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Politiszkos žinios.
Amerika.

Užgimė didesni nesutiki 
mai terp Maskoliuos ir Ame
rikos už muitus. Amerikos 
randas užsimanė pakelti mui
tus ant cukraus atgabenamo 
isz Maskolijos. Iszteisinimą 
randas rėmė ant to, buk ant 
iszgabenamo svetur cukraus 
Maskolija iszgabentojams mo
ka premijas. Maskolija vie
nok tokio teisinimosi ne pri
ėmė, kadangi ji nuo iszgabe- 
namo cukraus premijų ne 
maka. tik sugrąžina akezyžią; 
ji praneszė Amerikos randui, 
kad jeigu jos valdžios stab
dys gabenimą cukraus į Ame
riką, tai Maskolija atlygįs 
tuom paežiu Amerikai, už
kraudama didelius muitus 
ant Amerikos maszinų. Ma- 
skoliszko cukraus ateina į 
Ameriką vidutiniszkai už 
$35Q00O, o amerikoniszkų 
maszinų eina į Maskoliją už 
$10000000 dol. kas metą. 
Taigi, jeigu Maskolija iszpil- 
dytt> pažadėjimą, Amerikai 
atseitų daug daugiaus žudy
ti. Amerikos maszinų fa
brikantai jau atsiliepė į savo 
iždo ministerį su praszymu 
apsaugoti jų iszdirbimus nuo 
didelių muitų Maskolijoj, 
bet ministeris atsakė, jog 
czia nieko ne gali padary ti. 
Jeigu tik ant pakėlimo muitų 
ant Amerikos iszdirbimų ga
benamų į Maskoliją viskas 
pasibaigtų, ne butų teip di
deli bėda, bet be abejonės 
Maskolijos pavrrttaftą seks ki
tos Europos tautos, kurios 
iki sziol ne turėjo drąsos at
lyginti Amerikai už jos dide
lius muitus. Vokietija seks 
pirmiausiai Maskolijos pa
veikslą, pakeldama muitus 
ant?Amerikos produktų; Vo
kietijos kancleris net jau pa
žadėjo tą daryti. Jeigu visi 
krasztai griebsis tokio jau at
lyginimo Amerikai, tąsyk 
butų ant syk apsunkytas isz- 
gabenimas visur Amerikos 
tavorų. Szalininkai didelių 
muitų, prezidentas McKinley 
ir jo ministeriai greitai pa
matytų, kad per didelius 
muitus ant svetimų tavorų 
ne ilgai Amerikoj gerovę ga
lima palaikyti. Amerika ne 
reikalauja namieje tiek isz- 
dirbimų ir produktų, kiek ju 
produkuoja, o jeigu ne bus 
kur tavorų iszgabenti dėl di
delių muitų, atseis mažinti 
produkciją arba gal Ameri
kos ministeriai, pažinę savo 
klaidas, pasistengs geru susi
taikyti su kitais krasztais.

Laikraszcziai garsina, buk 
ant pietinių Filipinų salų 
gyventojams nusibodo karė 
ir jie atsiszaukė į pasikėlėlius 
su reikalavimu pasiduoti, ki
taip buk žada padėti ameri
konams suvaldyti maisztus. 
Teip vienok amerikonai gar
sino ir isz pats pradžių, bet 
žinios buvo visai neteisingos; 
tokioms jau gal būt ir dabar. 
Vokiszki laikraszcziai garsina 
visai prieszingai: pagal vo
kiškus laikraszczius karė fi- 
lipiniecziams ne nusibodo, jie 
gali ją ilgai dar traukti. 
Greicziau amerikonams ji nu
sibos negu filipiniecziams. 
Ginklų jiems ne trūksta, pri
veža jų gana isz svetur. 
Pagal vokiszkus laikraszczius, 
filipiniecziai dabar turi ge
resnius ginklus negu kares 
pradžioj.

Protestoniszka propaganda 
terp filipinieczių randa vis 
daugiaus pritarėjų. Ant 
paskutinio susirinkimo filipi
niecziai nutašė uždėti protes- 
toniszką baždyczią. Iki sziol 
katalikystė ant Filipinų tvir-

tai laikėsi todėl, kad ją rėmė 
iszpaniszkas randas, be tokios 
paramos protestonai gali pa
imti viražų.

Anglija.
Belgijos parlamentas, nors 

užrubežinių dalykų ministe- 
ris gana prieszinosi, vienbal
siai užgyrė, idant Belgija, 
kurios’nieks ne* gali nužiurę 
ti, jog turi asabiszką reikalu, 
atsilieptų į Anglijos randą 
užmanydama savo tarpinįky- 
stę prie sutaikymo Anglijos 
su būrais ir prisidėtų prie už
baigimo teip ilgai besitrau- 
kianczių pietinėj Afrikoj 
kraujo praliejimų. Ką ant 
to užgyrimo atsakys Belgijos 
randas, dar nežinia; nežinia 
teiposgi, ar Anglija nori da
bar jau, nesuvaldžiusi '‘būrų, 
priimti paszalinę tarpinįkys- 
tę. Vokiszki laikraszcziai 
buvo pagarsinę, buk Angli
jos randas dabar noriai susi
taikytų su būrais ir buk šiuri- 
ežia į Afriką jenerolą Woodą 
ant užmezgimo tarybų. An
glijos vienok karės mirūsteris 
laikraszczių reporteriams isz- 
reiszkė, kad randas visai ne 
sirengia užmegsti tarybas su 
būrais kaslink susitaikymo, 
bet vietoj tarybų, siunezia 
daugiaus kariaunos ant to
lesnės karės. Naujų karei
vių nutarta siųsti į Afriką 
50000, isz ko dalis ‘jau isz- 
siųsta. Užstojimas naujo 
Anglijos karaliaus ant politi
kos bėgio, rodosi.jie atsilieps. 
Kaip prie pasimirusios kara
lienės valde kramtą $aji/iury 
su savo giminėms ir Cham- 
berlain, teip valdys ir užsto
jus naujam valdonui, kol jų 
pati tauta nuo urėdų ne pra- 
szalys,atmesdama jų užmany
mus ir reikalavimus. * Tautai 
isz tikro nusibodo kova Afri
koj, bet sykį ją pradėjus, 
dabar negalima pasitraukti, 
reikia ją traukti toliaus. Jei
gu dabar ir praszalintų nuo 
valdymo kraszto Salisburį ir 
Chamberlainą ir jų vietoj 
valdžią paimtų kiti ministe- 
riai, tai ir tie turėtų karę 
vesti toliaus.

Isz tikro karė Afrikoj kasz- 
tuoja Anglijai labai daug ir 
per tai ji įbrido į dideles 
skolas. Iki dabar karė An
glijai kasztavo jau 900000000 
doliarų ir apie 50000 kareivių, 
o dar jos galo ne matyt. 
Priesz pradėjimą karės di
džiausias skolas turėjo Pran
cūzijos randas, dabar gi kas
link skolų Anglija Prancūzi
ją jau pralenkė. Apart to 
Anglija be kares daug nužu
dė lygiai Afrikoj, kaip ir 
Azijoj. Azijoj Maskolija isz- 
platino savo įtekmę su Angli
jos nenauda, Afrikoj gi 
Prancūzija užgrėbė tulus 
krasztus, kokių Anglija už
imti ne butų daleidusi, jeigu 
ne karė su būrais, kur dabar 
užimtos veik visos Anglijos 
kariszkos pajiegos.

Rods angliszki laikraszcziai 
dabar pagarsino, jog besilan
kant Anglijoj Portugalijos 
karaliui, likosi padarytas su- 
siriszimas terp Portugalijos 
ir Anglijos. Portugalija da
lei džia savo pietinės Afrikos 
valdybose iszsodyti angliszką 
kariauną, užimti tulus por- 
tus, kad per juos ne galėtų 
būrams isz svetur gabenti 
ginklų ir amunicijos. Suta
rimą tą vienok padarė vien 
karalius Portugalijos, tauta 
gi visai tam ne pritaria, ji su 
neužsitikėjimų žiuri ant An
glijos ir bijosi, kad sykį už
imtas Portugalijos valdybas 
anglijonai ant visada ne ban
dytų pasilaikyti. Teip at
mokėti savo draugams ir pa-

dėtojams Anglija papratusi. 
Karaliaus sostas Portugalijoj 
vos laikosi. Jeigu jis eis ke
liais prieszingais tautos no
rams, pats jo pavaldiniai ga
li jį nuo sosto praszalinti. 
Ant galo Portugalija teip 
silpna, kad ji ne gali daug 
Anglijai pagelbėti. Susiri- 
szimą Portugalijos su Angli
ja ypacz smarkiai peikia 
praneuziazki laikraszcziai; jie 
gazdina Portugalijos randą. 
Tas, žinoma, ne gali jau pa
daryto -sutarimo perkeisti. 
Londono laikraszcziai garsi
na, buk Portugalija siunezia 
ir savo kariauną į Afriką į 
pagelbą Anglijai, tik kad ta 
kariauna labai menkos ver
tės, ne daug ji galės pa
gelbėti.

Indi hz kas maras pradeda 
smarkiai siausti mieete Cape 
Town, pietinėj Afrikos už
baigoj. 10 žmonių ap
sirgo, terp tų tik vienas 
baltveidis, kiti viri negrai. 
Kadangi vienok liga nesi
liauja. tai turbut ji pradės 
dar smarkiau siausti ne tik 
terp negrų, bet ir terp balt- 
veidžių. Karės, pūvanti už
muštų kūnai visada priside
da prie platinimo ligų ypacz 
limpanczių.

giszkas ryszis. Tuom tarpu 
tas pats Vokietijos valdonas 
yra tvireziausiu pritarėjų 
skerdėjų būrų, kurie teipos 
gi yra holandiecziais. Jeigu 
ne Vokietijos ciecoriaus 
priėsztaravimas, kiti krasztai 
jau seniai butų atsiliepę su 
užtarimu už anglijonų sker
džiamus burus.

Ant lordo Kitchenerio An
glijoj smarkiai pradeda ru- 
goti, kadangi mat jin nuo 
karės lauko gerų žinių ne ga
li atsiųsti, nieko svarbesnio 
nepasiseka jam nuveikti; 
taukiaus anglijonų# paniekia 
nepasisekimai negu tai buvo 
prie Robertso. De Wett vėl 
paėmė trūkį gabenantį mais
tą ir amuniciją angliškai 
kariaunai. Vienas anglisz- 
kas laikrasztis,išeinantis Ca
pe Town, įgarsino, buk lor
das Kitchener iszdavė prisa
kymą ne imti būrų į nelaisvę, 
bet visus iszmuszti. Už tai 
laikraszczio redaktorius liko
si suareštuotas ir pastatytas 
po kaucija 10000 svarų ster
lingu.

t Pagal paskutinį lordo Kit
chenerio raportą, 7000 būrų, 
vedamų jenerolo Bothos,trau
kia į rytus, areziaus portuga
liškų valdybų; turbut isz 
ežia Botha tikisi naujo angli- 
jonų įsiveržimo į Transvaalių. 
Tas pats būrų vadovas netoli 
Orange Camp su 2000 savo 
kareivių užpuolė ant anglisz- 
ko jenarolo Smith Darrien, 
bet pagal Kitchenerio rapor
tą, būrai likosi atgal nuvyti. 
Tame muszyje anglijonai tu
rėjo 24 užmusztns ir 53 pa- 
szautus. Isž skaitliaus už- 
musztų ir paszautij anglijonų 
matyt, kad muszis buvo ne 
mažas. Kitchener sako, 
kad ant muszio lauko rado 
20 negyvų būrų. Pagal tą 
patį Kitchenero rai>ortą, bū
rų vadovas DeWett apsistojo 
aplinkinėse Jaegersfontein 
Road ir traukia vakarų link, 
kadangi buk prasimuszti į 
angliszkas valdybas į pietus 
nuoBethuliesjam nepasisekė.

Tabacsberg Mountain ap
skrity), terp Smal Deel ir 
Bloemfoutein, angliškas ma
joras Creve turėjo smarkų 
susimušimą su būrais. 
Kaip sako, būrų buvo daug 
daugiaus negu anglijonų, to
dėl tiems atsėjo greitai trauk- 
tiesi atgal. Vos vienok apsi
stojo, ant jų stovyklų užpuo
lė vėl būrai. Kadangi an
gliszki kareiviai iszbaigė amu
niciją, tai ne įstengė užpuo
limo išlaikyti, bet priversti 
buvo trauktiesi atgal. Tur
but ežia anglijonams atsėjo 
riestai,.kadangi jie ne galėjo 
paimti visų kanuolių, viena 
pateko būrams. Majoras 
Creve bandė prisigriebti prie 
j enerolo Knolo, bet būrai ne 
daleido, numušė jį į szalį. 
Tik į treczią dieną majoras 
Creve prisigriebė jenerolo 
Knoxo ir su juom sugrįžo į 
Bloemfontein. Matyt ir Knox 
ne turėjo vilties sumušti bū
rų, jeigu grįžo į Bloemfon
tein. Būrų vadovas tuose 
susirėmimuose, kaip tvirtina 

buvo 'jenęrolas 
Jis turėjo 2700

Chinai.
Kaip pasibaigs maiszatis 

Chinuose, sunku įspėti. Kad 
terp dalyvaujanezių suvaldy
me chinieczių viešpatysezių 
nėra vienybės, tą nuo seniai 
visi mato. Pirmiausiai isz 
Chinų jiaritraukė ameriko
nai, liko jų labai mažai, bet 
kad jų ir pirma ne daug bu
vo, o ypacz kad su ameriko- 
niszkais oficierais ne galėjo 
susigyventi, tai kiti ne pa
juto pasitraukimo ameriko
nų, bet ne vienas dar džiau
gėsi. Po tam vienok1 ištrau
kė isz Chmų ir didesnė dalis 
maskolių. Dabar liko jų jau 
tik 9000, nors pirma masko
lių buvo daugiausiai. Dabar 
daugiausiai turi kareivių Vo
kietija; antrą gi vietą užima 
Prancūzija su 17000 karei
vių. Viešpatystės neva pra
dėjo tarybas su Chinų komi- 
soriais kaslink galutino su
sitaikymo. Ambasadoriai rei
kalauja nužudymo augsztų 
chiuiškų urėdnįkų ėmusių 
dalyvumą užpuolime ant am
basadorių. Terp tokių vie
nok, kurių nužudymo reika
lauja svetimi ambasadoriai, 
yra ir kariaunos viršinįkai. 
Tie, žinoma, ne pasiduos, o 
turėdami savo rankose ka
riauną, gali ne paisyti ant 
ciecoriaUs prisakymo. Kas 
link kitų dalykų, jau susitai
kymas daug lengvesnis.

Neva virszinįkas visų ka
riaunų, vokiškas jenerolas 
Waldersee, prisakė visų krasz
tų kariaunos virszinįkams ap
sistoti ant vietos, paliauti 
kariavimo, ko) traukiasi ta
rybos. Prancūzai vienok ne 
paiso ant to augszcziausio 
vado prisakymo, jie užpuolė 
ant kelių miestų aplinkinėse 
Pao Ting Fu. Prancūziškas 
jenerolas Bailloud tvirtina, 
buk ant prancūziškų sto
vyklų užpuolė chiniecziai, 
todėl jis priverstas tuom li
kosi užimti toliaus į rytus 
stovinezius miestus. Iš tiri- 
nė j imu vienok pasirodė, kad 
ant prancūzų nieks ne užpuo
lė ir jie bereikalo užėmė da
niškus miestus. Isz visko 
matyt, kad prancūzai ne nori 
pasiduoti vokiško jenerolo 
prisakymams. *

Angliški laikraszcziai gar
sina, buk maskolių užimtoj 
Mandžurijoj pasikėlė gyven-1 
tojai priesz maskolius; buk 
todėl didesnę dalį buvusios 
Chinuose kariaunos Maskoli
ja turėjo pergabenti į Man- 
džuriją prieš pasikėlusius to 
kraszto gyventojus.

Italiįa.
Ministerijai Saracco parla

mentas, daugumu balsų, isz- 
reiszkė savo neužsitikėjimą ir 
per tai visi ministeriai likosi 
priversti pasitraukti nuo urė
dų. Iš pradžių nieks ne no
rėjo apsiimti užimti vietas pa
sitraukusių ministerių, bet 
ant galo karaliui pasisekė 
prikalbėti Zanardellį užimti 
vietą pasitraukusios ministe
rijos pirmsėdžio ir iszsirinkti 
ministerius. Kaip laikrasz
cziai dabar garsina, Zanar- 
delli sutvėrė ministeriją iš 
sekanezių ypatų: ministerių 
pirmsėdžiu — Zanardelli; vi
daus ministerių—Giolitti; už
rubežinių reikalų—Prinetti; 
viešų darbų—Fortis; iždo— 
Guiaciardini; žemdarbystės— 
Sapulli; trūksta* dar ministe
rių: karės, laivyne# ir 
švietimo.

Isz Lietuvos.

ap-

kara-

cerkvės, koki?
pastatyti New

iždo ministerija

Kitchener, 
De Wett. 
žmonių.

Holandfja.
Holandijos karalienė 

po szliubui. Visuose mie
stuose su didelėms iškilmėms 
holandiecziai iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo savo karalienės 
vestuves. Ant iszkilmių at
kako specijališki pasiunti
niai iš visų krasztų su lin
kėjimais jaunai karalienei; 
valdonai dienoje vestuvių at
siuntė telegramus su tokiais 
linkėjimais. Vokietijos cie- 
corius išreiškė ne tik lin
kėjimus, bet ir viltį, jog terp 
Holandijos ir Vokietijos už
simegs dar tvirtesnis drau-

jau

Pinįgų rinkėjas nuo rando 
szinkorių mieste Vilniuje, pirm? 
moskoliszkų Kalėdų d>en? pra
puolė su 22000 rubl. rando pinį
gų. Kuczioj jis paliko pas kasie- 
rių Nr.l degtinės krautuvės už- 
peczėtyt? paką ant pęrkavojimo, 
kuriame, kaip sakė, tūri būt 4000 
rubl. Atidarius tą paką, jame 
rado tik 60 rubl. variniais pinį- 
gais.

Ant Užupinės r nkos Vilniuje 
vagiliai pašlavė arklį atkakusio 
į miestą ukinįko Motiejaus Kur- 
džio. Vietoj pavogto gero ark
lio vagiliai paliko vos gyvą nie
kam netikusį, spaugą.

Isz Vilniaus gubernijos.
Kaime. Szalamikį, Reszanų 

valszcziuje, Vilniaus - pav., ugnis 
isznaikino namus bajoro Selonins- 
kio. Blėdį ugnies pūdaryt? skai
to ant 8000 rubl.; namai užase 
kuruoti buvo tik ant 6000 rubl.

1 d. šusio szių'metų, ant kelio 
lies kaimu Družilais/Nemenczino 
valszcziuje, rado susnaiusį 25 me
lų ukinįk? Antaną Gaidamavy- 
czių. Gaidamayyeze buvo Vil
niuje ir girtas grįžo 
tėjo prisėsti ir užmi 
budu suszalo.

12 d. šusio, kaimą Rusinovka, 
Rudominios valšcgiuje, siautė 
gaisras, kuris isznaikino namus 
ukinįko maskoliaus, Petro Vasil
jevo.

13 d. šusio kaime Pastauka, 
II ji no valsczluje, siąutė gaisras, 
kuris isznaikino kluoną ir tvartus 
ukinįko Petrausko, i

10 d. sausio, kaitpe Lszuni'z- 
kiuose, Nemeuczino valszcziyje, 
sudegė trys tvartai prigulinti gra
fui TiazkeVycziui. Tvartuose su
degė trysjaucziai, v ena karvė ir

muszė senelę ir tikėdami, kad ji 
ne gyva, išvilko į kluoną. Iš 
namų iszneszė visk?, pinįgus ir 
daiktus. Sugrįžęs ant rytojaus 
vyras, rado namus iszkraustytus ir 
vos kvėpuojanezi? paczi? kluone. 
Davė žinią policijai, kuri užpuoli
kus suėmė jau Minsko gubernijoj. 
Ant išgijimo baisiai sumusztos 
senelės nėra didelės vilties.

10 žąsų.

nampn; *tu- 
ijti ir tokiu

Isz Chotenczicų. Vileikos 
pav.

Netoli Chotenczicų, mažame 
kaime ukinįkė kepė blynus. Sta
le jos tupėjo katinaą, kuris stab
dė ukinįkės darbą.! Ukinįkė pa

Isz Peterburgo-
Czianykštė savitarpinės 

szelpos draugystė, ketverge va
kare, 28 d- gruodžio (pagal maa- 
koliszk? kalendorių), pereitų me
tų, salėj pirmo vieszo susirinkimo 
atloazė teatrą ant savo naudos. 
Duota buvo drama szesziose 
veikmėse “Ponas ir Mužikai”, 
Gužuczio. Po teatrai buvo azo- 
kiai, kurie traukėsi iki 4 v»l. ry
to. Programas su policijos du- 
leidimu atspaustas per pusę lie
tuviškai lotyniškoms literoms.

