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darbus peikti. Ąntai “Tėvynės 
Sargas” kaip kada nupeikia Lie
tuvos kunįgua, Amerikoj vienok 
taip ne atsitinka.

kame algas, .t>et algos ameri
konų tirėdnįkų, kaip matyt, 
yra kur kas didesnes negu 
urėdnįkų isz vietinių gyven
tojų. 'Taigi mat prezidento 
paskirti komisoriai ant filipi- 
nų prisilaiko visame tokio 
jau budo, kaip maskoliai joe 
užimtuose krasztuose.
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Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c. ant paėsto kasas

Pncsz Kalėdas likosi ežią, 
szautas stacaiatikiezkas 
pas, 57 m. Boaanovicz. 
sugautas piktadarys 
soj prisiartino

Iszpanija.
Maisztai Lszpanijoj, isz 

pradžių priesz kunįgi ją, ypacz 
gi priesz jėzuitus pakelti, iaz- 
siplatino te i p, kad randą
apėmė baimė. Ministeriai, 
nežinodami, kaip tuoe mais
tus suvaldyti, pakvietė į pa- 
gelbą garsų kubieczių skerdė
ja, jenerolą Weylerį, kuriam 
pavedė daryti, ką tik nori. 
Tas tuojaus tuos miestus, ku
riuose buvo maisztai, pagar
sino po karės * laiko tiesoms. 
Už tinkimasi ant ulyczių, už 
iszėjimą po 9 vai. vakare ant 
ulyczioa suaresztuotus žada 
atiduoti kariszkam sudui ant 
nubaudimo. Tūli ministe- 
riai ne pritaria diktatūrai 
Weylerio, ir jie,turbut,ne ui 
ilgio pasitrauks nuo vietų. 
Pats randas bijo Weylerio, 
kad jis, gavęs per daug dide
lę valią ir turėdamas savo 
rankose kariauną, ne ] 
revoliucijos, ne iszverstų ka 
raliaus sosto ir nepasigarsyti] 
lazpanijos valdonu. Tuon 
tarpu maisztai nutilo, bet ne 
žinia,ar ilgai teip bus. j

• VisirMzant "Lletuvf" reikia draugia
įir preaumeratf pririjau. PrUlusdami pi
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Apvogė pasažierių.
Vagone II kliasos trūkio -bė- 

ganczio isz Peterburgo j Vilnių, 
važiuojsncziam pasažieriai, advo
katui Choinackiui,pavogė portfei- 
Ij su visokiais dokumentais ir ki- 
lokiais rasztais. Terp kitko, 
portfelyj buvo penkios procenti
nės popicros Kijewo žemi-zko 
banko ant 1000 rubl. kiekviena, 
taigi isz viso 5000 rubl. Kadan
gi apvogtas advokatas turėjo isz- 
sitaszęs numerius procentini?ęn 
pierų ir juos per Jaikraszczius 
pagarsino, tai vagiliai ne turės 
isz jų naudos, kadangi ne galės 
jų apkeisti ant pinįgų. Portfeiiį 
pavogti turėjo netoli Vilniaus.

Isz Lietuviszko Bresto, 
Grodno gub.

Neseniai ant czianykszczių žy- 
diszkų kapinių s trgas po nakcziai 
rado atkast} kap} neseniai palai
dotos žydei kaitės. Kūnas buvo 
isz kapo iszmestas, ranka gi nu
kirsta. Po ilgų jieszkojimų, poli
cijai pasisekė surasti ir suimti 
piktadarius. Jais pasirodė du 
vagiliai, Kuzminskis ir Salad- 
czik. Atvesti priesz policijos 
virszinįkę, jie iszaiszkino priežas- 
t s, kurių dėl nukirto negyvėlės 
ranky. Mat jie užsimanė papil
dyti didelę vagystę, prie kurios 
reikėjo didelio atsargumo. Tuom 
tarpu nuo savo sandraugų jie 
girdėjo, buk ranka numirėlio tu
ri ypatybes užmigdančias visus 
tuos, pas kurios turintis toki y 
rank} rengiasi atsilankyti. Kuz- 
minskis ir Saladczik užsimanė pa
bandyti Jų vienok nukirsta žy
dei kaitės ranka ne apsaugojo, 
kadangi mat liko-i suaresztuoti 
pirma, negu spėjo papildyti užma
nytu vagystę.

Tarybos terp svetimų 
baaadorių Chinuoee ir chi- 
niūkų ko m išorių vėl užkliu
vo. Ambasadoriai reikalavo 
nužudymo tūlų kariaunos 
virszinįkų, ėmusių dalyyuraą 
sveti mtauczių skerdynėse. 
Randas ne dryso vienok tų 
jenerolų suaresztuoti, bet 
prisakė, idant jie pats nusi 
žudytų. Žinoma, kad jie at
sisakė tą padaryti. Užkliu
vo tarybos ir kituose daly
kuose. Chiniszki komisoriai 
ne nori priimti ir kitų reika
lavimų., Matyt, kad užvilk- 
damas tarybas, Chinų randas 
nori vien laiką laimėti ant 
geresnio pasirengimo į karę.

Pabaigoj pereitos sanvaitės, 
atėję isz Chinų telegramai, 
garsino, buk szeszioe vieszpa- 
tystės pradėjo jau isz tikro 
karę su Chinais. Kokios tos 
vieszpatystės, kurioj pradėjo 
karę, to telegramai me paai-
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‘Uetnva" rpaudina KnigM. KodiUIuoI- 
jaj ir kitokiu! drukus lletuwlsi- 

k»i. leok.axkai ir angliez-

j dvi sanvaiti pasimirė. Reikia 
pridurti, kad visose Vileikos ap
linkinėse neapazviesti k ai m i e- 
cziai kaipo paprast} naminį vais
tu vartoja atramen’ę prie gydy 
tuo apdegimų ir visokių sužeidi
mų, visai nesirūpindami apie tai, 
kad atramete gali būt labai vo- 
dingi sudėtiniai.

