geriause gyduole yra surasią 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczi<>. Yra 
tai “IndijonUzKas BalMtmasT, ku
ris gydo daugy bą ligų,kaip tai: taiso ape
titą, czystija krauja, stabdo skauiejima 
viduriu, pasikelima gumbo« danių gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Pieke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu ar kjtu gy
duolių ataiazauk i te po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medical Coį.
Box 24 8ta. C. PrrTSBURoį Pa.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zlca» Daktarių.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytojas ory rizikų j ir mo 

tsriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorks; praktikavo ligonbueziuose: 
Wisdniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniė moks
lo Lebanon, Ballevue, Poijt Gpaduale 
Hospital College ir 1.1.

UmZtikrinm leZgytlymis
. visų slaptų ir paprastų ligų, kkipo Ui: 
plauczių, kepenų, skaudėjimą vridurių, 
gaisros,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
taizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerwiszl<ų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prieųdsas.

I^ytiBZku lYmliii 
tszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gų pi)wo, uždegimą žarnų, issdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir it. Izz- 
gydymą užtikrinu kiekviename Atsitiki
me. Cnroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau shiptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexin<ton At.

Offiso bandos:]
NodeUomta: ano S iki 10% vsLry to; bbo a iki 4 vai.

Utpraazydami gydyklas prisiuskite 61.00
HTJeigu žergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savb ligą, o 
ass prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

Uszkalsir knaiazkais kea- 
te ji mals, teip kad lastttu- 
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakeline tiem*, 
kari* pepraszye.

Iszsigydysi namie bbo 
kiecvieBos lytiszkns ligos, 
paeinanezioe nuo jaunys
tes iszdykumo, sugražint 
patrotyta pajiega ir ai 
minti, panaikys skaudeji 
ma streso, sndrutye silp
nus lytiezkus sąnarius.

Gyd voles yra labai sma
gios ir pamaczlyvro*, ro
do* plaukte plaukta prie 
nesveiku aanarin šudra- 
tindamos kur reikia. Jo* 
gydo kožna Ilga U panai
kina nesmaguma U kiek
vienam atsitikime vištu
kei iszgjrdo. Ataiszank ta 
State Mediosd Institute 854

Wayne, lad., o apturėkit 
ui dyka sampell. Institu
te stengiasi suslnesstsu 
didžiausiu skaitliam žmo-

traukt Hi namu, kad gydyti** ir šile sampellai parodys jiems, kaip lengva tazalgydyt aan Ijrtisi 
ku Ilgu, kada vartojusi atsakaaesioa gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kodnas, kurs 
atatazauks, gaus dailiai splpecsetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra. Rausyk dabar,nesudek

Armonikų pigiu ir brangiu, ’ laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszeirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietu visiką katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Succ. to Kelpsch, Noreiko & Co.
74CeitnSL, CMcigo, III

n.de
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