Tą pact'f dieną draugystė ap- 
vaikszcziojo ir sukaktuves savo 
metinio darbo. Pirmiausiai są
nariai susirinko į bažoyczi? ant 
miszių, po kurių kunįgas pasakė 
lietuviszką pamoks)?. Minėta 
draugystė skaito jau 67 sąnarius, 
terp kurių 5 yra mergaitės.

Draugystei trūksta ątsakanezių 
veikalų pastatymui ant scenos. 
Girdėjome, jog ji paskyrė 50 
rubl. ant konkurso už paraszym? 
originabszkos dramos isz dabar
tinio lietuvių gyvenimo. Rodosi, 
Amerikos lietuviai -galėtų patar
nauti atsiųsdami ten išleistus 
dramatiškus veikalus, teiposgi 
programų s visokių lietuviškų 
vakarų ir apvaikszcziojimų. An
trašas draugystės yia szitoks: 
Peterburgskoje Litov<koje Ob- 
szczestvo vzaimnaho vapomo-

pa-

Naujas laikrasztis.
Pasirodė jau pirmas numeris 

naujo lietuviško laikraszczio 
“Žvaigždės”, išleidžiamo Brook- 
lyne. Savo atsiliepime redakci
ja sako, jog “Žvaigždė" bus laik- 
rašeziu krikšczioniškai-katali- 
kišku. Jo užduotis bus: “kurti 
lietuvių azirdyse ugnį tikėjimo ir 
patriotizmo”. Talpįs “Žvaigždė” 
daugiausiai apysakas ir Ui dau
ginusiai tikėjimiszkaa ir patrio
tiškas; teliaus“Bud? iszsimoki
nimo angliškos kalbos, įdedama 
tiek į kiekvien? numerį, kiek dar- 
binįkas gali per unvaitę lengvai 
išmokti, idant tokiu budo lietu
viai, skaitydami laikraštį, išsi
mokytų ir angliškos kalbos. Tai
gi galima manyti, kad “Žvaigž
dė" prisilaikys tokio budo, kokį 
liepia vartoti vyskupas Eis sveti- . 
mų tautų katalikiškose bažny- 
czioae ant palengvo išplatinimo 
angliszkos kalbos terp katalikų 
ne angliszkai kalbauczių.

Pirmame ‘'Žvaigždės” nume
ry] svarbesnių straipsnių nėra. 
Yra dvi apysakos: VėjuoU nak
tis ir versU isz lenkiško p. Mon
tvilas apysaka “Ausztant", para
šyta Ježo (šitas lenkiszkas 
raštinįkas nepriguli prie katali
kiškos partijos ir savo raštuose 
tankiai užgauna katalikišką dva
siškų?). Apart apysakų,yra dar 
trys trumpi straipsneliai: Uždar
biai vokiškų raštinįkų, Patrio
tizmas ir Kas sviete girdėt. Pas
kutiniame straipsnelyj, taigi neva 
kronikoj, raszėjas pamini apie 
rengiamus naujus lietuviškus 
laikraszczius; toliaus nupeikia 
Dr? Szliup? už nor> išleisti 
Buechnero, Kraft ir Stoff, (t? ne 
Szliupas nori iszleist:, bet Laisva
manių Sus. vienijimas). Toliaus 
primena, jog Vokietijoj geležin-Bzczestvovanija. Sadovaja ui. I primena, jog Vokietijoj geležin- 

Nr. 49. kv. 35. Peterburge. ke»ią trakių varymui ketina pri-
taikyti elektrik?, ir apie projekt? 
inžinieriaus Berbero nukasti po 
Gibraltaro pertak? tunelį ir nu
vesti per jį geležinkelį iš Pietinės 
Iszpanijos (ne nuo prigulinezio 
Anglijai Gibraltaro) į Sziaurinę 
Afrik?. Raszėjas sako, kad to
kio tunelio geidžia anglijonai, 
kadangi t?syk parankiau* jiems 
būt siųsti kariaun? į Pietinę Afri
ką ant užkariavimo būrų. Czia 
tai jau rasz^ui nusmuko nuo ko
to. Ant siuntimo kariaunos į 
Tiansvaalių tunelis anglijonams 
ne tiks dėl daugelio priežasezių: 
svarbiausia yra ta, kad isz Sziau-^ 
rinės Afrikos, kuri nepriguli An
glijai, į pietinę yra dusyk toliaus 
negu į Ameriką iš Anglijos ir 
tai treczdalį užima ne vaisingi ti
rai be jokių kelių. Toliaus raszo 
apie mirtį Anglijos karalienės, 
apie karę Chinuose ir apie burus. 
Prideda ir szitokias eiles:

Ant 83io margo svietelio 
Nėra tokio žmogelio. 
Kurs ne neštų kryželio; 
Sunku vargdieniui, bėda ka- 

[raliams.
Na, argi ne puikios eilės?
Yra dar Nr. 1 “Žvaigždės” juo

kai, vietinės žinios ir pradžia mo
kinimo angliškos kalbos. Tai 
visa numerio įtalpa.

Turint užtektinai laiko, ka
dangi išleidimas numerio pasivė
lino ant viao mėnesio, rodosi, ga
lima buvo ir priderėjo geresnę 
medeg? parinkti.

Dramatiszkų veikalų pastaty
mui aut scenos jau ne trūksta. 
Žinoma, geriauti yra versti isz 
kitų kalhų Dro Kudirkos, kaip 
antai: Slowsckio — Mmdaugis; 
Asnyko—Keistutis, Schileriu — 
Orleano Meigelė ir Vilius Tel. 
Visi tie veikalai daleisti 
liškos cenzūros.

Isz Vilniaus.
Laike maskoliškų Trijų 

lių visose Vilniaus cerkvėse da
rė koloktas ant naudos naujos 
staeziatikiškos 
maskoliai nori 
Yorke.

Maskoliška
nusprėndė surinkti nuo žmonių 
visus varinius pinįgus 5 kap. ir 
daugiaus tokių neleisti; jų vietoj 
bus tik sidabrinės 5 kap.

Vilniuje vien žydai turi labda
ringas įtaigas aut patalpinimo be- 
turezių. Liuteronai ir mahome
tonai ne turi nė jokių ypatiszkų 
prieglaudos namų. Prie katali- 
kiszkų bažnyczių, iazėmus užtai 
komų vokieczių katilikų prie
glaudos namų prie Szventos O- 
nos bažnyczios, kitokių labda
ringų įtaisų ir draugysezių nėra 
nė jokių. Žydai gi visokių drau 
gysezių turi daug. Terp tokių 
draugysezių yra vieua, kuri rūpi
na daktarų pagelb? betureziams 
ligoniams. 1900m. kasztais mi
nėtos draugystės daktarai atlankė 
12056, o felezeriai 1556 ligonių.

Vilniaus vieszpatyetės banke 
likosi matomoj vietoj iškabintos 
naujos popierinės 25 rub. ir 100 
rublinės, kad žmonės . galėtų 
joms prisižiūrėti ir kad pažin
tų.

Neseniai Vilniaus prekėjui Ag
rastui pavogė keturis arklius. 
Vien? iš pavogtų arklių rado 
kaime Rožiczki, Trakų pavietyj, 
kitus gi netoli Aštnėnų.

Pereituose metuose Vilniaus 
gyvulių pjovinyczioee papjovė 
visokių galvijų 78247, iš ko 
miestas turėjo 48435 rubl.; išda
vimų gi miestas turėjo ant užtai - 
kymo pjovmyczių 15148 rubl.

10 d. Sausio į Vilnių atkako 
pas gimines ukinįkas kaimo Jugs- 
vilių, Vilkmergės pavieczio, 70 
metų Juozas-Juknis. Naktyj se
nis staiga svecziuose pasimirė.

Mėsos prižiūrėtojai pas vien? 
žyd? mėsos prekėj? užtiko kelis 
pudus pagedusios mėsos ir miesto 
pjovinyczių peczėczius ant žen
klinimo mėsos, kokius žydas pats 
pšidirbo. Žydas likosi suareš- 
tuotas, mėa? atidavė ant ištiri- 
mo daktarų komisijai ant persi- 
tikrinimo, ar ne paeina nuo ne 
sveikų galvijų.

Vienoje deaarų dirbtuvėj ant 
priemieszczio Szntpiškių polici
ja užtiko kelis pudus supuvusios 
mėsos, koki? mat rengėsi į deš
ra* sukimšti. įitMėa? t? atėmė ir 
sėdegino. Dešrų dirbėjas užtai I vagiliai užsimanė^jo pinįgus pa-Įtiš trumpamaezių akims dru- 
pateko po sudu. I veržti. Įsiveržė per lang?', pri- * tus magnesus.

katinai per nugarą. Katinas pa- 
szoko į pabalkį lygiai ties t? vie
tą, kur po balkiu biivo pakištas 
užprovintas karabinas ir iszmetė 
karabiną. Puolantis karabinas 
sudavė į suolą ir isz|iszovė ir szu 
vys pataikė ukinįkįri į pilvą ir 
užmuszė j? ant vieįos. Žmonos 
kaimynai vienok nei nori tam ti
kėti ir ško, kad moteriszkę jos 
vyras nuszovė. Tą nelaimingą 
atsitikimą tirinėjai dabar val
džios.

Kaime Besiaduože pas vien? at
kampiai gyvenanezi? žydeik? įsi
kraustė vagiliai ir teip baisiai su
mušė, kad ji nuo to pasimirė. 
Ne daug vienok vagiliai pelnė, 
nes rado tik 1 rublį. 8 vagiliai, 
kuriuos žydelka pažino, likosi su
areštuoti.

masko

tai

Isz Kražių, Kauno gub.
Varszavos laikraštis “Kurjer 

Poranny” paduoda, kad neseniai 
naktyj pas Kražių katalikiszkos 
parapijos prabašcąių atsilankė 3 
su uždengtais licsynoms veidais 
plėszikai ir pareikalavo, kad kuni
gas jiems atiduotų pinįgus, ko
kių turėjo ant statymo bažnyczios 
12000 rubl. Prabaazczius davė 
jiems 100 rubl., t bet plėšikai 
tuom nepasiganėdino, reikalavo 
jie atidavimo parapijos kasos. 
Prabašczius neva .sutiko ir ėjo į 
kit? kambarį; paskui nusekė ir 
užpuolikai; ten vizuok, vietoj ati
duoti pinįgus, ištraukė revolverį 
ir paleido du šgv’ia į užpuoli
kus. Vienas plėšikas likosi ant 
vietos užmusztasį kitas sunkiai 
paszautas, treczia? gi spėjo pa 
bėgti, bet be abejonės ir t? suims.

Isz kaimo Besladų, 
Vileikos pav.

Kaime Besiaduose, Chotenczi- 
cų valszcziuje, Vileikos pav, pa
garsėjusiame kaipo vagilių lizdas, 
gyveno atkampiai senelis mėsinį- 
kas su švo paezia 70 metų sene
le. Jie žinomi buvo kaime kaipo 
tortingi, lazvaži^vus mėsiuįkui, 
vagiliai užsimanė i

Akys tori magneso 
ypatybes.

Ž n o te, kad magnetas yra 
plieno šmotelis, kurio galai pri
traukia prie švę tokius daiktus 
kaip antai geležį, plieną ir tt.; 
yra vienok daiktai, kurių mag- 
neso galai ne tik ne pritraukia 
prie švęs, bet juos stumia nuo 
švęs; tokius stumiamus szalyn 
uuo magneso daiktus vadina Dia- 
maonesiniais. Neseniai moksliu
osius Mouser užtėmyjo,' kad ir 
akys žvėrių, taigi jų lėlė yra tei- 
poagi diamagnesinS. Jis išlupo 
akis visokiems žvėrims ir priarti
nęs drueziai pritraukianezius mag- 
nesus, persitikrino, jog visų isz- 
luptų akių lėles yra stumiamos 
szalyn abiejų magneso galų. Rods 
mokslinczius iki šiol ne darė dar 
nė jokių bandavonių su akims 
žmonių, bet visgi nėra nė jokio 
pamato tvirtinti, kad žmonių 
akys turi kitokias ypatybes: jei
gu žvėrių akys yra diamagnesi- 
nės, taigi jeigu jos stengiasi ša- 
lyn nustumti, atsitolinti nuo 
magneso galų, tai tokias jau ypa
tybes turi turėti ir žmogaus akys. 
Jeigu vienok teip ištikro pasiro
dytų, tai tokia ypatybė žmogaus 
akių butų labai svarbi ne tik isz 
grynai moksliškos pus3s, bet tu
rėtų didelę praktiszk? vertę ypacz 
prie gydymo trum pamatystes. 
Trumpamatysla paeina nuo to, 
kad akies lėlės per daug iszpus- 
tos ir per tai ne mato toliaus sto 
vinezių daiktų. Jeigu todėl akies 
lėlė turi diamagnetiškas y pa ty
lybes, jeigu ji bijosi magneso, 
stengiasi nuo jo pasitraukti, tai 
su pagelba pritaisytų magnesų 
ne sunku būt pustum? ištaisyti, 
išlyginti, o išlyginus, išnyktų 
trumpamatysU. Ant jos gydy
mo ne reiktų ne jokių skaudžių 
operacijų, kurios ne visada būva 
pasekmingos, bet užtektų laikyti

Išėjo antra laida Dro Kudirkos 
valco “Nemuno Vilnys”. Valcas 
sustatyt&s ant fortepiooo.

NAUJI 18ZRADIMAI.
Kaip laikraszcziai garsi

na, amerikoniškas išradėjas, 
serbas Nicola Tešla išrado nau- 
j? elektrišką liampą, prie kurios 
ne reikia nė d ratų, nė elektriš
kos pajiegos stacijos. Reikalin
gi žibinimui elektriką griebia 
tiesiog isz oro Teslės padirbta 
prietrist vadinama oscilatorium. 
Liampa tokia žiba lygiai, be mir* 
gėjimo, šviesa akims teipjau 
sveika kaip ir dienos šviesa.

i vskgaiicai ueciujuuv jv i va uuuįjuih

I veržti. Įsiveržė per langą, pri-I tu* magneaus.

Prekė pinigų.
Raskas rublis po  .............52 Įc
Prūsiškos markės po...........24jc

Prie kiekwieno pinįgųsiuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kasas j 
m- JI



-

Isz Amerikos. MT**s^ L
Saliunu naikintoja.

Garsi saliunų naikintoja, mote- 
riszkė Naiion, su savo pasekėjoms 1 
užpuldinėja ant saliunų ir daužo 
stiklines ir baczkas su svaiginan- 
cziais gėrymais. Ji keliauja isz 
vieno miesto į kitę. Sztete Kan- 
sas ji vbur atlieka savo naikinan
tį darbę. Prieszinįkai svaiginan
czių gėrymų ję užsikvieczia ty- 
czia; tūluose miestuose atsiranda 
kitos motery?, kurios paezios. at 
lieka tokį jau darbę. Prieazinin 
kai svaiginancz ų gėrymų užsi- 
kvietė szitę mutenszkę ir į Chica
go. Valdžios nedrysta nieko da 
ryti su kirviais apsiginklavusioms 
moterims, kadaugi jos randa 
daug pritarėjų ypacz terp protes- 
toniszkų pastorių. Rods aaliunai 
ir svaiginanti gėrymai daug blė- 
dies atgabena, bet jie yra žmonių 
savastis, o tokius privalo apginti 
valdžios civilizuotų krasztų. Juk 
ealiuninkai moka didelius mokės 
ežius aut valdžių užlaikymo, isz 
sidirba valdžių daleidimus, tai val
džios privalo ir juos apginti.

Juokingos tiesos.
Legislaturoj szteto Minnesotus 

paduotas ant užtvirtinimo bilius 
reikalaujantis i.-zdavimo tiesę, ku 
rios uždraustų isztekėjimę senoms 
mergoms. Už peržengimę tiesų 
reikalauja bausmių iki 1000 dol. 
arba 5 melų kalėjimo. Tekėji
mas ir apsivedimas yra tai priva- 
tiszkas gyventojų reikalas; kiek
vienas ima tokię moterį, kokia 
jam patinka. Rūpintis apie tę tai 
ne tiesdarių užduotis. Turbul Mi
nesotos tiesdarių supratimas daug 
žemiau stovi už supratimę masko 
liszkų urėdnįkų, kadangi nė Mas- 
kolijoj nėra tokių, kurie reikalau
tų tiep kvailų tiesų, nors neisz- 
miniingų Maskolijoj yra daug. 
Kur tiesdanai iszduoda neiozmin- 

. tingas tiesas, ten tiesų ne gudoja 
ne tik kvailų bet ir gerų.

Atkakę isz Europos pasažieriai in 
New Yorka.

Pereituose metų į New lorkę 
20 garlaivių linijų laivai, kurie 
atkako į New Yoko portę 838 

- kartus, atgabeno 541343 pasažie- 
riui. Daugiausiai pasažierių atga 
beno Hamburgo laivai, nes 88663, 
Bremos 88048, Lloydo garlaiviai 
isz Terpžeminių jūrių portų 
80672, Hamburgo garlaiviai isz 
cziajau 7239,laivai angliszkos Cu 

—---- tvięd Lme 44318; prancuziszkos
• kompanijos garlaiviai 39438, 
Antwerpeno 36562, amerikonisz- 

\ kos linijos 33279, Holandiszki
laivai 31530, Daniszki 5800, por 
tugaliszki 4763, italiszki 17551. 
Kajutų pasažierių atgabeno dau
giausiai Bremos garlaiviai, nes 
26577, Cunard Line 20000, ame- 
rikoniszki 16345, prancuziszki 
8795- /

Carnegies dovanos.
Decatur, III. Czianyksztia 

miesto majoras gavo atsiliepimę 
garsaus Carnegies, kuris žada 

- duoti miestui 60000 dol. ant pa- 
•‘3* ’^Tengimo bibliotekos, jeigu mies

tas duos pliacių ant pastatymo 
reikalingos triobus ir pasižadės 
mokėti kas metę po 6000 dol. 

I? ant palaikymo bibliotekos ir dau 
' ginimo joje knįgų. Miestui gi 
J Tacoma pasiūlė 50000 dol. ant 

tokio jau tnierio, jeigu miestas 
duos pliacių ir po 5000 dol. ant 
metų ant reikalų bibliotekos. 
Carnegie pasitraukia

nakvynės namai ant Harrison ui. 
Ugnyje praluvo trys Įmonės, o 
keturi likosi sunkiai suleisti.

Omaha, Nebr. Sudegė czia- 
uyksztė pajiegoe stacija ulycziuių 
karų kompanijos. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 200000 dol.

Evanston, Ind. Sudegė ežia 
didelės pardavinyczios 
con Co. Blėdį ugnies 
skaito ant $200000.

Indianopolis, Ind. 
iszdegė netoli nuo ežia ėsantis 
miestelis Evant-ville. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant kelių 
szimtų tukstanczių dol i arų.

Binghamton, N. Y. Sudegė 
ežia didelis parodos kotelis. Ug-

Lake Ba- 
padarytę

Su visu

Tvanai.
Mebrk), Col. Nuo smarkių 

lytų užgimė czia tvanai, visas 
miestas vandens apsemtas, parda- 
vinyeziose yra vandens iki 3 
pėdų. GeležinkeLs ant kelių 
mylių paplautas ir trukiai ne gali 
bėgioti. Vienuose namuose jau
navedžiai, sugrįžę nuo szliubo, ra
do namus vandens apsemtus, uuo- 
takę reikėjo isz karietos ant pe
czių pernešti į namus.

Naujas būdas apsisaugeji- 
mo nuo agentu.

Mabshfield, Wis. Siauczia 
czia rauplės, bet farmeriai baimę 
priesz ligę sunaudoja ant iazsi- 
liuoaavimo nuo negeistinų jiems 
agentų siulianezių visokias magi
nas. Jie iszmėto priesz savo tar
mę plakatus apie ėsanezias raup-

nyje pražuvo du žmonės, o trys *r agentai, bijodami ligos, to 
tapo sunkiai sužeisti. Apsistoję ^ias fermas aplenkia.
ant angsztutinių labų svecziai tu- 
rėjo per langus szokinėti ant uly- 
czių.

St. Paul, Min. Mieste West 
Superior, Wis., sudegė Witliam 
Kimball mokykla, kurioje buvo 
250 mokintinių. Visus vienok 
mokintinius pasisekė isz degan- 
czios triobos iszvesti.