Lietuvos sviesto nenori 
Anglijoj.

Kadangi sviestu isz Lietuvos 
superka Danij<« agentai ir pas
kui jį gabendavo į Londonę ant 
pard >vimo, tai tūli Vilniaus ir 
Grodno gubernijų dvarponiai už
simanė jį siųsti pats tiesiog į An
gliję be tarpinįkystės Danijos 
sviesto prekėjų. Lietuvos dvar
poniai iszsiuntė į Lodono che 
miszkę labcratonję geriausius šor
tus savo sviesto ant isztirimo jo 
gerumo. Laboratorija Lietuvos 
sviesi} pripažino už treczio šorio. 
Londone tokį šviest} parduoda 
po 36-r37 kap. ui svar} ir peika 
jį vien pigbsnėsės ręst įuracijos. 
Lietuvoj, kaip antai Vilniuje, to
kį sviest} parduoda po 50 kap. ir 
brangiau už svar}. Pasirodė, 

•kad Anglija ne perka tiesiog isz 
Maskolijos atgabento sviesto; lie- 
tuviszkę ir apskritai maskoliszkę 
sv estę superka Danijos prekėjų 
agentai, Danijoj tokį sviest} per
dirba ir tik perdirbt} gabena į 
Londonę ir ten brangiai parduo
da. Mat L’etuvos sviesto dirbė 
jai ne moka teip jį perdirbti, kad 
jis tiktų anglijouams.

pranesza. kad DeWetto pa- 
jiegos beveik auglijonų ap
stotos, buk jo kareivių ar
kliai sunykę ne ilgai galės 
iszlaikyti, bet drauge su 
tuom prideda, jog dėl smar
kių lytų tuose krasztuose, 
kur įsiveržė DeWett, užgimė 
tvanai, kurie pagadino kelius 
teip, kad ir augliszkai kariau
nai sunku pasikrutinti, sun
ku persikelti isz vietos į vie
tą. Argi todėl angliszki je- 
nerolai paėmimą DeWetto 
atideda ant teip ilgai, kol 
keliai ne Įiasitaisysi Jeigu 
anglijonai teip ilgai lauks 
nuklimpę, tai gali priesz 
juos pasikelti visi holandisz- 
kos kilmės kolionistai an- 
gluzkų valdybų. Anglijo- 
nai tiki, kad įsiveržimas De 
NVetto į angliszkas valdybas 
yra tai paskutiniu būrų ban
dymu. Jeigu tas įsiveržimas 
ne pagimdys pasikėlimo visų 
pietinės Afrikos būrų, tai 
Transvaalius ir Oranija ga
lutinai pasiduos anglijonams. 
Prie stalinįkų pasidavimo, 
kaip anglijonai garsina, pri
guli ir brolis jenerolo De 
Wetto.

Isz Žeimių Kauno.
Tarnaujantis czianykszczioj 

aptiekoj jaunas vaikinas, paei
nantis isz Steigvilių, Panevėžio 
pavieczio, Stanislovas Pukeliu- 
naa nusinuodino nuodais arseni
ku. Nežinia ar tas atsiliko per 
klaid}, ar gal vaikinas tyczia su 
mieriu nusižudyti paėmė nuodų. 
Kadangi prie mirsztanczio buvo 
ir kunįgas, tai kun} gražiai pa
laidojo ant katalikiszkų kapinių.

Gozila.

in, už darbus 
Intai Amerikoj, 
į>ut, žemiausiai 
Iasti atsakymo 
Tėvynės Sar
ta ir vien} pa

de kur tik ga- 
^aszirdystės jo 
^ncziu*. Gaila, 
irgss” nepami- 
rdžio patrijoto 
mes Įieikiame 

js, lupanczius 
le galime tylė
lius tokiems jau 

vietiažkuosius. Isz- 
laiki

Lietuvos gydytojai.
Paskutiniame nudieryj “Tevy 

nės Sargo” patilpo įilgas straip
snius apie L^tuvoj gyvenanezius 
daktarus. Raszėjas peikia dau 
gelį Lietuvos duon} valganczių 
daktarų, perstatė jups kaipo lu
pikus, tankiai be njielaszirdystės 
apsieinančius su ligoniais. Ru- 
gojimus ant Lietuvos daktaių ga
lima rasti ne tik ‘‘Tėvynės Sar
gė” bet ir kituose jlaikraszcziuo
te, pasilaiko apie jų dor} rasti 
korespondencijas ii maskolisz- 
kuose luikraszcziuo^e. Apie Lie
tuvos daktarų dorji ir mielaszir- 
dystęnr 775 pati.lpino szitokį 
straipsnį Vilniaus maskoliszkas 
laikrasztis “Severo Zapadnoje 
Slowo”.Vienoje szeijnynoj mieste
lyj Žasliuose, Vileikos gub., prie 
gimdymo pasirodė reikalingas 
daktaras. Vyras,surinkęs,kiek ga
lėjo, pinįgų, iszvi 
pas daktar} spec ja 
ko už 25 rubl. važi 
Daktaras, apžiūrėję- 
persitikrinęs, kad 
kokių szeszių valai 
vo atgal į Vilnių it 
6 vai. atkakti ir žinoma, pioįgus 
paėmė, bėt daugiaės ne atvažia
vo. Vyras privM>t|u tapo szauk- 
tieei prie Kauno daktarų, tikėda
mas, kad tenykszczui doresni, bet 
kada atkako kaun:i 
per vėlu: jis rado ji 
negyv} vaik} ir mi

Isz Vilniaus.
Szį met} Vilniuje apvaikszczio- 

jo 25 metines sukaktuves įvedi 
mo miesto autonomijos. Ant 
paminėjimo tų sukaktuvių miestas 
rengiasi parengti muzejų. Iszleis 
teiposgi knįg}, kuriuojeįbus apra
usyti visi miesto rodos darbai nuo 
1876 m. taigi nuo įvedimo miesto 
autonomijos, iki 1901 m.