Puedlo, Col. Sudegė czia 
didelės pardavinyczios Crews 
Btggs Drygoods Co. Blėdį ug- Į 
nies padarytę skaito ant $150000.

Olean, N. Y. Sudegė czia 
Quirino skurų iszdirbinyczios. 
Blėdį ugnies padarytę apskaito 
ant $150000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Decatur, Ind. Pas.žierinis 

trūkis Chctgo & Erie geleži nke 
iio, netoli VV'ren, Oh., iszazoko 
isz rėlių ir nusirito nuo kelio py
limo. Prie to 9 žmonės likosi 
užmuszti. Trūkyje buvo 150 pa- 
sažierių, daugiausiai emigrantų, 
bet jie nepavojingai likosi užgau
ti.

Seatle,Wash. Netoli Weatern,

Tiesos priesz smulku druka.
Albany, N. Y. Szteto New 

Yorko legi?laturoj paduotas už
manymas H. Lynno, kuris rei
kalauja, idant butų iszduotos tie
sos uždraudžianezios spaudini; 
laikraszczius ir knįgas per daug 
smulkioms literoms- Už peržen- 
gimę tų tiesų butų uždėtos baus
mės nuo $50 -1000.

Sniegas.
8 d. vasario ezleluose

Missouri, Illinois, Nebraska siau
tė sniego darganos. Mieste St- 
Joseph, Mo. aut ųlyczių tiek pri 
drėbė sniego, kad bėgiojimas u ly
dinių karų turėjo pasiliauti. 
Sniegas užneszė ir geležinkelių 
linijas ir tai teip, kad trukiai ant 
vienų linijų pasivėlino, ant kitų 
gi su v su turėjo sustoti.
Užmanymai Illinojaus legislatu- 

roj.
Springfield, III. Pasiunti

nys isz Chicago padavė ant ap-' 
svarstymo legistaturai bilių, ku-’ 
name reikalauja bausmių" nuo 
$50-500 palicistams ir kitokiems 
urėdnįkams, kurie drystų rausi t i

Kansas,

......................... . '■ =?
1 New Albany, Ind. Cz a- 

nykeztė miesto rodą uigyrė prie 
visokių miesto darbų prileisti tik 
prigulinezius į uniję darbinįkus.

Midvalb, Oh. Darbai ežia 
nykszcsiose anglių kastynėse iki 
sziol ėjo labai prastai, bet dabar 
isz palengvo pradeda geriutiesi.

Mc Keespi bt. Pa. Dirbtu 
vėse Dewees Wood Co. tūluose 
departamentuose pradėjo dirbti 
piluę laikę; prie darbo priėmė 
100 darbinįkų.

5 Douglab, Wis. Calumet and 
HechrCopper Mining Co. pirko 
szitame pav.etyj 100000 akrų že 
mės, kur yra varis ir neužilgio 
pradės rengti kastynes.

Wabhington, Pa. Pittsburg 
Coal Co., terp Venetia ir Wa»h- 
ingtou pirko 2000 akrų žemės su 
anglims ir parengs naujas kasty 
nes. *

Harvabd, Pa. Jenkins Iron 
and Tool Co., prie savo dirbtuvių 
parengs 50 naujų peczių ir priims 
paskui daugiaus darbinįkų.

Ouver, Mich. Oliver Iron 
Mining Co. pirko ežia didelius 
žemės plotus su ruda, kyr bus 
parengtos kastynės.

1 Detkoit, Mich. 
Car and Foundry Co. 
ežia dideles liejinyczias 
tės Ferry ir Russel ui.

Lobain, Oh. Prie augaztų 
peczių Eorain Steel Co. prasidė
jo darbai; pecziai tie iszstovėjo 
pusę metų.

Butte, Mont. Dėl stokos 
vandens, pasiliovė darbai tūlose 
kostynfee ir per tai 8000 darbinį
kų atsirado be darbo.

Shabon, Pa. Sha»-on 
Plate Co. pradėjo statyti 
naujas dirbtuves, kuriose
spalių mėnesio prasidės darbai.

Lbbon, Oh. Susitvėrė ežia 
kompanija, kuri rengiasi atidary
ti naujas kastynes netoli West 
Point

American 
parengia 
ant ker-

Tm 
ežia 
nuo

saEBSSE-SSES- ■gg

Kaskadų kainuose, trukia North- 8uareS2tu°tę i^ogų.

nuo visų 
užsiėmimų ir 5tę dalį savo turtų 
žada paszvęsti ant visokių vieszų 
reikalų-
Isz paskutinio liaudės suskaity- 

mo.
Pagal paskutinį baudos suskai- 

tymę, Suvienytose valstijose gy 
ventojų pasirodė 7600000. Žem- 
darbiszkų farmų ant viso Suvie
nytų Valstijų ploto yra 580<YX)0. 
Kasim k dirbtuvių, siįlyginus da
bartines skaitlines su skaitlinėms 
1890m. surinktoms, matyt, kad 
skaitlius dirbtuvių labiaus paei-

■ ^*®»Mgiho vakariniuose ir pieti
niuose Oteluose negu rytiniuose. 
Auginimu biezių užsiima su vir
szum 100000 žmonių. Medaus 
ir vaszko biezių augintojai suren
ka už $20000000 kas metę.
Puse milijono akru kolionizacijai.

Oklahomoj pusė milijono akrų 
geros žemės atiduota ant kolioni- 
zacijoe. Susirinko ant rubežiau? 
tukstaneziai žmonių, kurie^ųori 
tas žemes gauti. Valdžios isz- 
siuntė miliciję į tuoe krasztus 

[ ant nedaleidimo musztynių terp
k besivarženezių žemę kolionis-
■ tų.
K Visa szeimynatįžnuodinta.
H Toledo,Oh. Visa szeimyna czia-

. nykszczio audžios Levis tapo už- 
|H nuodinta. Nuodus turėjo priber 

ti į valgį. I?z užnuodintų tik 
IIK. tarnaitė pasimirė, sudilę gi ir jo 
IIK paczię ir vaikus pasisekė iszgelbė 

■k ti.

Prie to vago 
likosi užmusztas, 

mirtinai suleistas, 
tarnai ulgauti ne

Isz darbo lauko.

Ant ko už tai mesti atsakymę, 
kę reikia apkaltinti? Kad nesu- 
prantanezioe minios ne isz savo 
inicijatyvos m u sz tynęs pakėlė, 
bet jas ant užpuolimo turėjo pri
kalbėti daugiaus suprantanti, ku 
rie tik pasikavojo, bijodami atsa
kymo, už tamsių minių nugaros, 
as padarė vien savo įnagiu ir au
koms savo asabiszkų siekių, tę 
kiekvienas, i s sėjęs isz vaikiszkų 
metų, supras. Isz tikro,vadovas, 
aut atsiekimo savo mierių kelian
tis musztynes terp brolių, žemi
nantis garbę visų lietuvių,nežinia 
ant kokie vardo užsi pelno. Neži
nome, kaip ant to atsitikimo žiu
ri kunįgai jieszkanti kiekviename 
nupeikime jų luomoe bedievys
tės. Gal jie tas musztynea laiko 
už nuopelnus priesz Dievę, pa
keltas ant apgynimo szvento ti
kėjimą Vienok ir vaikai gali 
suprasti, kad su kumszczia ne ga
lima tikėjimo pakelti, nė jo pa 
laikyti, ant to reikia kitokio 
ginklo, ant palaikymo tikėjimo 
ne reikia kelti žeminanezių sve
timam kraszte lietuvių garbę mu- 
sztynių. Kas isz tokiu ginklo 
pasinaudoja, ne vertas ne tik lie
tuvio, bet žmogaus vardo.

Mes nesikisztume į tuos vaidus, 
jeigu/jie būt tik terp Dilionio ir 
Saeavydžio. Tegul jie pesztusi 
ir už plaukų rautusi prie kiekvie
no susitikimo, mee ne atsilieptu
me, kadangi tai butų vien jų 
asabiszkos musztynės; bet jeigu 
nesutinkanti terp savęs į kovę 
traukia lietuvius,už kurių pjudy- 
tojai pats kavojasi, turime tiesę 
pasakyti: liaukitės, nes savo 
vaidais tersziate visę lietuviszkę 
tautę. Czia vienok ne Dilionį 
turime laikyti už kalcziausię pu
sę, kadangi tas turi tokię jau tie
sę rengti susirinkimus kaip ir 
Szedvydžio szalinįkai. Jeigu Di
lionio kalbos kenkia katalikys 
tei, tegul jo prieszininkai grie 
biasi kitokių darbų bet ne ter- 
szianezių visų lietuvių garbę 
musztynių.

kių, kurie nežino, kuom jie yrk; 
isz to nežinojimo ir nesupratiiuo 
tankiai kyla visoki nesutikimai. 
Svetinitaucziai taipgi ilgai ne ži
nojo apie lietuvius, kadangi mat 
lietuviai vadindavo savę lenkais. 
Pasitaikydavo, kad kę tik atva
žiavęs lietuvys, ne mokėdamas 
kitaip kaip tik lietuviszkai, pasi
sakydavo lenku esęa. Darbda
viai siųsdavo tokius dirbt prie 
lenkų, bet pasirodydavo, kad jie 
ir su lenkais ne gali susieznekėo. 
Bosai niekaip negalėdavo supran
ti, kodėl lenkas su lenku ne gali 
susikalbėti; tuom tarpu mat vį» 
kas paėjo nuo to, kad ne mokan
ti lenkiszkai lietuviai pasiduoda
vo už lenku?.

Szeszi metai atgal b..vo cz^a 
susitvėrusi lietiviszka dr»ugybtįė, 
bet ji greitai sugriuvo. Nuo jo 
laiko musų lietuviai ir gyveno be 
jokio terp savęs susiriszimo, tie 
buvo czia mat nė atsakanezių vįa 
dovų, nė budintojų ir prikalbinė- 
tojų, kurie butų mokėję mu$ų 
lietuviams įkvėpti tautiszkę siu- 
pratimę. Dabar dalykai stdvi 
jau daug geriaus. Neseniai su
sitvėrė nauja draugystė Brobų 
Lietuvių, liet ji jau ne griūva, 
auga ir eina drutyn. Teisybė, 
yra czia gana tokių lietuvių, ku
rie dangstosi svetimoms plunks
noms, bet skaitlius tokių neiš
manėlių eina mažyn, dauguma* 
jau pradeda suprasti, kuom jie 
yra. Vargas tik, kad jie ne nori 
skaityti lietuviszku laikraszczių 
ir pamokinanezių knįgų, laiko 
tokias už prieszingas tikėjimui; 
vietoj parsitraukti lietuviszkjis 
rasztus, griebiasi daug niekesnių 
Amerikoj lenkiszkų. Mat jietfcis 
rodosi, kad su lenkiszka kslbaįir 
knįga į reieziaua pateks į dangų. 
Tokio mat atžagario supratimo 
yra tūli czianykszcziai lietuviai.

Lietuvis.

Isz Nangatnck, Con.
Czianykszczių lietuvių suprati

mas nuolatai kyla augtztyn. 
Sztai Szv. Jurgio draugystė ant 
savo locnos lemės pastatė salę 
mitingams, prakalboms, baliams 
ir teip visokiems susirinkimams. 
Kas szventę dienę, vietoj vėpsoti 
kuf prie baro, sueina į savo locnę 
salę ir kalba, svarsto visokius lie
tuvių reikalus. Mums rodosi, 
galima būt salėj parengti ir vaka
rinę mokyklę. Lietuviszkas Kliu- 
bas teiposgi prisidėjo prie pasta
tymo salės duodamas szimtinę, 
teijtosgi ant papuoszimo salės 
parūpino paveikslus Lietuvos did
vyrių.

Kliubas įsteigė knįgynę. 
Nors ant pradžios knįgų yra ir ne 
daugiausiai, bet skaitlius jų nuo 
latsi dauginasi. Nuo Naujų Me
tų paėmė kelis laikraezczius, kaip 
antai “Lietuvę”, “Saulę” ir 
“Ateitį”; “Vienybę” ima bzven 
to Jurgio draugystė, ji teiposgi 
yra tame jau ruime; ateina ir 
vienas angliszkas laikrasztis.

Nors Naugatucke ir Union Ci- 
tyje ne daugiausiai yra lietuvių, 
bet tokius darbus jie įstengė nu
veikti todėl, kad nė joki stabdy
mai negalėjo besidarbuojanezių 
nuo naudingų darbų nubaidyti. 
Žinoma, kaip visur teip ir ežia 
yra ir toki, kurie prieszinasi ir 
stabdo darbus ant visų labo. 
Sztai tie prieszininkai sutvėrė 
ežia nauję draugystę, tikėdami 
nuo pirmutinių Bananus prie sa- 
vę privilioti. Nežinia tik, kaip 
ilgai ta ant kerazto sutverta drau
gystė gyvuos. Velioniszkis.

laz tikro, pagal savo nuomonę, 
rado geresnį uždarbį. Patykojo, 
kada bar tenderi s iszėjo laukan, 
prisigriebė prie kasos ir iszėtnė 
pinįgus. Isz lauko vienok matė jo 
darbę bartenderis; sugrįžęs, pa
reikalavo nuo sveczio pinįgų, 
bet tas gynėsi ir duoti ne norėjo. 
Besiginczyjant jiems,į sahunę atė
jo gaepadorius. Tę?yk sveczias 
smuko per duris laukan su 50 
dol.

Lietuvių ežia ne daug yra, to
dėl nėra terp jų didesnių nesuti
kimų, nėra mat isz ko tverti 
neužtūkenezianezias partijas.
< Darbai eina pusėtinai, bet už- 
darbiai mali. Skurų uidirbiny- 
cziose moka tik po 15c. ui darbo 
valandą. A. Rėklys.

Isz Covington, Ky.
Yra ežia diktas lietuvių būre

lis, bet vienybės ir sutikimo terp 
jų nėra, pasidalinę jie į n e uis i- 
kenezianezias terp savę szliupinių 
ir dievuoezių partijas. Pereitos 
nedėlios dienę du lietuviai isz 
prieszingų partijų ųivedė ti- 
kėjimiszkus gi nežus. Dievuoczius 
iszbaigė «avo argumentus, o kad 
jo prieszas szliupinis savųjų ne 
pabaigė, tai stulpas dievuoezių 
droiė savo prieszui su kumazezia 
į veidę teip smarkiai, kad nuplė- 
szė lupę ir iszmuszė tris dantis. 
Kovoti tokiais argumentais ne 
gražu; tas žemina visų czianyksz- 
czių lietuvių vardę. S. P.

Isz visur,

western geležinkelio iszszoko isz 
rėlių ir susidaužė.
nų stabdėjas 
trūkio vedėjas 
kiti gi trūkio 
pavojingai.

Pitt.-bubg, Pa. Terp Amsza 
ir Greenville, Pa. trūkis Er e ge
ležinkelio, bėgantis isz New Yor 
ko į Chicagę iezszoko isz rėlių ir 
isz dalies susidaužė. Prie to ma 
žiausiai 15 žmonių likosi užaiusz 
tų ir daug sužeistų.

Explioz|jos.
San Fbancisco, Cal. Ant lai

vo “Ventura”, atplaukusio czia 
isz Philadelphios, kelionėj explio- 
davo garinė dūda. Expliozijos 
penki jurinįkai likosi ant vietos 
užmuszti, o kiti penki labai sun
kiai sužeisti. Nelaimė atsitiko 
23 d. Sausio, perplaukus laivui 
Magellano pertakę, taigi užbaigę 
pietinės Amerikos.

Newhali., Me. “Oriental” 
parako dirbtuvėse atsitiko beisi 
expliozija. Prie to du žmonės 
likosi į ezmotelius sudraskyti-'

Nenori prezidento už sveczią.
Savannhh, Ga. Draugystė Pie

tinių Sztetų veteranų paskutinės 
naminės karės nusprendė susiva- 
žtavimę į Memphis, ant kurio ke
li veteranų virszinįkai užkvietė 
preziden’ę Mc Kinley. Tas už- 
kvietimas prezidento veik visiems 
veteranams nepatiko, jie reikalau
ja nuo savo komendanto, jenero 
lo Gordono,suszaukti susivažiavi 
mę į kitę miestę, jeigu užkvieti- 
mas prezidento ne bus atgal at
imtas. Su juom mat veteranai 
ne nori susitikti ir jį už savo sve- 
czię turėti.

Lenkiszkl Varguoliai.
Cleveland,Oh. Atkako czia be 

jokių turtų su virszum 100 lenkisz
kų ateivių. Miestas rengėsi juos 
savo kasztais iszgabenti į Toledo. 
Dagirdo apie tai medžių kirtėjų 
kompanijos perdetinis Mc Kenzie. 
Jis atsiszaukė į miesto majorę 
praszydamas atsiųsti tuos var
guolius pas jį, o jis duos jiems 
žemę po iszkirstai giriai ir ant 
žiemos vyriszkiams žada darbę 
giriose.

Lynczavlmal.
Dade City, Fla. Apsiginkla

vę baltveidžiai iszardė vienę sie- 
nę czianykszczio kalėjimo, kuria
me sėdėjo du negrai, Will Wri- 
ght irSam Wi liams, apkaltinti už 
žmogžudystę; abudu kaliniu isz 
karabinų be sūdo suszaudė. Iki 
sziol vienok nežinia, ar minių nu
bausti buvo kalti ar ne.

Pabėgo kaliniai.
Huntington, W. Va. Isz czia- 

nykszczio kalėjimo tszsikasė kali
niai ir 7 isz jų pabėgo; terp jų du 
buvo pasodyti czia už žmogžudys 
tę- STė vieiM»u.iszir pabėgusių iki 
sziol ne aueafloio^uir

Pitisbubg, Pa. Darbai ei
na ežia pusėtinai, ypacz gerai ei 

! na dirbtuvėse Take Works. Dir
ba jose kiekvienę dienę su dviem 
darbinįkų atmainom po 12 vai. 
kiekviena atmaima. Take Works 
dirbtuvėse dirba daugiaus lietu 
vių negu kitokių kilmių darbinį
kų, kadangi mat jie papratę sun
kiai dirbt.

Nuo 
dar ne

Penn-

Žemaitis.
•j C0NNELL8VILLB, Pa. Dar

bai prie czianykszczių kokso pe
czių eina vis geryn. Pereitę san- 
vaitę degė 17491 peczių?, o sto
vėjo 3506 pecziai. Beveik prie 
visų peczių, su mažu iazskyrimu, 
dirbo po pilnas szeszias dienas.

5 Salt Lake City, Utah. — 
Darbinįkai Scoffieldo kastynių 
pakėlė sztraikę. Jie reikalauja 
didesnio už savo darbę užmokes- 
nio. Kalnakasiai kastynių Clear 
Creek, Sumy Side ir Castle Gate 
ketina teiposgi pristoii prie 
sztraiko.

Pittsbubg, Pa. Republic 
dirbtuvėse, prigulincziose Natio 
nal Tube Co., ant South Side, 
pasiliovė darbai ir per tai 500 
darbinįkų ne teko darbo, 
kada pradės vėl dirbti, 
žinia.

1 Phdladelphia, Pa.
sylvania geležinkelio kompanija 
padirbs nauję kelio alkūnę nuo 
Stewart į Lorimer. Nuo kada 
prasidės darbai, dar tikrai ne 
žinia.

5 Salt Lake City, Utah. — 
Naujai susitvėrusi Copper King 
Mining Co. szitame sztete ketina 
atidaryti aukso |r sidabro kasty
nes. Prie kompanijos priguli 
Pittsburgo kapitalistai.

Wheeling, W. Va. Prie 
naujai parengtų czia kokso pe
czių prasidėjo darbai. Pradėjo 
dirbti ir Central Glass Co. stiklo 
dirbtuvėse.

5 Cabaopolis, Pa. Neužilgio 
pradės czia statyti naujas geležies 
dirbtuves, kuriose nuo ateinan 
ežio rudens prasidės darbai.

Monongahela, Pa. Mo- 
nongahela River Consolidated 
Coal and Coke Co. pakėlė Weet 
Elizabetho dirbtuvėse kalfaterių 
uždarbį ant 25c.

Jebsey City, N. J. Sudegė 
czianykszczios Malone & Co. sku 
rų iszdirbinyczios ir per tai su 
virszum 100 darbinįkų ne teko 
darbo.

5 New Castle, Pa.
jo darbai American Steel and 
Wire Co. dirbtuvėse. 800 darbi
nįkų rado jose darbę.

Uniontown, Oh. Oriental 
Powder Co. ketina netoli ežia 
pastatyti naujas dirbtuves.

*[ Monongahela. Pa River 
view Coal Co. atidarys naujas an
glių kastynes Nicholson pavietyį.

1 Rochesteb, Pa. Sudegė czia- 
nykszczioe stiklo dirbtuvės ir per 
tai 1500 darbinįkų neteko darbo.

5 Cclorado Springs distrikto 
kastynėse sztraikai pasibaigė, dar
binįkai sugrįžo prie darbo. I

Milwavkee, Avis,
eina ežia vidutiniszkai, bet 
binįkų be darbo yra daug.

Darbai
dar-

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Geras užmanymas.
Kunįgas Milukas ulmanė isz- 

kilmingai apvaikszczioti szimt- 
metines sukaktuves gimimo die
nos Žemaiczių vyskupo Motiejaus 
Valanczausko, kurios iszpuola 16 
vasario szių metų. Kunįgas M. 
pataria iszleisti visus, arba bent 
dalį vyskupo Valanczausko r sar
tų ir pelnę isz jų pardavimo pa
vesti “Motinėlei” ant įsteigimo 
stipendijos vardo szito musų ra- 
sztinįko, kuris, ne paisydamas 
ant įsivieszpatavusių terp augsz- 
tesnės dvasiszkijos lenkiszkų nuo
monių, raszė ne lenkiszkoj, bet 
lietuviszkoj kalboj. Užmanymas 
tas vertas yra parėmimo. Rods 
vyskupo Valanczausko darbai 
daugelio yra peikiami, bet ne 
reikia užmirszti, jog įsteigta sti
pendija neis ant naudos pasimiru- 
sio vyskupo, bet ant naudos be- 
simokinanezioe jaunuomenės, ku- 
rię lietuviai privalo szelpti, vis 
tiek ar tę darys kunįgai, ar ne 
kunįgai.

Ta-

Ir vM bjaurios musztynės 
Pittetone.

“Vienybė” nr. 6 pranesza apie 
bjaurias musztynės atsitikusias 
PitUtone 3 d. vasario. Garsus 
Dilionis, kurį vieni kunįgu vadi
na, o kiti laiko už ne kunįgę, pa
rengė czia susirinkimę su prakal
boms, ant kurio susirinko ne tik 
didelis buria lietuvių, bet ir tūli 
amerikonai, kaip antai du protes 
toniszki pastoriai ir buvęs miesto 
majoras su savo sunum ir kiti. 
Pabaigus kalbę Dilioniui, gauja 
isz poros deszimczių*Szedvydinių 
įsiveržė į salę ir pakėlė muszty- 
nes; puolė ant Dilionio ir norėjo 
jį muszti; ėsanti ant salės ave- 
timtaueziai apstojo užpultę, bet 
pats tapo gerai apdaužyti ir su
žeisti nuožmių minių. Teip ap-

Prasidė- raszo faktf “Vienybė”. Per to 
kį pritinkantį vien nuožmioms už 
puolimę tapo pažeminta akyse 
svetimtaųczių garbė visų lietuvių, ir tame skaitliuje diktai yra to-

Isz Brockton, Mass.
27 d. Sausio atsibuvo ežia pa- 

szventinimas stacijų lietuviszkoj 
bažnyczioj. Ant iszkilmių atka
ko prabaszczius prancūzų katali- 
kiszkoe bažnyczioe. Žmonių pri 
sirinko pilna bažnyczia. Susirin
kę ant iszkilmių sumetė diktai 
pinįgų ant bažnyczios, vien sta
cijų kūmai sudėjo $39.50: isavi- 
90* gi surinko pinįgų $87.23. 
Brocktono lietuviai mat per vie
nybę ir rupestingumę pastatė 
savo locnę bažnytėlę ir dailiai ję 
papuoszė. Stacijas geresnes, gra
žesnes negu reikalavome, parūpi
no p. Kudarauskas. Rėmai pui
ku* ir takai divonais iszkloti. 
Visiems fundatoriams isztariame 
szirdingę aeziu.

Fundatoriais ir kūmais prie 
paazventiuimostacijų buvo:

Imos stacijos: fundatorius Sta
nislovas Juknevycze; kūmai: Bo
leslovas Juknevycze ir Jieva Vit- 
kevycziutė.

II st: fundatorius Jonas
mulevicze; kūmai i Jonas Valen- 
tukevycze ir Jieva Tamulevy- 
cziutė.

III st.: fundatorius Vincas 
Žmuidinavyežius; kūmai: Liud
vikas Szlažas ir Stanislova Vala- 
vyczienė.

IV st: fundatorius Motiejus 
Kvedaras; kūmai: Jonas Plėsa- 
kas ir Urszulė Dullnskiutė.

V st.: fundatorius Zigmantas 
Treinavycze; kūmai: Juozas Ka- 
szėta ir Marijona Gaudin.

VI st.: fundatorius Vincas 
Zdanavycze; kūmai: Juozas Or- 
lickis ir Petronėlė Cziutavycziu- 
tė.

VII st.: fundatorius Motiejus 
Bižokas; kūmai: Motiejus Skii* 
czas ir Leonara Vilkaitė.

VIII st.: fnndatorius Juozas 
Sinke vyczius; kūmai: Adomas 
Klabys ir Valerija Kaszecsiutė.

IX st.: fundatorius Jonas Par 
kevyczė; kūmai: Petras Urbika 
ir Agota Juknaicziutė.

X st.: fundatorius Motiejus 
Saulėnas; kūmai: Martinas Stru- 
pinis irCicilija Jeszkevycziutė.

XI sU: fundatorius Kasys Za
leckis; kūmai: Juozas Eimutis ir 
Katarina Audijaicziutė.

XII st.: fundatorius Krisius 
Subaitis; kūmai: Mateuszas Jar- 
malavycze ir Regina Sabaitienė.

XIII st.: fundatorius Prancisz- 
kus Sauka; kūmai: Jonas Pau- 
likas ir Juzė Saukaitė.

XIV st.: fundatorius Antanas 
Gailius; kūmai: Samulionis ir 
Katarina Oksiutė.

Fundatorius kryžiaus prie sta
cijų—Jonas Matulionis.

Antanas Gecevycze.

Isz Cambrla, Wyo. :
Szitas miestelis yj*a prie Black 

Hills. kalnų, Wyominge. Yra 
czia dvejos anglių kastynėe, ku
riose dirba darbinįkai visokių 
tautų, kaip antai: anglijanai, i|a- 
lijonai, fianai, alosrakai, lenkai 
ir lietuviai. Lietuvių yra ežia 
dvi szeimynoa grynai lietuviš
kos ir viena pusiau sulenkėjusi; 
pavienių yra 17 ypatų.

Darbo sanlygoe czia ne bloginu
sios: geras kalnakasys gali uždirb
ti po 3dol. ant dienos. Valgio 
produktai labai brangus, kadangi 
mat czia yra tik viena kompani
ja laikanti tokius produktus, t*i 
ji ima už juos tiek, kiek nori. 
Svaiginanczių gėrymų visai nėra- 
Lietuviai vienok parsigabena rei
kalingus ant užgesinimo troszku- 
lio isz artymo miestelio New Cas 
tie, o kaip kada parsitraukia net 
isz Omahos.

Gyvenanti czia lietuviai elgia
si ne geriausiai. Liuosas nuo 
darbo valandas praleidžia ant pa
žyru; kazyruoja isz pinįgųs Taju- 
tiazkų reikalų daugumas czia
nykszczių lietuvių ne supranta, 
kadangi prie tautiszkų reikalų 
nėra kam paraginti. ( Lai k ra šz- 
czių ateina czia trys: “Lietuvį” 
“Vienybė” ir “Saulė”. Ant to
kio lietuvių skaitliaus, rodoįsi, 
laikraszczių turėtų ateiti daiu 
giaus. Sziap czianykszcziai lietu
viai sutikime gyvena, nesidalina 
jie į neužsikenezianezias partijas, 
kadangi mat czia nėra pjudytųjų 
skirstanezių brolius į neužsiken
ezianezias partijas.

1 d. Sausio czianykszcziose 
kastynėse likosi nupuolusio aik- 
mens užmusztas lietuvys Jonas 
V ai antie jus. Velionis pereituo
se metuose atkako isz Chicar 
pirmiausiai į Omahę, o isz Oma
hos atkako į Cambrię. Buvo jis 
jaunas, turėjo vos 23m. Paėjo isz 
Kauno gub. I. P.'

Isz Taunton,Mass.
Whitenton Co. parviuyczioce 

7 vasario, lietuvį Adomę Narvi
lai t į patiko nelaimė. Pagavo jį 
maszina ir teip baisiai sumankė, 
kad ne liko nė vieno sąnario svei 
ko; sudraskė net czeverykus 
ant kojų. Nors teip baisiai buvo 
sumankytas, bet palaikė protę 
iki paskutiniai valandai. Iszėmę 
isz maszinos, pėszaukė airių ku- 
nįgę, kuris iszspaviedojo ir aprū
pino Szv. Sakramentais. Narva- 
laitis pasimirė 10 vai. vakare. 
Velionis buvo doras vyras, Ame
rikoj iszgyveno tik pusantrų me
tų; atkako czia isz Anglijos, kur 
iszgyveno tris metus. Buvo jis 
28 metų. Paliko paczię ir treja- 
tę vaikuczių, isz kurių vyriausia
sis domėtų, o jauniausias 4 san- 
vaiezių.

A. a. Adomas paėjo isz Suval
kų gubernijos, Senapilės pavie 
ežio, Veiverių galinos, Gyvių 
kaimo. Palaidojo kunę ant Tau- 
tono kapinių. Kompanija ant 
palaidojimo kūno davė 50 dol. 
Pati su vaikucziais nieko ne gavo. 
Gal per sudę galima būt priversti 
kompaniją užmokėti kiek nasslei, 
kadangi nelaimė, be abejonės per 
jos kaltę atsitiko (apie tai reikia 
pasirodavyti su geru advokatu. 
Red.)

Lietuvių yra esia ne daug, visi 
graliai, sutikime gyvena; vaidų 
nė jokių terp jų nėra. N.

Isz Hoosick Falls, N. Y)
Darbai eina czia gerai, bet apt 

vietos yra užtektinai darbinįkų, 
todėl isz kitur atkakęs ne g|li 
gaut darbo. Tegul todėl nieks 
czia ne keliauja darbo jieszkp 
damas.

Lietuvių yra czia pusėtinas ba
relis: apsivedusių yra apie 10 
szeimynų, o pavienių bus apie 50. 
Nesutikimų terp jų nėra, visi gy
vena gražiai, kaip pridera vai
kams vienos motinos Lietuvos. 
Trys lietuviai tuv locnus namus. 
Vien ne apsivedę rugoja, kadan
gi nėra czia viaai lietuviszku 
merginų.

r Maskolijoj.vieszpatystės rodą 
perkratinėja dabar apdirbtę spe- 
cijaliszkos komisijos projektę vi
sokių permainų programuose 
Mas kol i jos gimnazijų. Pagal tę 
projektę butų sutrumpinti pro
gramai lotyniszkos ir grekiszkos 
kalbų, kurios ne turi praktiszkos 
vertes; valandas atimtas nuo mo
kinimo tų kalbų, apversti ant isz- 
platinimo mokinimo maskoliai- 
kos kalboj (jos programas ir da
bar labai iszplatintas), istorijos, 
geografijos, gamtos mokslų (tie 
buvo su visu iszvyti isz Maskoli- 
jos gimnazijų); įvesti teiposgi 
priverstinę mokinimę dviejų sve
timų kalbų. Mokinimę lotyniszkos 
kalbos pradėti nuo 3 kliasos, gre
kiszkos gi nuo 5 kl. Perėjimo isz 
kliasos j kliasę egzaminai pagal 
nauję užmanymę turi būt panai
kinti, palikti juos negerai besi
mokinantiems mokintiniams ir tai 
tik iš tų mokslų, kuriuose jie ne 
galėjo pasekti su kitais mokinti
niais.

Isz Brandford, Con.
Lietuvių yra ežia ne daug, bet

Isz Oglesby, III.
Susitvėrė ežia nauja lietuvijz. 

ka parapija vardo Sz. Konstanti
no. Nežinia tik, ar ežia yra ui 
lėktinai lietuvių ant palaikymo 
aavistovės parapijos. Jeigu lietu
vių ne daug ir jie norės užlaikjy-

Isz Franklin, Wash.
Lietuvių yra ežia 6 apsivedusių 

szeimynos, o pavienių 30. Su 
tautiszkais darbais jie nepasirodo, 
aukauti kę nors ant tautiszkų rei
kalų ne nori, sako kad pinįgų ne 
turi, bet uitai po pėdei kaip kita 
tol neina į darbę, kol visų pinį
gų ne prageria. Visss daugumos 
czianykszczių lietuvių laiko pra
leidimas yra girtuokliavimai ir 
kazyros. Pereitos nedėlios dienę 
keli smarkuoliai susirinko į vie 
nūs namus ir pradėjo gerti. Gas- 
padoriui tas ne patiko ir liepė isz- 
eiti, o kad nepaklausė, likosi isz 
mesti. Ant ulyczios isz piktumo 
pradėjo dauiyti langus. Uitai 
likosi suaresztuoti ir turėjo baus
mę uimokėti. Ant to mat turi 
jpinįgų. -

Sawyer kastynėse, imant pilio
rius, du kalnakasiai nugriuvusių 
anglių likosi uimuszti, vienas bu
vo czekas, kitas gi lietuvys Juo
zas Grigas, 39 metų. Paėjo jWisz 
Suvalkų gubernijos, Vilkaviszkio 
pavieczio. Virbaliaus parapijos. 
Buvo nepaczedlyvas: kę atdirb
davo, tę ir pragerdavo; sziaip 
vienok buvo imogus teisingas ir 
doras, niekam .nieko blogo ne 
darė. G

Laikraszczių skaitytojų yra 
ežia nedaug: atena keli exem 
pliorai “Lietuvos”. 1 egz. “Vie
nybės” ir 3 “Saulės”.

Kalnakasys.

| Iszpanijoj visuose krąsztuose 
užgimė sztraikai organizuotų dar
binįkų ant iszkovojimo 8 darbo 
valandų ant dienos. Dėl sztrai- 
kų tarnaujanczių ant geležinkelių 
ne ant visų geleiinkelių trukiai 
gali bėgioti. Ant linijų prie 
Portugalijos rūbelių atsiuntė ka
reivius, kurie ant trukių užėmė 
vietę susztraikavusių darbinįkų. 
Porte Gijon, prie Biscaya jūrių 
kojos,susztraikavo v'si organizuo
ti darbinįkai; sz traukuose daly
vauja 15000 darbinįkų. Vietę 
susztraikavusių duonkepių uiėmė 
atsiųsti kareiviai, kurie duonę 
kepa ant gy ventojų reikalų.

| Vienas grekiszkas oikų au
gintojas netoli Atėnų neseniai 
pirko grekiszkos lioterijos lioaę. 
Padėjo liosę į stalczių ir laukė 
traukimo. Tuom tarpu vienę 
kartę paliko savo namų atidary
tus langus ir ttalczių; užėjo 
smarkus vėjas, pagriebė liosę ir 
nuneszė į ožkų tvarię, kur jį oi- 
kos ir suėdė. Ant rytojaus buvo 
lioterijos traukimas ir ant to lio- 
so puolė laimikis 20000 drachmų 
(35000). žinoma, be lioso žmo
gelis savo laimikio ne gaus, o Bo
sas oikų pilve.

| Finlandijoj, nors mažesnis gy
ventojų skaitlius negu skaitlius lie
tuvių, iszeina dabar vietinėse kal
bose 203 laikraszczių, taigi be
veik dusyk tiek, kiek jų iszeina 
Lenkijoj, kur trissyk dauginus y* 
ra gyventojų. Visame laikraaz- 
ežių skaitliuje 63 iszeina szvediaz- 
koj kalboj, o 133 finiszkoj, 5 a- 
biejoee kalbose. Apart to dar, 
iszeina Finlandijoj du laikrasz- 
cziai maskoliszkoj kalboj, bet tie 
malsi turi skaitytojų, kadangi 
apart mažo skaitliais maskolių 
urėdnįkų, nieks ežia maskolisz- 
kai ne kalba.

jonotna atseis labai brangiai.

Isz Cincinnati, 0h.
Atkako ežia isz Chicago lietu

vys, szvogeris vieno isz didžiau
sių garbintojų tenykszczių lietu
vių duszių ganytojo, apsistojo pas 
lietuvį saliunininkę Grantę. 
Gavęs darbę, padirbo kelias die
nas, užsimanė geresnio jieazkoti-

| Laikė paskutinių rinkimų 
Vengrijoj, Maros apekrityj, ka
dangi žandarai ne leido balsuoti 
ui prieszingus randui kandida
tus, uigimė maisztai. Žandarai 
szaudė į pulkus rinkėjų, ulmuszė 
tris, o sužeidė 20 Įmonių.



daiktas.Mokslas
Pagal prof. Nusbaumą

kruopelės, žiūrint

e vėl yra smulkus

Tūli isz

Vietines Žinios.
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gerkles, nė kraujo te- 
[ganių arba nervų, nė

gyvenau- 
ų sutvėri- 

lų, vorų ir tt.

jis 1818 
chemi-

arba organizacijos 
iu ir augmenų yra 
žtai terp žemesnių 
tų skirtumas daug 
it peržiūrėjimo ma- 
į augmenis ir gy vu-

tė juos prie augmenų, 
svieto - sutvėrimėlių,

nuo jos 
daugiaus javų

| Vokietijoj, Saales klonyj, 
nao lytaus ir tirpstancąio sniego 
užgimė dideli tvanai.

Tautlecalal.
Apreiszkiu Jum*, ksdaaz užsiimu ap

saugojimo (Inaziurinimu) vaiku gyvas
tie* geriausiose kompanijose, kurio*, *t- 
•įtikus vaiko myriui, greitai pinigus i*s- 
moka. Todėl kur ass štai lankysi u buki
te pasireog* duoti apsaugojimui Jusu 
vaikus.

| Pagal paskutinį gyventojų 
suskaitymą, Maskolijos sostapilėj, 
Peterburge, yra dabar jaul439000 
gyventojų.

| Ant salos Reunion, rytinės 
Afrikos pakrantėse, apsireiszkė 
indiszkas maras.

rp gyvūnų yra sraut
ini Volvocineae, ku

li Moskolijoj, ant Kaukazo,mies
te Baku, užsidegė Kaspiszkos 
kompanijos kerosino magazynai, 
kuriuose buvo 18 milijonų pūdų 
kerosino. Ugnis apėmė su neiszpa- 
sakytu greitumu kitus magazynus 
ir porto darbinįkų gyvenimus. Su
degė prie to daug žmonių. Isz- 
po degėsių i sz t raukė 20 sudegu
sių kūnų ir 50 baisiai apdegusių 
žmonių. Blėdi skaito ant 1500000 
rabi.

keliais. Tūli iš tokiiį 
Euglena, turi viduryj 
liūs.

-Dominika* Soma*. 
Box 190, Bsmstsble, M***.

ilinti prie Volvocineae
»r mikroskopą.

greitai, suduodami į

| Mieste Glasgowe, Szkotijoj, 
smarkiai siauczia rauplės; ligon- 
bucziuoae yra dabar 433 rauplėms 
serganczių.

p Mieste Kantone, pietiniuose 
Chinuose, labai dideli szalcziai; 
suszalo ten jau 100 žmonių.

R Mieste Merville, Sziaurinėj 
Prancūzijoj, užgimė sztraikuojan- 
czių darbinįkų maisztai. Sztrai a ie
nai vaikazcziojo ulyczioms, mė
tydami akmenis, iszdaužė lan
gus miesto rūmo iri$pardaviny 
ežių. Prie vaikymo daug žanda
rų ir darbinįkų likosi sužeistų.

| Tūluose Vokietijos krasztuo- 
se pereitą sanvaitę siautė smar
kios sniego darganos; daugiau
siai pasnigo Sudetų ir Harzo 
kalnuose, teiposgi Wakarinių 
Prūsų provincijoj. Tūluose krasz- 
tuose sniego pridrėbė ant 25 pė
dų giliai.

maro.
galin

iszėjo
i vir-

B. Kvėpavimas augmenų ir gyvūnų. 
Fermentacija.

Gyvūnai ir augmenys kvėpuoja ir tame 
tai jie panašus į viens kitą. Lygiai augme
nys kaip ir gy vunaį paima iš oro oxygeną: 
augmenys tą daro visu savo kūno paviršium, 
taigi: lapais, kamienu, žiedais ir tt., gyvū
nai gi arba teipoągl visu savo kanu, arba 
tik atsakančiais kvėpavimo organais; orga
nai tie vienok pas dugštesnių skyrių sutvė
rimus gyvenančius imt sausžemio yra kitoki, 
negu pas gyvenančius vandenyj 
čių ant sausžemių apgštesnių i" 
mų kitoki negu, pafeikslan,va

. Oxygenas, patekęs prie kvėpavimo į vi
durius kokio nors organizmo, ar tai gyvūno, 
ar augmenies, jungiasi ten su anglims. Pa
sidariusi iš tu angldrugštis būva išstumta lau
kan—pas augmeniu visu jų paviršium, pas 
gyvūnus gi—arba teipjau, arba per kvėpavi
mo organus. Pas paulinius gyvūnus, turiu >

II Ant Jdodujų jūrių, aplinki
nėse Batumo, siautė smarkios vė
tros, laike kurių keli laivai likosi 
paskandyti. Netoli Batumo pa
skendo grekiazkas laiva^ “Heri- 
kli”, vežantis kerosi n £ į Konstan
tinopoliu; prie to prigėrė 9 žmo
nės. Vėjas priplakė prie kranto 
kitą grekiszką laivą “Vadionos”, 
bet be žmonių; kas atsitiko su 
buvusiais ant laivo žmonėms, ne
žinia. ,,

UŽ8iraszuNienis“Ukin|ką” 
ir“Naujienas”.