Virszinįkaa Vilniaus mokslinio 
apekriezio ant 24 d. vasario pa- 
szaukė į Vilnių visus direktorius 
liaudės mokyklų Lietuvoj ant ap
svarstymo visokių reikalų mo
kyklų. Ant susivažiavimo bus 
apkalbėti szitio klausymai: klau 
symas pagerinimo mokyklų rui
mų, turtų ir įrengimo mokyklų 
ir padėjimo mokintojų Lietuvos 
mokyklose; klausymas suteikimo 
žemės mokykloms ir rengimo 
naujų ruimų mokykloms; toliaus 
klausymas rengimo naujų moky
klų teip pradiuių, kaip ir specija- 
liszkų, profesijonaliszkų visokiuo
se Lietuvos miestuose ir dides
niuose kaimuose ir klausymas 
atidarymo visų tų mokyklų, ku 
rios buvo užmanytos paskutinia
me deszimtmetyj, bet iki sziol ne 
parengtos. •

Vilnius ant žiemos sulaukė ope
ros. Sziuom kartu atsilankė ita- 
lijonai ir duoda operas miesto te
atre italiszkoj kalboj. Trupa ga 
na dideli: orchestroj yra 30 mu
zikantų, chorai susideda isz 35 
moterių ir vyrų. Solistų g i et ra i 
ninku yra 11.

Ant aprūpinimo beturezių, ant 
jų reikalų, Vilniaus miestas isz 
savo iždo ant szių metų paskiria 
8250 ruld. La tos sumea nu 
spręsti paskirti: ant maskolių 
parengtų darbo namų 3000 rubl.; 
ant užlaikymo nakvynės namy 
400 rabi.; paszelpos labdarin
goms draugystėms ir įtaisome 
4350 rubl.; paszelpos žydiszkai 
va'ginycz'ai 400 rubl.; paszelpa 
vienu kartu neregių prižiūrėjimo 
draugystei 300 rubl. Ant nupir
kimo malkų beturčiams 100 rub. 
Pernai ant vieezo aprūpinimo 
beturezių miestas paskyrė 7120 
rubl.; tokiu budu ant szių metų 
paskiria 1130 rubl. dauginus.

Ant sanitariszkos dalies, taigi 
ant sveikatos reikalų, miestas isz 
savo iždo paskiria 33370 rubl. 
Suma ta aziteip paskirstyta: ant 
užlaikymo miesto daktarų, 
veterinorių ir felezerių 22190 rub. 
Iszleidimų ant stabdymo visokių 
ligų 12080 rub. Ant gaudymo 
besivalkiojanczių szunų 600 rubl. 
Paszelpa Vilniaus žydiszkai gydi- 
nyežiai už gydym} serganezių 
akimis beturezių 500 rubl. Pe 
raituose metuose ant tų reikalų 
mieetas isz savo kasos paskyrė 
tik 29845 rubl., taigi ant >zių 
metų paskiria 3525 rubl. dau- 
giaus.

tam- 
lango 

ir per jį paleido sau į į sėdintį 
prie stalo popę. Szuvis teip ge
rai pataikė, kad popas atliko ant 
vietos. Nuazovė jį matyt kas 
nors turėjęs piktumę, bet kas t} 
padarė, iki sziel nesusekė.

Garsus virszinįkas neva a ti
gli jonų užimtų Transvaaliaus 
ir Oranijos, Alfred Milner 
norėjo siųsti į Australiją vie
ną oficierą verbuoti liuosno- 
rius į pietinę Afriką. Ka
dangi vienok Australijos an- 
gliszkos kolionijos nėra po 
virszinįkyste Milnero, tai gu
bernatorius tų kolionijų pra- 
neszė, kad ne daleis ežia ver
bavimo liuosnorių.

Mieste Cape Town, pieti
nėj Afrikoj, užgimė smarkus 
nesutikimai terp vokiszko 
konsulians, kuris bandė už 
tarti už suaresztuotą be tiknj 
priežasezių vokiszką pavaldi
nį ir Milnero. Milner isz- 
metė laukan vokiszką konso
lių. Jeigu tai teisybė, tai 
tas atsitikimas dar labiaus 
pakels neprilankumą angli
jonams Vokietijoj ir privers 
ir Vokietijos randą pareika
lauti už įžeidimą konsulians 
kokio nors perpraszymo.

Viltys, kokias dėjo ant 
naujo Anglijos valdono bū
rų draugai, isznyko. Savo 
atsiliepime į parlamentą nau
jas ' Anglijos karalius isz- 
reiszkė, kad abidvi būrų re- 
publikos turi patekti Angli
jai, apie palikimą jų nepri- 
gulmingoms negal būt kal
bos. Teip atsiliepė naujas 
Anglijos valdonas. Žinoma, 
reikalingas Jam Transvaa- 
liaus auksas, kadangi Angli
jos karalius turi gal dar daug 
skolų, kokių teisingu 
neįstengia iszmokėti.