Uisiraszusiems “Ukinįką”, 
“Naujienas” tr“Varpą” per “Lie
tuvos” redakciją praneszame, kad 
minėtų laikraszczių už sziuos me
tus dar mums ne atsiuntė. Kaip 
tik ateis numeriai jau iuėję, 
pas mus uisiranzę abonentai 
juos tuoj aus.

U Smarkios vėtros 5 d. vasa 
rio siautė Sziaurinėse Prancūzi
jos pakrantėse. Prieszais Cher 
bourgą paskendo trys laivai, bei 
žmonės nuo jų iszsigelbėjo.

C. Maitinimąsi gyvūnų ir augmenų. 
Augmenys mintanti vabalais.

Augmenys traukia maistą gavo šaknimis: 
traukia iš dirvos vandenį ir jame sutirpusias 
minerališkas druskas; bet svarbiausią savo 
sudėtinį, taigi anglis, traukia augmenys 
iš oro.

Augmenys žalioms savo dalims paima iš 
oro anglerugštį, padalina ją į oiygeną ir an
glis, oxygeną išstumia laukan, jis, išvalytas 
nuo anglių, pereina į orą, anglis gi augme
nys pasilaiko; iš jų, pridėjus dar kitokius 
elementus, pasidaro krakmolas, medis ir kiti 
organiški susijungimai turinti savyje anglis, 
iš kokių susideda augmenų kūnas.

Perėmimas anglių iš oro per padalinimą 
anglerugšties vadinasi prisavinimu arba aai- 
ntiliacija. Tokią ypatybę turi vien augme
nys, gyvūnai gi ne gali asimiliuoti, taigi pa
dalinti anglerugštį ir iš jos paimti reikalin
gus elementus ir tame tai ir yra labai svarbus 
skirtumas terp augmenų ir gyvūnų.

Prisavinimas iš oro anglių atsibūva tik 
žalioms augmenų dalims, taigi toms dalims, 
kuriose yra žali grulbulėliai medegos vadina
mos chlorojilium ir tai tik dieną, taigi tas 
atsibūva tik po įtekme saulės spindulių, be 
kurių prisidėjimo augmenys ne galėtų prisa- 
vinti iš oro anglių.

Kadangi augmenys ir gyvūnai, nuolatai 
kvėpuodami, paima vis iš oro oxygeuą, o iŠ 
pučia anglerugštį (paprastai ore yra 20% 
oxygeno ir 80% azoto, su maža dalele angle-., 
rūgšties ir vandens garų), tai sudėjimas oro 
turėtų persikeisti, tas ypač uždarytuose rui
muose turėtų greitai atsitikti, paveikslan, 
stovinčiuose vandenyse, kokiuose yra daug 
augmenų ir visokių gyvūnų; bet kad augme
nys asimiliuoja, taigi prisavina anglis per 
padalinimą anglerugšties, išpučia išvalytą 
oxygeną, tai jo ore darosi daugiaus, ką pai
ma gyvūnai ir augmenys kvėpuodami, tą ati
duoda augmenys per asimiliavimą anglių ir 
atidavimą atgal gryno oxygeno.

Kadangi augmenys prisavina arba asi
miliuoja anglis iš oro, o kitas reikalingas ant 
darymo kūno medegas šaknimis traukia iš 
dirvos arba iš vandens, tai galima tvirtinti, 
kad jie ima maistą iš ne organiškų, ne gyvų 
daiktų, iš minerališkų. Paimtos medegos 
augmenies kūne jungiasi į sudėtinius, orga
niškus susijungimus, kaip antai: į krakmo
lą. medį, taukus, 'baltyminius kunus ir tt.

|| 1899m. Maskolijoj 
ktiįgų visokiose kalbose 
szum 7000. Daugiausiai knįgų 
iszėjo maskoliškoj kalboj; ant
rą vietą užima Finlandija, o tie 
ežią knįgos lenkiszkoj kalboj.

|| Į Varszavą neseniai atkako 
Kijevo gubernijos ukinįias norė
damas pirkti automobilių. Ant 
prekės greitai sutiko: nors, girdi, 
vežimas brangus, bet visgi atseis 
pigiaus negu laikyti arklius, ka 
dangi juos vos spėja nusipirkti, o 
vagiliai tuojaus pavagia. Kada 
jam paaiszkino, kad automobiliai 
ant paprastų kelių važinėjimui 
ne tinka, žmogelis labai nusimi
nė; jis mat tikėjo, kad su juom 
galės ir javus nuo lauko namon 
važioti.

| Mieste Cape Town, soetapi- 
lėj angliszkų valdybų pietinės 
Afrikos, apsireiszkė indiszkas ma
ras. Prie visų nepasisekimų ang- 
lijonų Afrikoj, reikėjo dar 
Kad nesiseka tai nesiseka 
gai kitąsyk Anglijai.

|| Belgijoj 6 d. vasario siautė 
baisios sniego darganos, kurios 
pertraukė net telegrafiszkus ausi
nes® i mus. Terp Liege ir Loeven 
geležinkelio trukiai likosi užpus 
tyti ant kelio.

— Moteris Amerikoj sunku 
suvaldyti, už peiktinu* darbus ne 
drysta jų bausti, todėl moterys 
isz to ir naudojasi Sztete Kan; 
sas daužo, naikina saliunus mote
ris Nation su savo pasekėjoms, 
Chicagoj gi lankosi į aptiekas 
garsios garbintojos stebuklingo 
gydytojo Dowies ir daužo su laz
doms vaistus. Sziaurinėj ir va
karinėj miesto dalyj atlankė jos 
kelias aptiekas. Sziaurinėj mies
to dalyj aptiekorius priverstas 
tapo palieti ant grindų amdnijaką 
ir jo aaztrus kvapas iszvijo mote
ris. Sudaužė jos vienok aptie- 
koj vaistų už kelias deazimtis do- 
liarų.

| Demonstracijos priesz jėzui
tus Iszpanijoj iszsiplatino labiaus, 
buvo jos ir kraszto sostapilėj,' 
Madride. Minios žmonių isz
daužė langus jėzuitų kolegijos 
ant Calle Isabella. Demonstra
cijose ėmė dalyvumą apie 2000 
žmonių. Ant jų iszvatkymo po
licijos pajiegų neužteko, reikėjo 
szaukti į pagelbą žandarmeriją.

į Pakėlė sztraiką Paryžiaus 
kriaueziai. Sztraikuose dalyvau 
ja 5000 kriauezių. Prie sztraiko 
ketina pristoti ir moterys siuvė-

U Pasimirė buvę* Serbijos ka
ralius Miian, pagarsėjęs darymu 
skolų visokiuose dideliuose Euro
pos miestuose. Pasimirė jis nuo 
plauczių uždegimo.

— Woodruff hotelyj policija 
suaresztavo 11 apsistojusių sve- 
czių. Atėjo į hotelį naktyj, pri
sikėlė mieganezius lovoj sveczius 
ir nuvedė .į policijos aresztą. 
Priežastys tokio policijos pasielgi
mo nežinomos.

■■■■■-.......................... —

| Vakarinėj dalyj Havanos, ant 
salos Kubos, siautė gaisras, kuris 
isznaikino dideles medžių krautu
ves, lentų pjovinyczias ir 14 na. 
mų. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant 750000. Prie to ir daug 
žmonių likosi sužeistų. v

I Pagal paskutinį liaudės su- 
skaitymą, Austrijos sostapilėj, 
mieste Windobonoj yra dabar isz 
viso 1535647 gyventojai.

II Ryme, vagiliai įsikraustė į 
Panteoną ir nuo grabų karalių 
Viktoro Emanueliaus ir Humber- 
to pavogė daug didelės vertės 
daiktų.

BIOLOGIA
------arba------

Muen 
i visa-

Aukos ant nuvargintu tautu.
8. Cvirka, New Haven, Conn. .55

Aukos ant kankintinlu.
Tam. Kisielius Mahanoy City, Pa. 1.50
A. N. Ursy, Franklin, Wa*h. .50

Ant paminkloD-ro Kudirkos.
A. N. Urzy, Franklin, Wash. .50

visi 
gaus

| Indiszkas maras siauczia veik 
visose Indijų provincijose, iszė- 
mus vidurinių provincijų, smar
kiausiai siauczia jis Bengalijoj, kur 
viedutiniszkai nuo maro mirsz- 
ta kas sanvaitę po 2500 žmonių. 
Didesnėj dalyj vidurinių provin
cijų, kur maro dar nėra, žmonės 
mirszta nuo bado. Isz apsirgusių 
maru mirszta 90%. ,

surinkti, kadangi ant tokios i«z- 
vilniuotos dirvos d lugiaus galės 
ir pasėti Žinoma, ant tokios su 
eilėms lomų ir kalvuczių dirvos 
džugiaus javų galima pasėti, bet 
ne medžių, kadangi augsztai isz- 
auganti augmenys greitai iszlygi- 
na nelygumas pavirsziaus, szak- 
nys jų lenda giliai, tai ant galo 
szaknys auganezių ant lomų susi
tinka su szaknims auganezių ant 
kalvų ir varžosi maistą isz žemės 
ir ant galo jo pasirodo per mažti. 
Žemai auganti augmenys, kaip 
antai visokį auginami javai, ant 
dirvos su lomutėms ir kalvutėms 
turi daugiaus ruimo, ant nuožvil- 
mai auganezių szaknų turi dides
nę įtekmę atmosfera. Prascziaus 
ant tokios dirvos auga augmenys 
leidžianti szakuis tiesiog gilyn, o 
ne į szalis, bet ir tokių nuo vil- 
niuotai suklotos dirvos surenka 
daugiau negu nuo lygios. Pro 
fasonus Noll darė eilės bandavo- 
nių su savo padauginimo naszu 
mo dirvos budu botaniszkame dar 
že Poppelsdorfo žemdarbystės 
mokyklos. Ant dviejų lysvių, 
isz kurių viena buvo sukasta ly
giai,kita gi vilniuotai,lygiose sin- 
lygose pasodino salotas. Surin
ko nuo vilniuotosios dirvos ant 
treczdalio daugiau negu nuo ki
tos, taigi lygiai sukastos. Dras 
Noll tiki, kad, prisilaikant jo už
manyto budo, galima net sausuo
se metuose mažiausiai ant kelvir 
tos dalies pakelti dirvos naszumą. 
Kadangi būdas tas, apart daugiaus 
darbo, ne patraukia didesnių 
kasztų, lengvai iszpildomas, gali 
jį iszbaudyti kiekvienas Lietuvos 
ukinįkas.

3 Mieste Matlock Bath, Angli
joj, brazilijonas Hildebrand de 
Brito Lyra, giminaitis Brazilijos 
prezidento, atėję* į katalikiszką 
bažnyczią ant miszių, paszoko isz 
sėdynės ir norėjo sudaužyti t-to 
vinezią ant didžiojo altoriaus 
stovylą Motinos Szvencziausios. 
Likosi vienok kunįgo ir susiriu- 
kusių bažnyczioj žmonių suvaldy
tas. Pasirodė, kad jis įgavo pro
to sumaiszymą. Sėdi jis dabir be- 
proezių namuose.

" Bavarijoj, mieste 
chene, nusiszovė pagarsėjęs 
me sviete mokslinczius, profeso- 
rius Pattenkofer. Gimęs 
m., paliko daug rasztų isz 
jos ir hygienos.

Vardan teisybės.
6 Nr. “Kataliko” (Kun. M. 

Kravczuno organe) patilpo vieti
nėse žiniose mažas straipsnelis 
apie paszventinimą pamatinio ak
mens naujos lietuviszko* moky
klos prie bažnyczios Apvaizdos 
Dievo prie 18tos ir Union ul„ ku
riame “Katalikas” (Kun. Krav 
czunas) sakosi nežinąs, kas tenai 
per paszventinimis buvo, beje: 
buk jis iszskaitęs lonkiszkame 
laikrasztyje “Dziennik Chicagos 
ki”, kad tai buvęs paszventinimas 
“akmeninio anglio”. Priversti 
ėsame pasakyti “Katalikui” ir jo 
bosui (Kun. Kravczunui), kad ji*, 
skaitydamas panaszias žinias ir 
paskui skelbdamas savo organe, 
pasisamdytų geresnį vertėją (re
daktorių) arba dar geriau*, kad 
pasiklaustų Jo Mylistos Chicagos 
arei vysk ūpo, ka* per paszventi
nimas buvo, nes jis geriau* atme
na negu Kun. Kravczuna* ir ta
da likt garsinti, o ne leisti per sa
vo organą netikusių ir melagingų 
žinių. Juk tai yra didelė gėda 
meluoti į akis ir už akių neva ant 
katalikų naudos iszleidžiamame 
laikrasztyje (kaip kun. Kravczu- 
nas visados stengiasi žmonėms į- 
kalbėti).

Gaila, kad Kun. Kr.«vezunas 
nepasi-tengia nors mažą kibirk- 
sztelę įgyti artymo meilės ir nesi
liauja lietuvius katalikus erzinęs 
ir hesitycziojęs isz katalikiszko 
tikėjimo ir katalikiszkų bažny- 
czių. J. Petronius.

| Londone, Szvento Povylo 
katedroj, laike dievmaldystosnu
siszovė vienas senas italijonas.

— Ant einanezio su paezia ir 
laukianczio karo Charleeo Can- 
non, ant kertės Aberdeen ir 53 ui., 
užpuolė trys plėšai kai. Cannon 
turėjo su savim daug pinįgų, apie 
tą turbut plėšai kai žinojo; Can
non gynėsi, kaip galėdamas. 
Tuom tarpu atbėgo karas. Vie
nas isz plėszikų szovė į motorma- 
ną ir kiras sustojo. Ant szuvio nemokanti skaityti arba turinti staesiai

y Sierra Madre kainuose, Du
ra ngo Sztete, Meksike, St. 
Andreas kastynėse atsitiko su
krauto olose dinamito ezpliozija, 
kurios visos kastynės tapo isz- 
griautos. Prie to 87 žmonės li
kosi užmuszti. Sužeistų ir tai 
sunkiai yra daug žmonių. Ex- 
pliozija buvo teip smarki, kad 
nuncszė v’są kalno virszunę su vi
soms stovinezioms ant jos trio- 
boms. St. Andreas kastynės bu
vo tq,i turtingiausios Meksike si
dabro kastynės.

Ar auksas garuoja?
Kad auksa* garuoja ir jo garai 

nusileidžia ant v.sokių* daiktų, 
apie tai neperseniai persitikrino 
Philadelphioj. Porą metų atgal 
ežia užsimanė taisyti stogą vienos 
senos bažnyczios stovinezios neto
li pinįgų muszinyczios. Skusda- 
mi nuo cinkmės blėtos aliejinę 
parvą, užtėmyjo joje auksą. Už 
tėmyjęs tą kontraktorius, pirko 
nuskustą parvą už 13000 ir pas
kui ją pardavė už ,15000. Cinko 
druožlėse ir parvoj buvo aukso už 
5000 dol. Isz kur gi tas auksas 
atsirado ant cinkinio bažnyczios 
stogo? Mat netoli minėtos baž
nyczios yra Amerikos rando pinį
gų muszinyczia, kurioje ant pinį
gų muszimo tarpine daug auk*o. 
Auksas garo pavy lale turėjo su 
durnais iszeiti per kaminą ir pas
kui, nusileidę* ant bažnyczios sto
go, pavirto vėl į kietą. Dalis 
aukso nusileidžia ant stogo pa- 
czios muszinyczios ir tai teip daug 
jo renkasi ant stogo, kad dirban
tiems muszinyczioj prisakyta po 
kiekvienam lytui rinkti vandenį 
bėgantį nuo slogo į ataakahczias 
baczkaa. Surinktą tokiu budu 
vandenį perleidžia paskui per tan
kius rėcziu*, ir per tankų milą, 
ant kurio ir pasilieka buvę* van
denyj auksas.

Kaip padidinti plotą dir
bamos žemds?

Besidauginant ant žemės gy 
ventojų skaitliui, reikia daugiau* 
maisto, gyventojams visokių krasz- 
tų, ypacz teip tirsztai apgyventų 
kaip antai Vokietija arba Belgija, 
neužtenka vietinių laukų produk
tų ant iszsimaitinimo. Matyto
jais tirsztai apgyventų Europos 
krasztų yra dabar Suvienytos 
Valstijos ir Maskolija. Sandaros 
laike eina dar sziaip teip, bet te
gul užgims karė, paveikslan, terp 
Vokietijos ir Amerikos ir per tai 
privežimas maisto produktų taps 
perkirstas, daugeliui Vokietijos 
gyventojų reiks badą kęsti. Dar 
niekesniame padėjime atsirastų 
Anglija pradėjusi karę su kokia 
vieszpatyste pristatau ežia jai duo
ną. Todėl tai mokslincziai ir 
žemdirbiai nuo seniai laužo gal
vas, kaip naszumą žemės pakelti. 
Profesorius Bonnos universiteto 
Dras Noll, ant padidinimo mažu
mo dirvos, užmano padidinti jos 
pavirszių, kadangi juo pavipzius 
dirvos didesnis, juo daugiais ant 
jos javų galima pasėti, o dau
giaus pasėjęs, daugiaus jų ir su
renka. Kaip gi vienok tą pada
ryti? Dirvos juk negalima kaip 
gumą isztęsti, ji ne gali pasidary
ti nė platesni nė ilgesni; galima 
dirvą padidinti tik iszirus aplin- 
kir.es'pievas, jeigu tokios yra, Vo
kietijoj vienok mažai yra pievų 
ne paverstų r diivą, o jeigu ir 
yra, tai tik tokios, kokios nema
žiau jų savinįkui atgabena nau
dos už dirvą. Rodosi todėl, kad 
iszartos dirvos padidinti ne gali, 
ma. 'Dras Noll vienok tvirtina, 
kad pavirszių kiekvienos dirvos 
galima padidinti, jeigu ją laikyti 
nelygią, bet padirbti teip kaip 
vylnis ant vandens, taigi aut 
dirvos-padirbti eiles kalvuczių ir 
lomų, tąsyk vi*as pavirstius dir
vos žymiai pasididį: 
a ugintojas galės

čius raudoną kraują, oiygenas. patekęs į kvš- 
pavimo organus, prisigriebia į kraują, o 
kraujas išnešioja jį po visas kūno dalis. An- 
glerugštis gi, išstumta iš kūno, "patenka tei
posgi į kraują, iš jo į kvėpavimo organus ir 
jų būva išpučiama laukan. Tokiu budu iš
pustame prie kvėpavimo ore yra mažiau oxy- 
geno, bet užtai daugiaus yra anglerugšties; 
apart to, tokiame ore yra daugiaus vandens 
garų negu įtrauktame prie kvėpavimo į 
vidurius.

Augmenys ir gyvūnai kvėpuoja nuola
tai lygiai dieną, kaip ir naktyj, augmenys 
daro tą visoms savo kūno dalims lygiai ža.- 
lioms kaip ir ne žalioms.

Oras, kokiame yra oxygenas, neatbūti
nai reikalingas visiems organizmams. Gy
vūnai gyvenanti ant sausžemio traukia oxy- 
geną tiesiog iš oro, gyvenanti gi vandenyj 
turi pasinaudoti is sutirpusio, koks yra 
vandenyj.

Taigi visi organizmai, ar tai gyvūnai ar 
augmenys prie kvėpavimo paima oxygeną iš 
oro. Y ra vienok ant svieto ir toki organiz
mai, kurie ima oxygeną ne tik iš oro, kur jis 
susimaišęs yra su azotu, anglerugščia ir van
dens garais, bet ir iš tūlų skystų chemiškų 
susijungimų, kur jis chemiškai susijungęs 
su kitokiais elementais. Teip, paveikslan, 
tūli smulkus, tik per padidinančius stiklus 
matomi augmenėliai, grybeliai, susidūrę su 
sutirpusiu cukrumi, kuris yra chemišku susi
jungimu oxygeno, anglių ir hydrogeno, gali 
iš tokio skystimo paimti prie kvėpavimo oxy- 
geną ir tokiu budu gimdo pasidalinimą cu
kraus į tulus prastesnius susijungimus. To
kias ypatybes turi antai mielės, arba jose 
esanti mieliniai grybeliai vadinami Sachara- 
mycetes, jie yra apvalaus arba elipliško, pail
go pavidalo. Veisiasi jie tokiu budu, kad 
ant grybelio paviršiaus atsiranda bumburė- 
liai, kurie greitai auga ir atsidalina nuo mo
tiniško organizmo; ant atsiradusių dar ne at- 
sudalinusių bumburėlių yra jau sėkla naujos 
gentkartės ir tokiu budu atsiranda greitai 
čielos krūvos mielinių grybelių. Jeigu jie 
patenka į skystimą, kuriame nėra cukraus, 
kiekviena atskira celė arba kamaraitė tveria 
keturias teip vadinamas užmazgus apsiaustas 
kieta plėvele; jos gali išbūti per ilgą laiką, 
gali užlaikyti paslėptą gyvybę, nors butų 
išdžiovintos. Jeigu gi toki grybeliai pateks 
į vynvuogių syvus, arba į syvus kitokių vai
sių turinčių cukrų, tąsyk, kvėpuodami, iš
traukia iš cukraus oxygeną, per ką gimdo 
pasidalinimą cukraus į alkoholių arba spiritą 
ir į anglerugštį; prie to pasidaro dar mažas 
nuošimtis gentarinės rūgšties ir glycerinos. 
Tokiu budu syvai vynvuogių ir kitokių vuo 
gų, po įtekme mielinių grybelių, juo toliaus, 
juo daugiaus įgauna spirito; tokį apsireiški
mą vadina fermentavimu; tokiu budu po įtek
mę mielinių grybelių iš skystimų turinčių 
cukrų, apturime tokius gėrymus kaip vynasr*’ 
midus ir tt. Yra visokios veislės fermanta- 
cijos ir jas gimdo visokį grybeliai, kurie iš 
visokių organiškų susijungimų ištraukia 
jiems reikalingą oxygeną.

Paskutiniuose laikuose mokslinčiai per- 
____Ino, jog ant svieto yra tūli stovinti ant1 
žemiausio laipsnio augmenėliai, kurie gerai 
gyvuoja ir veisiasi, nors ne turi visai oxyge
no, taigi gali jie gyventi ir be oxygeno, gali 
be jo apsieiti; organizmėlius tuos praminė 
vardu anaerobia (žodis tas sudėtas iš trijų: 
a—reiškia užgynimą, be; aėr—orą ir bios—^gy
vybę), tūli iš tokių augmenėli^ net visai ne 
pakenčia oxygeno, jie, susidūrę su oxygenu, 
miršta, nyksta. "

Brockton. Mas*. W***rio7d. 1901 m. 
pssimir* esi* jauna* 96 wyr*s. Wincai 
Brasuleviesia, dar new*de*. Paėjo iss 
Kilniau* gub., Traku p**., kaimo Stri- 
vinloku. Prigulėjo prie s*. Roko Dr-tes 
ir prie "Susiv., L. A.” 10 waaario drau
gyste Isskilmiogai palaidojo jo kunat 
Baioycxiojekn. Matulaiti* pasakė gražu 
pamoksi* ir palydėjo į kapu*. VVelionis 
buwo d*rb*xlu* vyras, su visai* gražiai 
sugyveno ir nesigailėjo auk u ant tau- 
ti*xku reikalu. Ssv. Roko Dr-ta

Naugatuck, Conn. Waaario 7 d. 1901 
m. tapo cila trūkio su važinėtas lietuvy*, 
Juos** Barčai u lis, 37 metu, ženotaa, pa
ezia su vaikai* turėjo Lietuvoje. Pri
gulėję jis esi* prie Sx. Petro Dr-tes, Ir 
jo* kasat* i* tapo palaidota*.

A. Bauaus.
Box 728, Naugatuck, Conn.

Mahanoy City, Pa. Wa*ario 7 d. 1901 
m. angle kasyklose “Cupol mine*’ Isido- 
rtus Kasparas pagautas gaso “black 
dam”, krito žemyn ir laba! susikūlė. 
Parvežta* namo į kėlės valandas pasi
mirė. Welionis turėjo 25 metus amžiaus 
ir paliko pacxi* naszle. Prigulėjo prie 
ssv. Antano draugystes ir su jo* asisten- 
oija tapo palaidota*. Tam. Kisielius.

•e—!!——------------------

— 12 d. vasario iszpuolė *u 
kaktuvės gimimo dienos Linco! __
no. Dieną tą viaoj Amerikoj ap- 34178. Halsted 
vaikszczioja kaipo tautiszką 
szveutę, visi biurai bava uždary
ti. Vėlesni prezidentai ant tokio 
paminėjime ueužsipelno, kadangi 
jie nė patriotizmu, nė dorumu ne 
atsižymi. Vėlesni Amerikos pre
zidentai yra tik įnagiais politiszkų 
partijų vadovų.

— Pereitos pėtnyczioe dieną ir 
per visą naktį Chicagoj snigo ir 
tiek pridrėbė sniego, kad uly- 
cziom* sunku buvo pereiti. Prie 
valymo nuo sniego ulyczių 1600 
darbinįkų gavo darbą. Szį metą 
miestui, ypacz gi ulyczinių karų 
kompanijoms, iszvalymas miesto 
nuo sniego ne mažai pinįgų k a gi
tuos.

Pigiai ant pardavimo 2 namai su Įlo
tais, groserne ir bucterne; apart to yra 
gyvenimai ant 3 famlliju. Yra geroje 
biznio vietoje, kur galima uždėti šaita
ną ar kitoki bizni. Priežastis pardavi
mo — savininkas iuvažiuoja į Lietuva. 
Ataissaukite pas:

Jone Grybe. Box 133, We*tville, IU.<a<
Pigiai aut pardavimo kri*Msisxkas 

ssapas su visoms reikalingom* prieisi- 
soma: 11 siuvamu massinu, 1 skyline ma- 
szina, prosai, stalai, krėslai, geso “Užtū
ra*" ir viską* ka* tik reikalinga. Jo sa
vininke* per keli* metus daro esi* gero 
bisni, bet ssiądien turėdama* kita dides
ni bisni szi nori parduoti. Atsiuaukite 
pas: J. Petrossiua,

168 W. 18th 81, Chicago, ūl.

i** redakcijų* už«i»telewe laiknssli. 
telksi* duoti žiu* Dr-ta* sekretoriui iki 
8 d. Kovo, tai rekretoriu* lalkraazti »•- 
laikys. Nedave žinios sulyg minėtai 
dienai bus priversti už JI užsimokėti į 
Dr-tes kasa. Su guodon*

A. Rudauskaa. *ekr.
3252 & Morgan st., Chicago, 111. 

(S-S)
IkarapiJoH mitingsui.

Chicago. Nedalioj, 17 vasario, 7 vai. 
vakare, saleje po nr. M0 W. 18th St., 
bu* metinis susirinkimas parapijos Ap
vaizdos Dievą Todėl visi parapijonai ir 
parapijonko* parapijos Apveisdo* Dievo 
yra kviecxiami kuoskaltlingiauslai susi
rinkti nes ant metinio susirinkimo yra 
daug svarbiu reikaluant apsvarstimo.

Su guodoae,
Kn. E. Stefonavycsta, klebonas*

Chicago. Dr-te 8*. Franciszkau* se- 
raf. ture* savo pirma balių nedalioj, 17 
Wa*ario, 1901, Froiheit Turo salėja

------ 1 st., terp 34 ir 35 ui. In- 
žengs vyrams 25 e., moterim* ir mergi
nom* dykai. Wi*u* lietuvius ir lietu
vaite* kviecxia aiži lankyti.

Komitetas.

South Chicago. Dr-te S*. Ixidoriaus 
turės savo Teatre ir Baliu nedelioj. 17 
Vasario, Templln saleje, 8801 Oo m mar
čiai avė. Prasidės 6 vai. vakare. Inžen- 
ga vyrams 25c., moterim* ir merginom* 
15c. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
czia atsilankyti. Komitbta*.

Philadeiphia, Pa. Vasario 3 d. 1901; 
dalyje miesto vadinamojo Franford, susi
tvėrė nanj* iietuviszka paazeipine drau
gyste vardo “Liztdva" ir iszrinko se- 
kanezia vyriausybe: P. Milevicsia prex., 
P. Račius, vice-prez., M. Dovdaraviezis, 
p rot. sekr., I. Billaviesia, fln. sekr., L. 
Stegvila kasteriu*, 1. Varvali*, marszal- 
ka; A. Lukoszeviczia ir A. Balandis, ka
so* dabotojai. *

Dideli* Balius.
Torrington Conn. Dr-te Algirdo lai

kys savo pirma bailu substoj, 16 Wa*a- 
rio, 1901, Germsn Union saleje, Thes- 
tre Building, ant E. Mainst. Prasidės 
8 va), vakare. Grajys pirmos kliaao* 
mu*ika isz Waterbury Conn. įžengs 
vyrams 25c. moterim* ir merginom* dy
kai. Wi*us lietuviu* ir lietuvaites szir- 
dingai kvieczia atsilankyti;

Komitktas.

| Belgijos sostapilėj, mieste 
Bruzellėj, ant ulyczios stovintis 
policiotas suaresztavo savo kart 
lių už per greitą važinėjimą ant 
automobiliaus.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Kazimiero Rim

kaus, kur* 12 Rugpjucxio 1900m. iuvaže- 
vo Į Chicago* ligonbuti. Ji* paeina isz 
Kauno gnb,, Raseinių pav., Kaltinėnų 
vol., kaimo V i togai o* Ji* pats ar ka* 
kita* telksi* duoti žinis ant adreso:

M, Rimkus, Alderson, Ind. Terr.

Pajieszkau Jono U t kaus ir Antonino* 
Brazai ežiu tęs, abudu Kauno gub., 
Sziauliu pav., Paberžių kaimo, teiksis 
atsissaukti ant adreso:

Iz. Brazaitis.
Box 114. 80. Giastonbury, Conn.

Pajieszkau Juozapo Rapazio, Kauno 
gub. Panevėžio pav., kaimo Dvarninku. 
Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
ant adreso:

M. 8zriebis. Morris, Conn.

Pajieazkau savo pusbrolio, Jurgio We- 
rigos. gyveno VVestville, Ui. Ji* pats 
ar ka* kita* teiksi* duoti žinia ant adre
so: Ant. Astrauskas

Bos 188, Naugatuck, Conn.

Pajieszkau Aleksandro Tamuliuno, 
8uwa)ku gub. Marijampolės, pav., Pil- 
visskiu parap. Ji* pat* ar kas kitas 
teiksi* duoti žinia ant adreso:
Jonas Mikalaviczia, M i ners v i De, Pa.

Pajieszkau savo gimiuaiczlu Marijo
nos Dauskurdaltes ir Malvino* Janusz- 
kaites, Kauno gub., Raseinių pav. Jos 
paežio* ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
ant adreso: John Grussauskss

17 Garfield st., Waterbury, Conn

Pajieszkau savo brolienes, Onos Cze- 
puliene* isz kaimo Obelyno, 8zylėlio pa
rap., Raseinių pav. Kauno gub., Ji pa
ti ar ka* kita* teiksi* duoti žinia ant 
adreso: Mrs. Johane Januszauskiene,

632 N. 3rd st. E. St. Louis, III.

Ar nepažinote kas Stanislova Sredin- 
•ka isz parapijos Krokalaukio, jei žinote 
apie jo sm*rti, arba gal dar gyva* yra, 
duokit žinia kunigui P. Sauruaaicziul, 
34 John Str., Waterbury, Conn.

Temykite 8anariai Dr-tes 
8. Daukanto.

Chicago. Dr-te Šimėno Daukanto ant 
susirinkimo laikyto 6 d. sausio 1901 m. 
nutarė laikyti “Lietuva" už organe ir 
ant sekanezlo meta Todėl visi sanariai 
privalo už ji užsimokėti ant sekanezio 
susirinkimo, kuri* bu* laikytas, 3 d. Ko
vo. Teipogi Dr-te nutarė dapirkti (savo 
knygyną daugiau knygų. Knygynas tal- 
pinasi toje peczioje saleje kur ir susirin
kimai draugyste* yra laikomi, po nr. 
3601 8. Morgan St., isz kurio kiekvienas 
dr-te* sanary* gali gauti knygas ant pasi
skaitymo dykai; neprigulinti prie drau
gyste* gali gauti jas už užmokesti po 5c. 
ant sanvaites nuo kiekvienos knygos.

Ant susirinkimo laikyto 3 d. Vasario 
tapo užtvirtinti knygiai ant sekaacsiu 
metu: Kas. Liaudanski* 3301 8. Morgan 
st., ant antru metu ir Jonas Radavyczius 
3252 8. Morgan at., ant pirmu metu. 
Norėdami gauti knygas ataissaukyt* sta
esiai į knygyne, po nr- 3301 8. Morgan 
st. A. Bijanskas, sekr.

3327 Auburn avė., Chicago.

Temyketi sanariai “Llnoayboa” 
Draugystea.

Chicago, Dr-te Liuoaybes ant savo 
susirinkimo laikyto 3 d. Wešerio, 1901 
nutarė palaikyti "Lietuva" už savo or
gane Ir ant antro meto.' Todėl aanariai

Eudorina elegaus, prig 
gruppos, matoma { 

gę siūleliai kruta gana 
vandenį; gimdo krutėjimą viso gyvūno, 
tie gyvūnai ne turi nė 
kėjimo organų, nė dr 
kojų, nė kitokių specijališkų organų, bet su
sideda iš vienokių, sui inktų į krūvą vienoje 
plėvėje kamaraičių aiba celių su išaugusiais 
plaukeliais. Sutveriu ėliai Šitie teip mažai 
panašus į kitus, kad ti Ii mokslinčiai priskai- Į -tMviį]

IV. Augmenys ir gyvūnai.
A. Skirtumas sudėjimo augmenų ir gyvūnų.
Žvėrys arba gyvūnai turi daug painesnį 

sudėjimą negu augmenys. Palyginkime, 
paveikslan, kokį nors ai^kiažiedį augmenį su 
turinčiu kaulus gyvunu,: o tuojaus pamaty
sime, kaip didelis skirtukas yra terp vieno 
ir kito organizmų skyriaus. Gyvūnai turi 
daug visokeropo eudėjimio ir paskyrimo or
ganų: turi daug maitinimosi organų, kvėpa
vimo, kraujo tekėjimo j organus, smegenis, 
nugarkaulio pienus, drigsnes arba nervus, 
raumenis, kaulus, jausmją organus ir daug 
kitų visokeropo paskyrimo. Augmenys or
ganų turi daug mažiau: purkščią ir jos išsi- 
kerojimus, šaknis, laputĮ, bumburus, žiedus, 
ir vaisių su sėkloms.

Jeigu terp sudėjime 
augštesnių skyrių gyvui 
didelis skirtumas, tai 1 
skyrių augmenų ir gyvu] 
mažesnis ir juo imsime aj 
žesnių ir žemesnių skyrii 
nūs, juo skirtumas sudėjimo vienų ir kitų 
bus mažesnis.

Teip, paveikslan, tt 1 
kus sutvėrimėliai vadinai 
rie, žiūrint į juos be pafrelbos padidinančių 
stiklų, išrodo lyg juodo* 
gi per padidinantį stiklą, išrodo lyg kamuo
lys turintis iš viršaus dėvę, viduryj gi yra 
minkšta medega, kurio 
apvalus grumulėliai va linami celėms arba 
kamaraitėms, nuo kuifių eina panašios į 
smulkius siūlelius išauįgos, turinčios vidu
riuose žalios parvos gnimulėlius, nuo kurių 
paeina žalia viso gyvūnėlio parva. Tie išau-

mažyčių, matomų 
tik su pagelba labai pi didinančių stiklų, ku
rių kūnai susideda iš 1 ieno grumulėlio arba 
celės su išaugusiais iš os krutančiais plau- 

gyvunėlių, kaip antai 
žalios parvos grumule- 

tokių nįatomų tik per padidi- 
^/~ n^nčius stiklus gyvūnė

li^, kaip antai gyvenan
čios vandenyj infusori- 

)""wjcĮ, turi savo kunelyj 
šėlutę, per kurią paima 
maistą, kiti gi visai ne 
tuįri nė tokios skylutės.

- Pąskutiniai gyvūnėliai su 
Ji panašus į tulus ne 

atomus liuosomis aki- 
vandeninius augme- 

e nulius, turi net tokią jau 
* žalią parvą kaip ir tie 
augmenėliai, kruta teip 
jau kaip ir tūli vandeni- 

j niai smulkus augmenė- 
- liai su pagelba išaugusių 

iš grumulėlių arba celių 
ilgų plaukelių. Todėl terp 
žemesnio skyriaus gyvū
nų ir augmenų labai sun- 

A-EuK-eu*.' w-pisukeii*i.kju surasti rubežių, sun- 
J toSSlta! Mi atskirti gyvūnus nuo

augmenų, kadang^mąt ir savo pavidalu, su
dėjimu ir ypatybėms: žemiausio skyriaus gy
vūnai labai panašus į žemiausio skyriaus 
augmenis.

Taigi mat, tirim-jant žemesnių skyrių 
augmenis ir gyvūnus, turinčius kuo prašiau
sią sudėjimą, kuo mažiausiai organų, terp jų 
patinkame tokius, aj)ie kuriuos sunku pasa
kyti prie kokio skyriaus jie priguli—prie gy
vūnų, ar prie augmepų.

Taigi aišku, jog terp stovinčių ant že
miausio laipsnio organizmų skirtumas maži
nąs! ir ant galo jiatinkame tokius, kuriuos 
nežinia ar priskaityti prie augmenų ar prie 
gyvūnų, patinkame jtokius, kurie užima tar
pą terp gyvūnų ir augmenų.

vienok atbėgo du polleistai ir su
ėmė du plesziku, treesiasis gi pa
bėgo.

— Finansų komitetas Cook 
pavieczio uigyrė numažinti algas 
ant 10% visų urėdnįkų gaunan- 
czių algos daugiau kaip 1000 dol. 
ant metų. Ir teip dar užmokės- 
nis ne pagal darbą.

— Sudils Gary prisudyjo nuo 
miesto Klarai Marvrin 15000dol., 
Mamin mat pernai parpuolė ant 
trotuaro ir uurilaušė koją. Už 
tokį atlyginimą ne vienas gal su
tiktų parpulti aut trotuarą—*' x
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Knygų Katalogas.
Knygos mw<m spaudos. 

Akyvi Apsireisskimal Sviete, ant kurtu žmo 
nes neotatos 4iun.bat ju gerai nesupranta; 
na T sbronellsla. Nsudlngiause knygele ant 
svieto dasltinojimul l»t ko darosi lai 
bal. griausmai, lietus Ir sniegas; kas yra 

debesiai ir ant kops laikosi....?... 3Oc

Preke MSc

Gyvenimas Gena vaitos (Geno ve los). Yra 
•to labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
Mjž karia Ustavia! jau daug karta gir- 
u«ja TTB 50c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, su 
trumpu apsakymu apie pargabenima Dr-tes 
Atplrkeįtetu tes Italijos inžlsmiu karalystes 
skersai kalnus Alpnmis vadinamus. per- 
*»r» ta ant llctuvlszko K n Petro Saurusaiozio. 
Kas nori t u re U dvaaiszka nauju pasiskatlmu 
tegul nusiperka ssf kningelg.................Žta

lta

Influenciją Užgydyti.
Negali jokios neatsakancaioe 

gyduolės, kurios sugadina pilvj 
ir per tai dar labiau ligonini 
kenkia. Isz vienos ligos per 
ateakanezių vaistų naudojimu 
gema desz>mts kitų. Laike 
fluencijos reikia, kad pilvas
tų kuodidiiausioj tvarkoj ir kad 
skilvis gerai maltų; tuom tik 
galima iszvengti negeistinų ligos 
pasekmių. Influenciją sergantis 
#m^?us paprastai nustoja apetito, 
ir todėl czia reikia kji nors dary
ti, kad Jam norj valgyli sugr^- 
iinti. Tame dalyke geriausiu 
vaistu yra Trinerio American Eli- 
xir of Bitter Wme, kurs reguliuo
ja vidurius geriau negu kitųhum- 
bugerių patentuotos gyduolės. 
Kokias uiganėdinanezias pasek 
mes gydyme iufiuencijos turi Tri- 
nero kartusis Vynas, liudyjadau 
gybė prisiųstų padėkavonių. Vy 
nas tas fabrikuojamas yta v.enin- 
teliai Amerikoj per Joseph Tri- 
ner, 799 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. Koinume prisiųstame 
mums laiszke skaitome visados 
beveik t ji pat: “Asz daug girdė
jau apie naudingumu kar.aus Tri
nerio Vyno ir po to, kaip patsai 
parsigabenau sau keletu jo bonkų, 
perpiliudyjau apie teisingumu tų 
atsiliepimų, kadangi į trumpu 
laik^ iszsigydiiau nuo influenci 
jos, kankinusios manę per keletu 
sanvaiezių. Siuncziu todėl tamis 
toms szirdingy padėkavonę ir ve 
lyjų visiems naudotis tuom vynu 
dėl ūmo atgavimo sveikatos. T. 
K. Jasionovsk’. Priceburg, Pa.” 
Yra tai laiczk s venas isz dauge
lio, kurie karsztai rekomenduoj 
musų vyny visiems ligos apnyku 
tiems žmonėms. Todėl tegul 
Trinerio Bitter Wine randasi kož- 
nuose namuose, kaipo parankiau
sias vaistas nuo visokių ligų- Ga 
Ii gaut ji visose aptiekose arba 
tiesiog paisigabenti nuo paties 
iszdirbėjo. Reikalaut reikia vi
sados tikrojo Trinerio vyno.