Amerika.
Amerikos iždo ministeris 

ne Įiaklausė protesto maeko- 
liszko rando, bet i>akėle mui
tus ant 30 kap. nuo pūdo nuo 
cukraus atgabenamo į Ame
riką isz Maskolijos, kurio ežia 
atgabena už 340000 dol. per 
metus. Maskoliai tuojaus 
atlygino ir tai daug skau- 
džiaus Amerikai. Maskolisz
kas iždo ministeris iszleido 
jau padavadyjimą, kuriuomi 
pakelia muitus ant 50—60% 
ant-gabenami} į Maskoliją isz 
Amerikos: maszinų. plieno, 
geležies ir iszdirbimų isz tų 
metalių. Tų ta vorų Amerika 
gabena į Maskoliją už 30000- 
000 dol. kas metą. Pakeltus 
muitus Maskolijoj pradės im
ti jau nuo 1 d. kovo mėnesio. 
Jeigu randams abiejų pusių 
ne pasiseks greitai susitaiky
ti, prie teip didelių muitų 
isz Amerikos ne galima bus 
gabenti į Maskoliją geležinių 
ir plieninių iszdirbimų, tą 
skaudžiai pa j ils Amerikos fa
brikai, kadangi ne bus kur 
parduoti iszdirbimų atlieka
mų nuo Maskolijos, kurių ver
tė siekia 80000000 dol. Pinį- 
gai tai ne maži. Žinoma, 
per tokią kovą abudu krasz- 
tai žudo, bet žudo visgi ‘(lan
giaus tas krasztas, kuris dau
ginus savo ta vorų gabena sve
tur. Jeigu kova ta trauksis 
ilgiaus, Maskolijos paveikslą 
seks ir kiti Europos krasztai, 
didindami muitus ant Ame
rikos tavorų. Vokietijoj, 
iszėmus socijalistų, kurie pro
testuoja priesz rengiamą pa
kėlimą muitų ant Amerikos 
tavorų, laikraszcziai kitų par
tijų kalbina randą atmokėti 
Amerikai už jos didelius mui
tus uždėtus ant vokiszkų isz
dirbimų. Net rando lakrasz- 
ežiai garsina, jog Vokietija 
ne reikalauja baugytiesi pa
kėlimo muitų ant savo tavo
rų Amerikoj, kadangi ji ge
rinus negu Mnskolija gali at
lyginti Amerikai, nes 
jos tavorų parsigabena de- 
szimtį kartų daugiau negu 
Maskolija. Rodosi, kad tuo
se nesutikimuose, jeigu tik 
Europos vieszpatystėms pasi- 

teip susitaikyti, 
Amerikai atseis nusilenkti ir 
gyventojai, rėmę gerovę ant 
republikoniszkos partijos, pa
matys, kaip skaudžiai apsiri
ko; visi supras, kad krasztas 
gabenantis svetur dauginus 
savo tavorų negu reikalau
jantis svetimų ne gali remti 
savo gerovės ant didelių mui
tų ir ant rėmimo kapitalistų 
trustų.

Specijaliszka kubieczių ko
misiją jau apdirbo konstitu
ciją ir atsiuntė ją ant užtvir
tinimo Amerikos randui. 
Amerikos gubernatoriui ne 
pasisekė priversti konstituci
jos dirbėjų palikti nors sze- 
szėlį Amerikos virszinįkystės. 
Prezidentas ir jo ministeriai, 
nežinodami ką daryti su ta 
konstitucija, rengiasi su- 
szauvfcrne paprastą kongreso 
susirinkimą ir jam pavesti 
užtvirtinimą arba atmetimą 
konstitucijos.

Ant Filipinų salų, kaip 
tvirtina amerikoniszkas vir 
szinįkas, pasiduoda ameriko
nams vis daugiaus pasikėlė- 
lių, sąnarius filipiniszkos ko
misijos gyventojai priima la
bai karsztai, szirdingai. Su
sirėmimai vienok terp ameri- 
koniszkos kariaunos ir filipi- 
nieczių atsitinka teipjau tan
kiai kaip ir pirma. Filipi- 
niszka komisija tveria jau 
urėdus neva suvaldytuose ap- 
skrjčziuose, paskiria urėdnį-

Rods tie szaltai 
rai svetimtaueziai, 
m} negalima k> 
daktarų, kokių Lietuvoj ne daug 
yra, kaip, paveikslą 
lenk szkų kunįgų ąi 
koki doriszkai, turb 
stovi, ne galima nl< 
ant lietuviszkų. 
gas” vienok primeti 
trijot} daktarę, ku|- 
Įima, lupa be mieli 
pagelbės reikalauji^ 
kad “Tėvynės Sa 
nėjo vardo to beszii 
daktaro. Jeigu : 
piktai daraneziu 
žmonis kunįgus, q< 
ti apie atsižymincii 
ypatybėms 
tikro musų 
faktų apie reiktnuįs kunįgų dar
bus, bet labai mažai faktų yra 
apie tokius jau diarbus svietisz- 
kujų. Rods mąžam skaitliui 
Lietuvoj daktarų iautieczių sunki 
kova su nesi lai kaneziais doros iaz- 
sivieszpatavusiais žydais, lenkais 
arba maskoliais daktarais, ypacz 
kad tankiai, pavfikslan, lenkus 
visaip giria ir teisina daugumas 
sulenkėjusių kunjirų, bet apie ne 
gražiai besielgiančius svetimtau- 
czius daktarus, lupanczius f lietu
vius,lietuviszkiemB daktarams ne 

‘priderėtųtyluti, beit priderėtų pra- 
neszti bent į laikraščius ant per
sergėjimo tautieczių. Kitokio pa
sielgimo nuo Iietui'i$i4ų daktarų 
nieks ne nereikalaįuja, kaip, pa- 
veikslan, nieks nereikalauja nuo 
genijų lietuviszkiį 
jie nuo niekųjų a ‘ 
tus parapijų pinį; 
ne slėpti piktų d 
draugų, bet apie 
ant visuomenės

Anglija.
Anglijos karalius rengiasi 

atsilankyti į Vokietiją. Jei
gu iszpultų remtiesi ant laik- 
raszczių nuomonės, tai reiktų 
manyti, kad Anglijos karalių 
Vokietijoj priims labai szal
tai. Visi vokiszki laikrasz
cziai smarkiai peikia savo 
ciecoriaus pasielgimą ir jo di
delį prilankumą Anglijai; 
ypacz vokiecziams ne patinka 
apdovanojimas garsaus būrų 
skerdėjo, lordo Roberts^augsz- 
tu vokiszkų orderiu. Ir an- 
gliszkuose laikraszcziuose ne 
matyt didelio džiaugsmo isz 
susiartinimo Anglijos su Vo
kietija. Augliszkuose laik
raszcziuose tėiposgi ĮKisitaiko 
gana persergėjimų priesz Vo
kietiją. Anglija ir dabar 
stengiasi gerintiesi Maskoli- 
jai, kurios labiaus bijosi negu 
Vokietijos.
liūs apdovanojo augszcziau- 
siu orderiu atsilankusį ant 
szermenų pasimirusios kara
lienės maskoliszką sosto įpė
dinį. Ar taą orderis vienok 
padarys prilaukesniu Angli
jai maskoliszką randą, gali
ma abejoti. ♦