H.Y0IKNA. Daktarinka knyga arba mokslas 
nnte uilatkyma sveikatos, tea kurios gall be 
nagelbos daktaro Issslgydytl nuo daugy bes

tys,patalkya apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokiu Ilgu, palaikys užlaikytiouelybeje aawo 
sveikata, pailginu savo antai ir mokės užau
ginti sveikata ir tvirtais sawo vaikelius.

4.ple turtu iazdlrbima. Parasze Bebram; wte 
S. M. Valkatas gvildenantis politl«zk;J| eko
nomija. Kokiais keliais teaidlrba turtai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo.............|................ 86c

Geografija arta žemes apraszymas. Pagal Got- 
kie. Nalkovski ir kitas, sutaisė Siera*!. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygszlol ilsėju
siu lietu visiku knygų. Aiszkial ir supran
tamai apraszo vtea musu žeme, jos pavidalu, 
diduma Ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanolius tez suves ugnį: 
Isz kokiu žeme sluoguotu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
koa ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, pruski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua irti Žeme įpra
si y t* dalimis įsiskaitytos visos viesipatys- 
tes, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ja: koki ju tikelirial. kalbos, paprocaiai, už- 
siemimsl. prsmoiK-i. iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoją, fabriku, pra 
monlu; kur koki orai: ezalcztal ar karsi 
ežiai, lietui ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir naktiss; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6z9 oollu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: mapu gyvu 
liuir tt....................J............fU-OO

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis litaromte atspaasti para

I“rw,?.k,l<1 “»•■«*>• InkzlzleljoB. zzrtotl VI ir 
yll zzlmtmecziiaoM dei praplatinimo ka
te bliu tikėjimo ant žemo. Paraižė Mae 
Donald Labai akyva knygute.........

I«a ko kyln melai Ir viiokloi ikrtaudoa žmo
nijoje. Paraitė kn. DembakU. Szt kili
ką paduoda ivarbiauilai liztraakai iiz 
•zventoi Biblljo* kurtei perskilta lupra 
•lt, kai yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia jf žmonėm, skaityt................

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoltoglszkai Lietuvos teztyrinejimaa, 
naudinga moksllszks knygele......... . ita

Istorija Europos su mapoms tta
Istorija gražios Katrukos •• “ Ita
Istorija tes laiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . .Ita
Istorija gražios Mageleaoe ., ita
Istorija septynių Mokytoju * “ tta
Istorija arba apsakymas apie Lietuvon praei

ga. Paraižė Zanavykas. žte
ssganlmas vargdienio. Knig< le pamoki

nanti kaip pagerint iavo gyvenini* 26c
intekme Sooljalistlszka sanlygu ant vilu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi.............. ita

JuoaupaiKonluszevskis, arba kankinimas
V n įjotu po valdžia maskoliaus 50c

Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius
ir du gražus straipsniai isz ukimkystei to

Ka darytis, kad butume sveiki ir ligai gy
ventume.................................................... Ita

Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, 
sutaisytos antž balsu, dėl vyru ,. .86c

Kaip įgytle pinigus Ir turtą „ ite
Kaip apsiginti nuo keteros ir kiti naudingi 

skaitjrmai , , ite

Ite

Sziumetiniu kalendorių ir wiso- 
kiu kitu knygų dabar galima gau
ti “Lietuvos” redakcijoj. Kalen
dorių preke 15c.

Maskarados balius.
Subatoj, 16 Vasario darau maskarados 

balių, ant kurio grajys gera muzika ir 
svecziai apsirėdė maskose galės gražiai 
pasibovyti. Todėl visus lietuvius ir lie
tuvaites kviecziu atsilankyti apsirėdžiu
sius kaip tik kas iszmislija. Keiscziausei 
apsirėdė gaus puikius prezentus.

Su guodone,
L. Ažukas, 

3301 Auburn avė., Chicago, III.

Grand Opening.
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 16 ir 17 

vasario darau balių įkurtuvių savo naujo, 
saliuno. ant kūno grajysgera muzika, o 
sale didele, Ui galės svecziai susirinkę 
gražiai paszokti ir pasibovinti. Todėl vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti. Su guodone,

Jul. Kulperts 547 S. Canalst.

Pasilinksminimo balius!
Chicago. Subatoj, 16 vasario, 7 vai. 

vakare darau pasilinksminimo balių, ant 
kurio grajys gera muzika dideleje saleje, 
kur svecziai susirinkę galės gražiausiai 
paszokti ir pasilinksminti. Todėl visus 
aplinkinius ir pažysUmus kviecziu atsi
lankyti. Su guodone
J. Petroszius, 168 W. 18th St. Chicago.

siun-
Par-

Ame-

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei 

eziz pinigus į visas svieto dalis, 
duoda szifkortes ant visu linijų į
riks ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat gaiima gauti visokiu 
lietuviszku -knygų, abrozu, abrozeliu, 
psvinezevoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad- 
suokite kįjp:

^iA. <)lszewslds,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Sziaurrytiniuose ateituose “Lietuvos” 

keliaujaneziais agentais yra: Win,Kuda- 
rauckas isz Lavrence. Mass. ir Jo
nas Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose steituosd Jurgis Kazakeviczius 
isz'Pittslon, Pa., Juozas Petrikis isz 

’ Philadelphia, Pa. ir P. G. Lorantz isz 
Pittsburg, Pa.

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

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Yorke, Stanislovas Rinkeviczius 
ir K. Balcziunas Brooklyne N. Y., An
drius Maczis Shenandoah, Pa., Petras 
Bieliauskas Mt Carinei, Pa., M. J. Da
mijonaitis Waterbury, Conn. K. Gedi
minas, Pittsburg, Pa.

“Lietuvos” Iszuustuvk.

Pasarga.
Rusijos valdžia panaikino dabar aziuos 

popierinius (bumaszkas) pinigns:-rub- 
lioiaa, 5-rublines ir 10-rublines; o j u 
vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosaijo- 
je tik 3-rablinea, 25-rublines, 100-rubli- 
nes ir5Q0-rubUnea. Dabar siuneziant į 
Rosija pinigus per bankas, mažiau kaip 
25 rublius reikia taikinti kad siunczla
ma suma duotus! padaryti isz 3-rabR- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rublius. Szitos visos sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, Z, 4, 5, 7, 8, nes salos su
mos nesiduoda sudaryti isz S-rubli 
niu o bankos negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po- 
Berinius. 8u didesnėms sumoms kaip 

rubliai vargo nėra.

Istorija Suvienytu VValstiju Sutaurinęs Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai tez Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare aitai 
žemei. O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienyta Walatiju. kuri yna reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žsmejs gyvenaneziam. idant 
saprastu kokes jis czia tiesas tari, kas jam 
^ra vale daryti, kas ns vate. Turi

Drūtuose, gra*N10ee apdaruoii.

sAslp M sako h ta persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
prsaaion rusas sn Litbuanle supiesze kun. V. 
Dembskli.............................  lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinyi Dro 
L. Wehlam. Isz angliszkotazgulde kun. V. 
Dembakts.. ...................4...........  4®*-'

Kražių Skerdyae Apraszo ana baisa atsitikima 
kada 1603 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir až- 
pecsetijo bažayezia. Atezklausial apraszo 
ta visa atsitikima........ L.......... ............IBc

ifc 
. ite 

10c 
Krumplio Jonas pasaka „ Ita
Keletas iodiiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.(M Ita 
Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams yy- 

risskiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka, 11 dalis. ...... ........................

Kataliku Uažnyczla ir mokslas pagal Kabi

isn lietuviu gyvenimo 
Kristijonas Duonelaitis

ita
40c

1186

Dtetuviszkas Lementonus su poterisis. kate
kizmais ir mtetranturu....|..................IBc

Mokslas apie Žemj ir kitas tvistus, ju būvy ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, tes ko ji su
sideda. «nt ko laikosi Ir kaip sukasi; kas

tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomtezku abroaeliu, turinti 226 pusiu 
plūs. Yra tai vienaties knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszvleetl....... ...TSc

D-utuosa, gražiuose apdaruose........... 91.00
luenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parnase

pagal leaktezkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
Jeista "Tevynss Mylėtoju Draueystes'*.—Yra 
tai aprasrvmss Lietuvos su Lenki)* •usivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia alszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.lėtuvos kunigalkszcziais: Kelstueziu. Vy- 
autu ir kitais. įsa szioe knygeles skaityto

jas niaukiai supras, ar lenku prletelyste yra 
mums naudinga ar budinga............... 1B<*

Lietuviu pratartai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po valdžia persu Psrss/e L«e 
tavos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapaa parodaneztas vietas, kur 
senoveje gyveno lietuviu pratartai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 meta priesz Kris
taus glmtmg............... J..,...................5Oc

MLindsugis Lietuvos Karalius. Istoriazkai pa 
veikslas penkiuose aktuose Lenkisakai pa
raižė Julius Sloveckl. lietuviszkal vsrte 
Viseas Kapsai (Dres Kudirka*. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. BSc

T*Jati>asls Ltetuvtazkss Sapnlnykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Kgipttezka sapnlnyka.—su 310 aiszklu abro- 
sėliu,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senovės žmones vartojo inspejimui 
ateites.—Geriausei IszguMo visokius
---------  BOcsapnus 
Apdarytas.......................L..i......................®5c

UUtypa. apysaka iss laiko tarpeavtszkos kares 
ladijonu Amerikos......*....................VBo

OOo
Pamokslai Iszminties ir ijeisybes tsrguldinetl 

Oalvoczlu vtsu amžių. Czia yra patilpf 12b 
gražlujuoklugu ir iszmintlngu pasakaičių 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naacziu įkaitimu tegul nusiperka szif knln- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonose turės kf 
papasakoti iraot kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti iszmintingf atsakymu......3Oc

naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raszytie gromatas ln:pažystames, prtete- 
liūs, gimiaias. mvlimaisias ir mylimuo- 
a.us priesz apsivertima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai stovin
ėsiąs ypatus. Pasvsikinlmal(pav: nezevo- 
aes) ant Nsulu Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svsrbluose atsitlki- 
............................................ i............................. BOc

Robinsonas Kražius, moraltezka ir žingedl 
apysaka paszvasta jaaaaansnai..... SBc

Senu Gadynių taznyke Giyi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinuna: sutaisė Szeraaa. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus aat jos 
*t*ir*dim*. Szlandlemtu sutvėrimu kunus 
žmoses kasdami gilius nulinius, kanalus ar 
imdami iaz žemes anglis, randa giltai palai
dotus žemeje. Tulu sstvėrimu atrado eile
lių, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikta sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra snandien Įsistatyti ivat 
riuose n_uzejuose, tez kuriu žmones moklnasF 
pažinti, kaip ssaa yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo joa eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllncziai tez to semta bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokia 
badu gyvi sutvėrimai keliesi isz žemesniu 
In augsrtesaes veisles, ir pagal storuma ir

rimą kanos raada, gali be apsirikimo sprens- 
ti. kaip sente! ir žmogus ant muia žemes at
sirado. Knyga tari JTO puslapiu stambaus 
drėko, ant graž.os popteros ir apie IŽO pa-, 
keiksiu invalriu tesu gadynių isznykasin su
tvėrimą. Preke. ....7L........................•1.00

suprantamai aprauso visas 5 dalis svieto. Sa 
74 paveiksteltais: mapn, žmonla, gyvallu Ir 
medžiu. Tinkamizuse g-ograflja in pradine 
mokslaing.....................j...............................S6e

Vanduo ant žemeA po žeme ir virsiu je žemes. 
Rusiszkal paraižė Rubakin's. Verte Drugy*, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vandeni 
permaina ir velkniss: kaip Ite persike:-ns 
In gara, kyla in virsią ir tanai tverta debe
sius. debesiai padangėse atves;, keleztasl 
In vandens isszeiius ar Miego lustelius ir 
vėl krist* aat žemes, isz kurios buvo pakll;. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuliui paskui 
urpdams ano saales keieziasi In vandeni ir 
ažfleta laukus. įsirėžo ravus. apes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vėl veikla tfpatl 
darbf kaip ir aat viraaaus žemes.....lOc

Žmogus Nepliaszkis. Verte tes szvediszko Ne
ris. Grasi apysaksls: kaip tartingo prekėje 
sūnūs ansivede su varginga mergina ir lai- 
mingtau gyveno už kitas, su turtingoms sp- 
stveJusiud. Brite spysakels užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gtezkos dorybes.... ...........    lOc

Knygos 8wetimo** spaudos.

ita 
11.00

iszganlngo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurios yra seniausios aut 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuvlszka kalba yra seniausia Ir kad turi

nuo ta nsprteteliu apsisaugoti . Ite 
Arielka yra nuodai paeinanti tes girtybes: Czia 

apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkta žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeltals žmo
nas pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
Ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszatay-

Aebosla, ir teip moki n ture dėl valku, sutaisyta 
tortas, nes jame rasi daug naudinga, pamo- 
klnanczia straipaaeiik, prie pabaigos gi po
teriai ir prisskyteal...,.—...................90e

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............ ite

Andersono pasakos, P.
Ita

Anglisskai-Hetuvlsakas todynells, sutaisytas 
ks. P. Saurusalozio. tart apie M00 žod
žiu: angllssklžodžial įsagu Minėti lieta- 

visikai................ 4.................................... 800
ItaBirutes dainos

negirdėjo. Preke “ $100

Dallyde arba patarmes stalioriams. surinktos 
Isz naujausiu knyga, su I>0 paveikslu, 
a n tano Dailides, Yra tat rankvsdis mo-

Duonos jtestkotojai, spvsakaiH. Beakievi- 
cziaas................... J........ . .....................

Etaologtazkoe smulkmenos. D-TO J. Basana- 
vycziaus. Mokslinki lietuviu prasitęs

pilies 1MB m., du pulk 
Mksandro Gužsozlo

tuviu 
GvveaisM

Kristijono Donelalczio Rasztat.......i............
Kapai Didžn Kualgaikszezlu irKaralia Vil

niuje Pagal A. Kirko f, puasse N. Yra 
tai Istorteskas iszsznipi .ėjimas apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvieoziu D. L. Kunigaiksz- 
czlu ir Karalių..............................    10a

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraižyti J. S. 
Kuokszczlo. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru..............   ite

Krltuollai Mviesoe bei abrozal Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu petkra- 
lanczlu tūlas tikejimtezkus dogmatus— 5te

Kabalas talpinantis savyje viioklu • užmial- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai ite

Kelios tetoriszkos dainos. Gręžios Ir svarbios a- 
pia Lietuvos praeitis, jos lietu visikus ku / 
nigaikszczius. Kražių skerdynes ir ta....(ite

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru.... ...Vte 
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingume .........................  10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

ralezio. Aiszktei apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, klek ir koki žmonei 
buvo areartuotl, kiek sužeistu, kiek už- 
tunsztu, kiek nusudy'u ir ta.................15c
vienytose Valstijose platforma....................10c

Lietuviszkos Pasako*. Medega lletuvtezkai my- 
lotogljai. Surinkta Dro J. Baaanavlczlaua. 
Ciia telpa 14 seniausiu lietuviszku mytolo- 
giszku pasaka, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkunasir velnias. Žmogus ir vrelntas: Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laume ir 
Laumes; Apie Dali: ApleGiltlne; ApieSzal- 
na ir szaltl; Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žalėsius ir smakus; Apie vilktakius arba 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu taiku ia kūrės dar 
ir szigdieu daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe.......................   61.50c

Lengvas būdas paežiam per save* pram^k- 
lie raszytie, dėl nemokaneziu ite

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtai dainų ** 62.50

Uetuvlszkas Albumas. Laida I. Islortszkos ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengtas ir Įsi
leistas kn Miluko su pagelbt prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pate’apraszymate žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrro* Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szrenczlausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies. 
Llszkava; Nauji Trakai; Griureaiai Medini 
ku pilies; Gelgaudlszkii; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje; Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai. Mir, Vysokie Litevskis; 
Kretinga: Kražiai; Rak linkio bežnycna.

Pasaka eole Joną Tvardanckž garsu bartinykb 
ir jo darbus syk lu su aprasiy mals apie bar
tas. Puslapiu 166 Preke ... *

Pamokinanti aprassymai tes gyvenimo žmonių
Ir visokios rodos......................................... ifc

Pradžemokslis Rankos Rasztodel norinesiu 
Užmokti* gražiai rarvytie ite.

Pradinis mokslas apgliszkos kalbos................. 78c
Pulkus spraazymas tez gyvėsi m o Listuviu 

paraszyta dėl Amerikos Ltetaviu..... $1.00
Plunksnos abrozsllai. Szesiios naujos,labai 

gražio* pasako*................................... 3te
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietava XIV 

sumtmstyje. labai graži pasaka..........Tte
Pilnas szlmtmetluls kalendorius su p i tane to

mis..........................   Ita
Pamatai Tikėjimo. Parasse V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekune per- 
kratinejlmal tikėjimo dogma. Knygele, 
suteikianti -kalt/U.jul daug maisto tes- 
ganinglems dūmojimams...........  Ik

Pasakos putni Krylovą. Parasze ellsmls 
Vlnea* Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ozia 15 pasakų, paraszyta sitemte.... Ite

PirmuUns passelpa urnai sasirgus, telpogl 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivida parasse N. Nandlnga žmonėms 
knygele....... ............................   Ite

Paveikslai Paraižė Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaun, mergių* Ir ju susi-' 
pacztavimf...................    ....Žte

Pannasonasarba baisumas Dievo rūstybes. Pa
rnase Szventmikl*.Apsakymai Isz tikru atsi
tikimu tes Lietuvos lietuviuku parapi-

Populartezkas Rankvedte Eyzlkos Parasze P. 
Neris. Yra labai naudinga keingei* viso
kiems amatnlnkams kaipo staliorems, daili
dėms. kalviam*, maszintetams Ir tt Kiek
viena* norintis koki nor* gera darbe atlikti 
ar k, naejo isamislyti privalo apsipažlntl su 
mokslu tyzikos.kun jam visokius darbus Ir 
isimislus palengvis. Taigi szioje kninntejs 
yra Iszguldytos paslaptys fyzikos žodžiais ir 
paveikslais, ka žmogus perskaitei ingiu* 
daug iszminties prie visokiu iszdirby*- 
cilu................................................................ 78c

Rankvedte Senovei Istorijos, Dalis II. Grai
kių. Parengs kn. A. Milukas.............Žta

RinaMa Rlnaldina* “ » |,įo
Rūta Lapeliai naujausios dainos voklsakoms 

literoms , . , , , ite
Renk vedle senovtezkoe istorijos. Czia talpiniai 

apraszymal Egipto. Babllionljoe, Fenloljos. 
Persijos, J udeoe. indi tos ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. Ita

Rodos motinoms apie auginimą žlndanorlu 
kūdikiu , , , , , Ite

Sodną*, spintai ir bites nsudingl pamokini
mai (odauntnksmi Ir bitininkam* ūki
ninkams ir fermeriams... i............ 10c

Sielis. Apysaka K. Flamarijono arba vte- 
. ka* ir visur (tebuklai ant dangau* ir že

mes........................     Ite
Saule* ir menetio užtemimai. Pagal M Brse- 

zinski, parasze N. Lengvoj formoj aprė
dyta czia apie aaulą. menesi Ir žau<ė bei 
apie burtu* tamtiu žmonių, ne*uprnian- 
czlu priežaaczlu visokiu gsmtoj spaireisz 
kimu..,........... e........................................  Ifc

Simuku* ir Msgdute vslzdslis isz Lietuvos 
■odiecziu. ypscz jaunimo gyvenimo: 
parasze J. S..............................................  ite

Svaras Juoku. Šutais* Ka* Norėjo.................. 2fc
Senove* apraszymas apie Duktery Pilypo Ka 

reivlo , , . ■ • ■ • • *te
Surinkti skarbai. Apraszymas isz pabaigos 16 

amžiaus, dvi pujkio* pasakos ......61.00.
Bumlszimas arba baime tari dideles akis.