Karė pietinėj Afrikoj trau
kiasi savo keliu. Būrų va
dovas DeWett su savo karei
viais, kokių, pagal Kitchene- 
ro raportą, < turi apie 3000, 
įsiveržė jau į angliszkas val
dybas. Priesz įsiveržimą ten 
iszleido jis prokliamaciją, 
kurioj sako, kad eina į an
gliszkas valdybas parodyti 
angliszkiems koliohistams, 
kaip anglijonai veda karę su 
būrais. Taigi be abejonės 
jis pradės naikinti farmas ne 
prilankių būrams angliszkų 
kolionistų. Nors lordas Kit- 
chener priesz DeWettą pasta
tė visas atliekamas savo pa- 
jiegas ir stengėsi neda leisti 
pereiti per rubežių, sulaikyti 
jo ne pasisekė. Pereitos su- 
batos ir nedėlios dieną trau
kėsi muszis terp įsiveržusių į 
angliszkas valdybas DeWetto 
pajiegų ir iszsiųstų ji gaudy
ti anglijonų. Lordas Kit- 
chener praneszė, buk angli
jonai paėmė De'Vettui 50 ve
žimų su maistu ir amunicija, 
bet visgi iszvyti jį isz anglisz
kų valdybų ne įstengė. Į 
miestą De Aar atkako dabar 
pats Kitchener ir jis bandys 
gaudyti DeWettą. Ar jam 
seksis geriaus, negu kitiems 
anglieszkiems jenerolams, tą 
neužilgio pamatysime. Kit
chener atsiuntė į Londoną 
žinią, buk paskutiniuose mu' 
sziuose DeWett nužudė be
veik visus vežimus su maistu 
ir amunicija ir buk arkliai jo 
paalsinti, ne gali ilgai iszlai- 
kyti, buk jis angliszkų pajie
gų isz visų pusių apstotas. 
Gyventojai angliszkų valdy
bų priima prilankiai įsiver
žus} DeWettą, duoda jam no
riai maistą, bet prie jo pri
stoja vien jauni angliszkų 
valdybų būrai, senesniejie, 
ne tikėdami, kad jam pasi
sektų anglijonus pergalėti, 
laikosi dar isz tolo, nesisku
bina pristoti. Jeigu anglijo
nams pasisektų didesniame 
susirėmime sumuszti DeWet- 
tąjuom galima būt sulaikyti 
nuo pasikėlimo holandiszkos 
kilmės kolionistus angliszkų 
valdybų. DeWett vienok į 
didelius mupzius nesiduoda 
įtraukti. Nors Kitchener

Isz Vileikos, Vilniaus gu
bom ^oj.

Maskolisakų Kalėdų dienę ežia 
baisiai apdegė maža mergaitė. 
Iszėjus tėvams, nąmieje pasiliko 
tik dvi mažos mergutės. Jau
nesnėj!, siausdsjna su degan
čioms žarijoms) uždegė savo 
drabužius ir rėkdama pradėjo 
bėgioti po kambarį, nuo ko, ži
noma, drabužiaii dar smarkiau 
degė. Riksm} mergaitės iszgir 
do motina; ji įbėgo į kambarį ir 
nudraskė degančius drabužius, 
bet mergaitė baisiai buvo apde
gusi. To negana, neiszmintinga 
motina, paklaususi rodos kvailų 
moterių, isztepė vis} apdegusios 
mergaitės kunėlį i su atramentu, 
kuris tai vaistus, į žinoma, ne tik 
nepagelbėjo, bet: užkenkė, ka
dangi nuo atramėnto užsinuodi- 
no kraujas ir apdegusi mergaitė
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Javus reikės pardavinėti 
pagal Jų sunkumą.

Maskoliszką žemdirbystės mi
nisterija perkratinėjo ministerio 
užmanytas tiesas, idant visoki ja 
vai butų pardavinėjami ne pagal 
įtalp}, bet pagal jų sunkumę; 
ant vogos turi būt pardavinė
jami teiposgi miltai, klynės, kruo
pos, sėmenys ir kitoki grudai ir 
sėklos. Už pardavfoėjim} javų 
mieroms, ant perkupezių uždėti 
bausmes: kalėjimo iki vienam 

i mėnesiui arba pinigais iki 100 
rubl. Tiesos tos likosi žemdar- 

- bystės ministerijos ir vienpatystės 
rodos priimtos ir jos bus nuo szių 
malu gubernijose Europinės Mas 
kolijos įvedamos paeiliui, prade
dant nuo vakarinių Maskolijos 
gubernijų. Nuo kada tas tiesas 

k įves Lietuvoj, tas paeis nuo iždo 
. ministerijos. Ne užilgio todėl
> ir Lietuvoj innyks pardavinėji

mas javų ant purų, karčių irtt.; 
reiks visk} pardavinėti pagal

> bvarum}.