Tikra teisybe tez Suvalkų gubernijos Ifc 
Trakieczlu Dzuku dainos, Tyrmtezkla And

rius (kn. A. Burbos prozslszlti rasztai). 
įsileido kn. Milukas Labai naudinga 
knvga turinti didele moksltezka ver- 
tf.................................................................IIM

Talmudas žydu *' 1 Ifc
Tsmoszlus besotis, juokinga pasaka.................fc.
Terp skausmu ia garbia Naujausios dainos. Jte 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ ite 
Trumpa lietuvlsska Geogr*fl> paraszyta'

Kunigo Zsbrio................................................Ifc
Žodynas keturiose kaltele: lietavtszkal, tat- Į 

viszkai. lenkiukai ir raškai. Yra gerinus* 
knyga dėl norineziu užmokti lenkiuko*, 
raško* arta tatvtezkos kaitas..... 66 07

žiponas bei Žipone ir auksingumas bet sldsb- 
nngumaslietuvuzkudainų. Yra tai moks- 
liszkas issvadžiojima* apie paėjima Be- 
vlszkos kalbos ... 25c

Žentas dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria 
grajy ja teatruose ............................  Ifc

Žemaicziu Wy*k*pyste. Tratai puikiausi isto
rija Žemaitijos, jos bažayczlu. kunigu, vys
kupu ir viso kataliklszko tikėjimo sali* 
musu gadynes, t. y. nuo 1413 iki 1641 m.. 61 00

Vilius Tell. Drama penkiuoae aktuose. Vo- 
kiszkai parasze Friedm-h von Scbiller. 
lietuviszni verte Vluea* Kapsas (il lai 
Kudirkai. Yra tai geriausia* velka
te* garsaus voktezko poeto Schiilerto. 
Dramatisskoj formoj apraišyta czia ko
va už neprtegulmyst, siveicaru priesz 
Austrijos junga: darbai Sureloarijo* pa- 
trijotn. terp kuriu svarbiausia beiro vi
lius Tell. Kiekvienam lietuviui ve- 
lyjam t, knyg, parsikviesti..................Ita

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

Telefoną**: Canal 78.
Telefonuot galima in kidkwi< n< 

aptlekos.

LJETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

.......... LIETUWI8ZKAS DAKTARAS...........
772 Milwnukee avė., -------- CHICAGO, ILL*.

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius-] nuo 12 iki I popiet 

į nuo 7 iki 9 vskfir.
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpauczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

uis ties Garždais. Nemunas ties Vilki

lokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt Apraszymas paveikslu dviejose kelbo 
se—Hetuvlszkoj ir aagliszkoj. Preke... BO<-

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 30c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele varta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviai. Ita

Litviai I Polaey. Lenklszkoje kalboje, iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenksis taikytis ar nuo ju 
stalintis.......................................  ita

Laisvos Valandos. Eiles. Psrasse Viseas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to, jauname amžiuje m kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bzloee Jo eilese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminime 
ir dvasiszkg naudg.... 1...............................ite

Laima ir Planetos. Knygele, UnkanU jau 
nuomeael dėl smagaus laiko praleidimo, 
aes tez jos gali naburU apie savo taimg 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergete, 
ar jf vaikinas myli Ir tt......................... 25c

Lietavtezkas Szlupinys, 11 Laida. Konradas 
Vallenrodas .............................................

Ltetuviszkt Dalaiai pradžioj XIX szimtme- 
czlo. Kliasiszkai tautiszkas perejoddas 
Parengs Jr. Jonas...................   50c

Lletaviszki raistai ir rasztintakal, raszlia- 
vtezka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraszyti gy
venimai Ir darbai visa lietuviu, kurie kg 
noro gero paraižė lletuvtezkoje kalboje, 
kaipo uJ: Dr. Basanaviezius, Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskup. Volonosiauskio. 
kn. Burbos ir kita.......................  ite

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasztis, iszeina wieuą karta kai mė- 

‘ nesį. kasituoja Pruzuot ir Austrijoj 
2į markta,. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

ARPAS, llteraturoa,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrssstis, kass- 
tuoja Prusnos Ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti: '

Fri. Martha Saunun, 
Rokaiten, per Neukirch,

Ost Pr. Germany.

LietuwlNEka8 Saliunaa.

Jono Gadino.
Mitchel St., Braceville, III.
Užlaiko geriaužius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

D™ Stanislaw Heimar 
DENTISTflS.

809 So. Ashland Avė., kerte 18-tos uiyczios, ^MHsti*

Plombos cementines, iiorcelani 
nes arba sidabrines............

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

I

k
 Visokios operacijos ant dant< At

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
----- pagal naujausia metodą.

į Keipiliuojaiue dancziuM 
kreivai augam

Gryno aukso karūnėlės nuo..
..50c Virszut, ir apatine eile dant..
•1.00 Garnituras dantų...............

■
IšToo 
115.00 
.88.00

nmcžia ATtninvTis. J Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms OFISAS ATI DARYTAS. į dienom nuq ryto (k, 3 pielu

F f Bradchulis
Attomey and Counselor it Lai.

146 LaBalle st. Room 410. Chicago, III.

Telephone Central 3066.
Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokais jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose guduose.

Dr. O. C. Heine,
DENTFSTAS.

Kerte 31st ir Halated iii i c žiu, 
wirazui Aptiekos. Chicago.

STATE 
MEDICAL

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR K0NSUL1S.

JONAS MOŽEIKA,
As»i8tenta3 ir Notary Public.

ROOM 61.5-B1G

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

Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz- 
korns provoms. Geriausei iszvarome pro
vas už ąužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

Dispensary
E. Madison Str., CHICAGO, ILL
(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą.c«£* »x^ed.‘. 

geriausiais at testą tais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir cbroniszku ligų. Tuk- 
<tancziai jaunu žtponiu tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,3»““Į"^"7^“i"^ 
mintis, neapkentimas draugystes, prastėta energija, prieszlaikinis 
4iiKikupriulmas, messlungis bei abelnas nusilpnęjimas, vis tai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo 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 sawo padėjimą daejo to, kad jau buwo per- 
<relu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

I ii m DAT1CZ1OS llP’OS kBiP ui visuose savo stadiumuose: pir-
U1 LUpdll A15V^,niame antrame Jr trecUanie, puwlmas
gerkles, noses Ir kaulu, slinkimas plauku, kai|>ogi ir sekios tekėji
mu*, isEberimas ir meszlungis, pasekmes newalystes ar iszdykawimo bus 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vel
kini praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmillk kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
** *** tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Cbicagoj, 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

—Tikrai Lietuviszkaa—

SaliUųaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, bidiu, veseiliu ir kitokiu zabo- 
vu

Jonas Petroszius,
IN I. lltkt .Inte Dalos. Chlezgo.

’ JAMES J. HIGGINS, 
Succesaor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamnotojas Kūno.

įsteigtos 1866 zaetaoee.
167 First St., Elizabeth. N. J.

Telefoaas: ( oktane* M B.

nas......... .............................   Ite
Lietuvos Istorija, paraižyta per S. Daakari

ta Dvi dideles knygos kožna po Ii.ite 
arba abi až................................................ H 00

Lietawos Gaspadlne. Mokina kalu pritaisyti
Dtewo dovana, tez kurios galima tezmokti 
gerai virti valgias Ir atsakancziai vesti 
kukne............................................................ žte

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis. Isto- 
riszkal socijoliogjszkas pleszlnys......Ite

Lietuviai po maskolių jungu. Parasse Dr. 
Pleszinjrs apie pnespaudas ir persekioji
mus lietuviu in ssalies maskoliszkos 
vaidilos..................   10c

Markus Ir Aarellanas.............-...........  Ite
Mythal. Pasakos ir Legendos temalczta. su

rinktos Kd. Veokenstedt o, verte J. 8zlla- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
Juokiu gilusios senoviszkos pasakos apie - 

' visokios stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir pikta dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius, Vilkalokus irta, In 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szl«- 
dlen dar nekurto tiki. Kas vienf tez tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Preke...,...,................... žte

Baltriikoųil!
Rasite esaltp alų, seniauaes ariel

kai, wynp net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Vaterbnry, Conn.

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso, 14 ir 16 K. szHublniai žiedai: 

Laikrodžiai Ir lalkrodsltal pas man* pigiau kaip 
vi.ur. Darau nauju* ir taisau sugadintus laik
rodžius Ir laikrodėlius, žiedus, draugystėm špil
kelei ir vlsoktas sukslnlus Ir «l<lsbrinlu* daik
tas pigiau kaip visi ir visa dirba gvarantaoju.

F. Proza nsk i8,
954-33 str. Chicago, III.

Seniausia Lietuwiszka Įlanka
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz eaiu jau 11 metu 
szeme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at^
likti.

Wl.l kurtini I ir sunku* girdėjimas dabar yra 
tezgydoml *u pagelta nauju mu*u. tezradimu. 
Tik kurezlai* gimė ne gali būt iazgyilyti. Uži
msi eatzoi rziuai rasazusun. Apra*zvk sa
vo liga. Iszegzaminavima* Ir rodą dykai. Gali 
patys name iszsl ydytl su visai mažai* kuziai*. 

Dr. Daltoa’s Aurai Institnte.^^'iT

A M, Matusavviczia,
A G E N TA S

Wargonu, I’(janu, 8iuwRniu Ma- 
Hzinu, Cigaru ir Papierortu.

Vargonus, Pljanus ir Masslnas duodu ant30 
dienu ant tesmeglnimo. Jeigu per jta talka pa
sirodys paimta* instrumentą* n< .y ru. ar per 
brangnm, asz ji atelimslu atgallr už ta laika 
nieke* nekaszluo*. Užtikrinu kad. nuo maue- 
pirkdte wi*ka pigiau kaip visoj Amerikoj irsi** 
tumet gauti, ne* ast visokia* daiktu* imu *ta- 
cziai isz fabriko ir todėl galiu pigiau juoa par
duoti <aip tie kūne tat vholeaale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o ažtlkriau kad boąlte užganė

A. M. MatusawUzia,
208 \V. Centre St. ,

Mahanoy City J Pa.

— ■ [-------
Kas prisius $8.00,'

Aplaikys 910.00 verta miuzinuke gro
matoms drukuotie su geriausioms dru- 
koriszkoms įtaisoma ir su visais reiku- 
lingais lietuviszkoi raszlavni ženklais, 
kaipwe: ą ų ž ir tt. .Antakio** maazi- 
n u kės gali drukuoti netik suhuge vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslcj prie to ne
reikalauja, ant pirmo, pažygio kiek
vienas supras kaip su Ja dayba pradėti. 
Kas prisius 11.00 aplaikys 50jpuikiu po
pieru gromatoms raszytie aų puikiom* 
kvietkoms, apskaitymais jr pavineze" 
vonems. Mažiau kaip už 81.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuokit ijeip:

W. Kiidarauchas,
Box 234. Lavrence, liss.

Gal sergi?!
Viena ir geriause gyduole, yra surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtjmeczio. Yra 
tai “IndiJoniNZKiMt BalMumuH”, ku
ris gydo daugybę Ilgu, kai p lai: taiso ape
titą, czystija kraują, stabili sįcaudejima 
viduriu, pasikelima gumbo] dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligi. Preke už 
bonkeliSOc. Norėdami td ar kitu gy
duolių atsiszaukite po adrestt (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medicifl Co.
Box 24 8ta. C.. PrręrauRG, Pa.

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkas Dautaras.

; ta prekesyrapigesnes ui bet kokio oficijalistoMisoj 
sialjj ir lodei kiekwienamligoniai prieinamos

fifficA advnnc11 DD010 ryto iki 4 po pieta ir ano 6iii8iiUre.
VlllbU dUjlNo. f .Medelioms tik nuo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos paczios kaip nedeUoms.

O

patu apsimokėti per viena naktį 
graljaal. duokime sau. ant kokio 
tai ūko ar noki n. Jis grajiii gana 
baltini ir turi meilu talea. Himnui,

Home Music Bax'a galima 
naudoti namie latriniu ui vaiku

Linksma bus tavo namuose, 
Jei nusipirksi viena musu Home Music fcox'a.

| Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik 
srladien galima pirkti. Jie duo- 
ida daugiau linksmumo negu 
[•IOO vertas vargonai kadangi 
Įlie Visados gali graiuti. Jokios 
■Bnurikos pažinties ežia neti

dainas grajina teip. 1vg gal tik kele
tui gabiu muzikantu galima botu jam 

prisilrgtnti. Waikal gauna tez to didele linksmybe, kaip irkodnas, koris tik gird: jin grajijant
WoleU*. parodytas ežia aot paveikslėlio, yra priemaigytas plieninėmis adatėlėmis, kurios ša

knaites voleliui Iszdooda tonus. Jis atkartoja dainas arba atokius be sustojimo.
Szis Instabus instrumentas kaaztliola tik $6.00- Apdarytais jo yra puikus Jei ta- 

mlstanori, ariaitinak $2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prisiunstl po 
aplaikjrmui instrumento, agentai daro gertia pinidUa. Prisiunsk to. marke, o gausi 
visus cirkuliorius. arba prisiunsk 62 00, o aplaikysi Home Music Boz'a pirm negu tomisto* kai
mynai toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas tamiste pamatys.

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

TIKTAI DEL WYRŪ.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prūsių? 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą nmai.

kiekvienam ant perskaitymo, nes ozia su
rasto atsitikimus vieno Medėjo su visokiais

trimis abroaellais ... Ita 
Maskolijos politika su Europa Ir katalikiazka 

bažnycila. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina Ir naikina lietuvius ir jo 

bažnyozlas.............................................Ita
Musu mužikėlis iszduotes ant naudos Lietuvos

Uktnykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvostautiszkas kilimas. Polam ro-

Medega musu tautlsakai valstlnvkystal. Saloje 
knlgoje aprasao visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecziai Ir Suvalkle 
otial. tepgi apraszo kokels vaistais prasti 
žmones Jas gydo. Preke . . . 40c

akyva, kurioje aprausytas gymen'AM 81 ma- 
uobauksnto nuo pat kūdikystes iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, ks veiks ir 
tt. Prie to ir jo fotograflja patalpinta. Apart 
to knigeleje randasi daug dalau Ir kita gra
žiu straipsniu Preke .... žta

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms h ta

Nedorybe Rymo Cleooriaus, istorija isz laiko
ponavoįlmo Nerono .... žta 

Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose ita 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose sn

Intoaga, tesleistg Tėvynės Mylėtoju Dr tos. 
Yra tai po Ik tes ve tragedija grajyjama teat
ruose. pirma iyk tesvers ta ant lleiuvtes- 
kos kalbos per Wlnoa Kap»a........................26c

Olga Llebatoyyssiuto, vaizdelis tez gvveaimo
nlhlHsta. Yra tai gružas Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
margiaa Olga Llobatovyoziute, prigulėdama 
ta alhlitetn draugystę, daug sykiu apgavo 
raukus czlaovnlkaa ir gaudoma gudriai isz- 
trukolsz ju ranku.......................  lOc

Pavasario Balsai, augiausia dalau knygele, 
turinti 46 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose 16c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija Ita
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Chinai). t 
, labai akyvos pasakaites ....!.................... Ita

Padėjimas Lietaviu tautos Rusu viesspatys

Patarlee ir datuos.....................    lite
Petro Armino rantai. Knygele turinti H pui

kiu dainų , W
Prasite Vilniaus. Aprašau nuo pat pradžių 

užsldejlmo miesto Wllnlans,koki jame 
kliosztorial buvo, koki lietaviszklku-

šie- WO8 AtSltfitin*..e. evease dsesgo ee*s e seses
100 Pavogti arkliai ir Mendelte Dtaplvl. Dvi 
16c gražios pasakėlės ?

A. Snhrskis & Co.

Lletnviszkas Cigaru Ir Tabako Fabrikas.
žpretezkeme visiem* **vo kortu įnertam* kad 

me* tezdlrbyste sawo Cigare perkalėme tes Chi- 
ragos in Chicago llelghts. in savo ioena narna, 
kuriame fabriką ir krautuve žymiai padidinome 
ir dabar galime cigaras ir rusk* tataks parduoti 
pigiau kaip vtel. Apslsteliuodami cigaras ar 
tabake adresuokite savo teteiki* teip:

A. Sukunkls & Co.
Cor. Wentvorth avė., and 14th 8tr.

Chicago Heighta, III.

Ar Tawo peczins 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visusreikslinguspri« 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Mtm t Stove Co.,
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
ui pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8452 8. HAlBted St.

Raina paikiaa Rotogranjaž; nž taztaf HM 
•2.00

S. Mack,
212 First 8t. Klizabethport, N. J.

134 E. 24 UI., iNew York.
Garsingas gydytojas vytlszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi ! universitete 
Nev Yorke; praktikavo ii, pubuoziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karilizzkoje mo
kykloje Londone, huvo par lėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Fort Graduale 
Hospital Oollege ir 1.1.

UaZtikrin* laZsJdyma 
visų slapių ir paprastų lįgų, kaipo tai: 

plauozių, kepenų, skaudeijmą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimy, moleriszkgs ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui n^-viszkų ligų 
reikia naudot elektrikini^s prietaisas.

Žingeidus 8wletul dalykite.
Tigrai'vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu g^vu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu,

Bmnch Office: 256 Grand Brooklyn, N. Y.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės m i nu tas. Mes savo Gyduoles gwa- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes tl.00. Biuntzlam Pacztulrį 
svetymas szalis. Budas kkip jas vartoti 
yra parodytas kelione kalbose.
Norėdsmi pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite; The J.M. BRUNDZA CO., 

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

I tszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą , žarijų, iszdžiuvi- 
my pieno, skaudėjimu lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojim| pajiegų ir tt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekwiosame atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134E.24th 8t*,Cor.LeKinffton Av.

Offlso valandos:] J 
Nadeliomis: nae 6 iki wal.i

yto. iki 1 po plot 
piet iki Svakaro

LietDilszka Grocerne.
Atidariau nauja Bztora. kuriame už

laikau visokius vs.gomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarua papieroeus 
tabaku gromatoms popieras, pavineza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
no m s reikalingus. Wisi tavorai szvleži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie

dinti.

J. K, Chmelanskas,
878-880 W.33rd et*. CHICA^f

Užpraszydarni gydyklas
GVJsigu sergi, tai pa 

metų, kiek sveri ir spra 
asz prisiusiu gydyklas 1 
dyei

Geo, M. Glase
Medicinoe 

Gydo visokes .igas, turi 
ky ligose moterių, 
koee ligose. Taipogi 
ka aperacijas

807 82nd St.

liuskite 81.00 
tyk kiek turi

, M. D.
ausj prakti 
irchroniez- 

usei atlie 
uoee atsitiki-

Chlcag*
OFlbO WALAJ(D08: 

I)ti9 ryto, nuo 14-2 po pietų ir po 6 irak

traukt isz sami

Pakelis stobuklmgu gy
duolių bus atsiustas ko* 
sam, kas paraižys ia Sta
te Medical In.titute. Jte 
'tek tezgyde wyru, kurte 
pir metus ėmėsi su pro 
tiszkais ir kuaiszk ais kan
te ji mals, teip kad lutlta- 
te nutarė už dyka dalyt 
taadjrmo pakelia* tiems, 
kurie pe praslys.

Užsigydys! namie nuo 
kle*-vienos lytiszkos ligos, 
paeinanezios nuo jaunys
tes tezdykemo, sugražln> 
patrotyta pajiega ir af 
minti, panalkys skaudėj! 
ma sirenų, svdruty* J^jp- 
ne* lytiszkus aanarius.

Gydvoles yra tatai sma
gios ir pamsezlyvoe, ro
do* plaukte plaukta prie 
nesveika aanaria audru* 
lindimos kur reikia. Jos 
gydo kožna liga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsiūkime vlslss- 
kal tezgydo. Atatezaak ta 
State Medical Institute 854 
F.lektron BuUding. Ft. 
Wsyne, Ind., o aptaresit 
už dyka sampeli. Instita*

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Norelko & Co.
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