szkino. Dabar vienok tie 
pats laikraszcziai, jų paleistą 
pirmutinį paskalą pataiso ir 
apie oficijaliszką karę nieko 
ne sako, bet pranesza, k<d 
visų sujungtų tautų virszinį
kas, jenerolas Waldersee, atsi
liepė į visų tautų jenerolus 
su praszytnu parengti karian- 
nas ant isztraukimo' į Chinų 
vidurius. Tokį praszymą ga 
vo ir virszinįkas amerikonisz- 
kos kariaunos, bet tas atsisa
kė iszpiidyti praszymą, kol 
ne gaus }>aliepiind nuo savo 
rąudo. Vadovu tos expedi- 
cijos Waldersee ^skiria vir- 
szinįką prancuziszkos kariau
nos Veyroną. Kokią užduotį 
turės ta expodicija, tikrai ne 
žinia. Tūli laikraszcziai me
na, buk Waldersee, matyda
mas, kad ciecorienė veidmai
niauja ir per užvilkimą tary
bų vien stengiasi laiką laimė
ti, nori pabandyti, ar ne pa
siseks ciecorienę paimti į ne
laisvę. Kadangi vienok pro
vincijoj Shen-Si, ktir yra da
bar ciecorienė, nėra kelių, 
europeiszkai kariaunai su ka- 
nuolėms ir vežimais su mai
stu ne lengva bus ten prisi
griebti; kol prisigriebs, jau 
ciecorienė ir Jos globoj laiko
mas ciecorius gali pasitrauk
ti dar toliaus į vakarus. Ant 
paėmimo ciecorienės reiktų 
suvaldyti visą Chinų vieszpa- 
tystę. Ant to vienok per 
mažai yra europeiszkos kariau
nos. Maskolija dabar ne da
lyvauja karėje Chinuose; ji 
be karės tiek pelnė, kiek ki
tos vieszpatystės ir }*er kar.» 
ne gali pelnyti.

Maskolija dabar visus Chi
nų krasztus į sZlaurius nuo 
Dkfziojo muro laiko jau už 
savo savastį ir elgiasi juose 
kaip ir kiekvienoj savo gu 
beruijoj. Paskyrė savo gu
bernatorių ne tik į Mandžu- 
riją, bet ir į Mongoliją da
boti chiniszkus tų provinci
jų virszinįkus. Tie, be da- 
leidimo maskoliszko virszinį- 
ko, nė pasikrutinti ne galės. 
Dabar, kaip pranesza isz Jo- 
kahamos, maskoliai gavo nuo 
Chinų rando koncesiją ant 
padirbimo geležinkelio nuo 
Baikalo, per Kiachtą į Peki
ną; kitą gi geležinkelio liniją 
nuves maskoliai nuo ežero 
Baikalo į Portą Arthuro. 
Turėdama tuos kelius savo 
rankose, Maskolija gali visa
da užimti, kada tik jtanorės, 
visą sziaurinę dalį Chinų iki 
Pekinui. Todėl tai ji ir ne 
nori dabar-eiti krūvoj su ki
toms Europos tautoms 
nuoee.

Isz Vilniaus gubernijos.
Per sanvaitę, nuo 14—-22 d. 

sausio Vilniaus gubernijoj apsir
go visokioms limpančioms li
poma: Vilniuje 69 žmonės; dau 
ginusiai apsirgimų buvo pilvi
nėms sziltinėms, nei joms apsir
go 37 žmonės. Aszmenų pavis- 
tyj miestelyj Veložine sziltinėms 
apsirgo azviežiai 3 žmonės. Kai
me Czenavyožiuose rauplėms ap 
sirgo 8 žmonės, isz kurių 1 pasi
mirė. Trakų pavietyj, kaime 
Buciumoniuose, rauplėms apsirgo 
4 žmonės.

1) d. sausio szių metų, kaime 
Papiernia, Musnikų valezčiuje, 
Vilniaus pavietyj, sudegė vande 
ninis malūnas prigulintis grafui 
Gustavui Flateriui. Malūnas 
▼ertas buvo 2000 rubl. Apart to 
sudegė čia visokių javų prigu 
liūčių malūno randauninkui Ed
vardui Jansonui už 2200 rubl. ir 
300 rubL gatavais pinigais.

18 d. sausio szių metų, kaime 
pakeltų Padbrode, Vilniaus pavietyj, au- 

H degė kruopinycaia prigulinti Ro 
“ mualdui Kijeliui, kurios vertė 

iazakaityta ant 3000 rubL Apart 
to, sudegė grikų nž 1000 rubL ir 
visokių daiktų už 500 rubl.

Kas tai yra mirtis?
Prsncuziszkas.mokslinčius La 

Dautec per eiles metų darbavosi 
ant iszriszimo klausymo — Kas 
tai yra mirtis ir neseniai, lai k-1 
rasztyj “Revue Encyclopediąue” 
patalpino savo isztirimus, La 
Dautec sako, jog pirtis yra tik 
ilgas, sunkus apmirimas. Gyvy
bė gi yra neapsistojantis atsinauji
nimas žmogaus, mirtis gi tai apsi
stojimas atsinaujinimo. Jeigu 
žmogaus organai, prisavinanti rei
kalingas ant atnaujinimo medegaa 
paliauja dirbę, atsinaujinimas ap 
sistoja, atsinaujinimo ne gali bū
ti, todėl žmogus, arba ir kitoks 
gyvūnas, mirszta. Kaip kada ap
sistojimas atsinaujinimo būva tik 
tuomtarpinis ir darbas atsinauji
nimo vėl pats prasideda po ko
kiam laikui. Tokiame atsitikime 
būva paprastas apmirimas. Jei
gu gi kraujo tekėjimas ir kvėpa
vimas • po ilgam apmirimui ne 
apsireiszkta ir po ilgam laikui, c 
tai tą vadiname mirezia.

Daleiskime, sako La Dantec,i 
kad kas nors numirė nuo apople-J 
xios, taigi kadopoplexia sustab-j 
dė kvėpavitnę ir kraujo tekėjim}. 
Tai jeigu atidarytume žmogaus 
krutinę ir per ritmiszkę spaudini
ai} szirdies, priverstume krauj} 
tekėti gyslose, žmogus atgis. To
kių atgijimų La Dantec, laike sa
vo tirinėjimų mirties klausymo, 
turėjo diktai. Ant nelaimės, to
kia sugr}žinta numirusiam gyvy
bė traukiasi ne ilgai, kadangi at
gijęs numirėlis paskui mirszta po 
porai valandų ne nuo ligos, kurio 
mirtį pagimdė, bet nuo spaudini- 
mo szirdies ir nuo operacijos.

La Dantec tiki, kad su laiku 
daktarai iszmoks geriaus, ne teip 
pavojingai daryti operacijas ir 
jos ne užmusz žmogaus gyvasties 
ir tokiu budu galima bus sykį 
numirusį žmogų prikelti isz 
numirusių ne ant poros vąlandų, 
kaip tai galima dabar padaryti, 
bet ant ilgesnio laiko. Žtnoma, 
jeigu žmogus seniai numiręs ir 
kraujas gyslose sustingo, tęsyk, 
nors ir smarkiausiai spaudintume 
szirdį, nepagimdysime kraujo te
kėjimo.

Apart kraujo, svarbi yra dar 
kūno szilutna. Bet kvėpuoda
mas, žmogus įtraukia oxygenę, 
kurį iszneszioja po kun} kraujas 
ir tas dueda kūno szilum}. Jei
gu žmogus kvėpuoja, jeigu krau
jas gyslose teka, darbuojasi ir ki
ti kūno organai; o jeigu jie dar
buojasi, žmogus gyvuoja.
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Isz Amerikos.

rasti

Užmanymai Juokingu tiesu.
Hartfordu Conn. Pasiuntinys 

Connecticuto szteto legislaturos 
Standish padavė ant užgyrimo bi- 
lių, kuriame reikalauja apsunki 
nimo apsivedimo vyriszkiams tu
rintiems su virszum 40 metų. No
rinti apsivesti toki per daug su
brendę vyriszkiai, pagal Slandi- 

\ sho bilių, turėtų mokėti po 100 
dol. Visokiuose Amerikos szte- 

. tuose yra gana per daug juokin
gų tiesų, dar daugiaus tverti nė 
re reikalo. Dėl tokių tiesų Ame 
rikoj labai mažai yra godojanezių 
ir geras ties is.

Senatorius Bariow, Indianos 
ūtsdarių bute, reikalauja tiesų, 
kurios daĮeistų griovimę saliunų 
ir kitokių vietų pardavinėjanezių 
rvaiginanezius gėrymus. Daug 
.engviaus iszcaikinti saliunus ne
duodant ant jų laikymo laisnių. 
Jeigu gi randas pardavinėja lais- 
MU8 ir už juos ima pinįgus, tai 
privalo apginti ir saliunus su jo 
daleidimu uždėtus. Teip bent 

^._‘uri būt civilizuotuose krasztuo- 
se. ,

Užpuolimas ant saliunu.
WiNSFiELD, Kans. Daužymas 

saliunų traukiasi czia toliaus. 13 
d. vasario pulkas vyrų ir moterių, 
apsiginklavusių su revolveriais ir 
kirviais, užpuolė ant puikiausio 
mieste saliuno Schmidto. Patsai 
saliuninkas, kursai stengėsi savo 
saliunę apginti, gavo nuo minių 
vadovo, Rev. Ch iries Lowther,su 
kirviu į galvę, Schmidto brolis 

^*gi likosi ant vietos užmusztas.
Miesto rodą suszaukė specij&lisz- 
xę susirinkimę ir nusprendė visus 
saliunus mieste uždaryti. Saliu- 
nininkai vienok nenori pasiduoti. 
Toki daužymai ir naikinimai pri- 
vatiszkos savasties retai kitur at
sitinka. Panaszus maisztai yra 
veik visuose szteto Kansas mies
tuose.

Prieš? saliunus
Topeka, Kans. Sztėto Kansas 

senatas užgyrė bilių, kuriuom vi
sus saliunus ir kitokias vietas par- 

svaiginanczių gėry m ų 
už vodingas žmonijai 

pavieczio valdžioms pavedė su
budę isznaikinimo tokių vie- 
Kad saliunai yra vodingi, tę

visi žino ir be Kansaso szteto se
nato nusprendimo, bet ne visi gal 
suprasti, kokiu budu szteto val
džios iszduoda saliunininkams 
laisnius ir už juos ima pinįgus, o 
paskui nutaria tokias vietas isz- 
naikinti. To gal ir senatorių ne 
įstengs iazaiszkinti.
Szaudynes terp mokintiniu ir mo- 

kin tojaus.
Sztete Kansas, uždarant mo

kyk lę Hard Scrable, pasibaigus 
mokslui, mokintiniai, neužkęsda- 
mi savo mokintojo, pradėjo 
mėtyti akmenims, ant ko mokin
tojas atsiliepė revolverio szu- 
viaia. Vaikiai pabėgo ir pasi
skundė tėvams. Tie apsiginkla- 

o su karabinais ir su savo vai- 
iis atėjo į mokyklę, bet mokio
jo jan ne rado, jis, pajutęs 
vojų, pabėgo. Isztikro tokį 

lokintoję, kuris revolverio szu- 
iais mokina vaikus, priderėjo ge- 
ai pamokyti.

EipliozIjoH.
Britiezkoj Kolumbijoj, kastynė- 

se Nanaime atsitiko baisi explio- 
;ija, kuri iszgriovė kastynių ulę 
r užbėrė 60 dirbanezių uloj dar- 
>inįkų. Nuo expliozijoe ufaide 
ė kastynės. Isz Victorijos at- 
untė daktarus. Į užgriuvusię 
ię dabar stengiasi prisigriebti isz 
’osNr. 5. Visi užberti darbinį- 
ai, taigi 60 žmonių, pražuvo, 
’erp jų 20 buvo baltveidžių.

Menominf.e Falls, Wis. — 
Thampney sviesto dirbtuvėse at
itiko smarki expiiozija, kurios 

'armerys Wirth ir vienas darbinį- 
’ xaa likosi ant vietos užmuszti.

Į< Saukę]ai apsirgo rauplėms.
Ford Dodge, Ia. Neseniai li

kosi czia parengtas didelis balius, 
ant kurio susirinko vyrai ir mer
ginos iez visų aplinkinių. Szoko 
linksmai per visę naktį. Iszsi- 
skirsezius vienok, didesnė dalis 
szokėjų apsirgo rauplėms. Matyt 
terp susirinkusių turėjo kas būt 
rauplėms sirgęs ir jis užkrėtė joms 
sveikus.

Kerosino szaltinai
Hartford, Ind. 9 mylios nuo 

czia užtiko naujus keroaino szal- 
tinius. Pragręžus skylę, keroai- 
nas ant syk kaip funtena i rasi ver
žė augsztyn, skystimas musza ant 
70 pėdų augsztyn ir teka dviejų 
pėdų placziu upeliu.

Sunki moteriszke.
Ind. 16 d. vasario pa- 

moteriszkė Jordan.
ji 676 svsrus. Pąsimirė gi 

apopieksios. Paliko isz viso 
13 vaikų.

Nelairnes ant geležinkeliu.
Pern, Ind. Netoli Plymouth, 

ant Pennsylvania gelelinkelio, 
susidaužė du trukiai. Du pecz- 
kuriai prie to likosi užmuszti, 
vienas užgautas mirtinai, kiti gi 
trūkio tarnai suleisti lengviaus. 
8 vagonai su visu susidaulė.

Mill Creek, Nev. Netoli nuo 
ežia, ant Pacific gelelinkelio li
nijos, susidaulė greitasis trūkis. 
Prie to peczkurys ir trys pasalie- 
riai likosi ant vietos ulmuszti.

Dallas, Tex. 50 mylių nuo 
ežia, ant Texas Pacific gelelin
kelio, susidaulė tavorinis trūkis. 
Prie to trūkio vedėjas likosi ant 
vietos užmusztas, o vagonų stab- 
dėjas mirtinai apkultas.

Dayton, Ky. Bėgantis . isz 
Cincinnati į Dayton karas su 30 
pasaiierių iszezoko isz rilių ir su 
krantu nupuolė leroyn. Isz pasa
iierių tik vienas i sali ko neužgau
tas, kiti visi sunkiaus ar lengviaus 
sule sti. Matormanas užgautas 
mirtinai.

Pitc^buro, Pa. Ant Hamil* 
ton avė iszszoko isz rėlių u lydi
nis karas. Prie to 20 įmonių li
kosi suleistų, o isz jų keturi su
leisti pavojingai.

30 žmonių prigėrė.
St. Johns, Newfovndland. — 

Prieszais Bacalieu paskendo gar 
laivys “Eucerner”, Su juom pa
skendo 30 Įmonių. Tuose krasz- 
tuoee laike paskutinių vėtrų turė
jo daugiaus laivų susidauiyti, ka
dangi vilnys atgabeno prie kranto 
daugiaus laivų liekanų.

7 Laivai paskendo.
Taooma, Wash. Laike pasku

tinių vėtrų, siautusių ahtPacifico, 
septyni garlaiviai paskendo. Ant 
jų buvo 230 Įmonių ir tavorų ui 
Ii milijono doliarų. Lygiai Įmo
nės, kaip ir tavorsi pražuvo, isz 
Įmonių nė vieno ne iszgelbėjo.

Gaisrai.
Decatvr, III. Sudegė ežia 

ditbtuvės Muellero, Olett & Whi- 
land Co. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 100000 d oi.

Rocheiter, Pa. Sudegė ežia 
įtaisos “Rochester Tumbler 
VVorks”. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 300000 dol.

Kimberly, Wis. Sudegė ežia 
didelės popieros dirbtuvės Kim
berly & Clark Co. Blėdį ugnies 
padarytę apskaito ant 1000000 
dol. Dirbtuvės tos parengtos 1898 
m. buvo jos didžiausios visoj 
Amerikoj. Dirbtuvių superinten
dentas Covie,prie ugnies gesinimo 
ir nesziojimo kę galima buvo isz- 
neszti, sunkiai likosi nupuolusio 
balkio apkultas.

Ledai New Yorko porte.
Dėl sunesztų ledų New Yorko 

porte, daugelis atėjusių garlaivių 
negalėjo prisigriebti prie kranto. 
Laivai “Jobo Carlisle”, “Bay Rid- 
ge” ir “Concho” priszalo ir nega
lėjo iszeiti isz portą Atkakęs į 
portę pasaliei inis garlai vys “Mon- 
tauk” turėjo 1400 pasaiierių ma 
iesniais laivais pervežti ant kran
to.

Užliejo kastynės.
Phoenix, Arizona. Bastate 

kalnuose ulgimė tvanai. Vanduo 
ulliejo kastynės. Buvę olose 
darbinįkai, teiposgi* kastynių su
perintendentas Horace Christ, 
prigėrė ullietose olose. Kiek isz 
viso įmonių prigėrė ir kokių tau- 
tysezių buvo tie darbinįkai, dar 
nelinia.

Richmond, Va. 12 metų mer
gaitė Clemenl isz Goochland atėjo 
pas klerkę ir pareikalavo laisnio 
ant apsivedimo su 23 metų vaiki- 

Klerkas atsisakė iazduoti 
to- 
ta-

nu. ■ 
laisnį teip jaunai jaunamartei, 
dėl ji kreipėsi prie sudlios ir 
sai mergaitės iszklausė.

Anglių iszgabenimas.
Isz Amerikos beveik kas metę 

iszgabena į Europę daugiaus ang 
lių. 1898 m. iszgabeno jų 27090 
tonų; 1899 m. 23272 tonas, o jau 
pernai 635237 tonas. Daugiau
siai amerikoniszkų anglių parsiga
beno Prancūzija, Iszpanija, Szve- 
dija, Norvegija ir Maskolija.

Sniego pustymai. I
* Sziauriniuose ir viduriniuose 
Szteto New Yorko paviecziuose 
siautė smarkios sniego darganos 
ir vėtros. Sniegas kaip kur Už- 
neezė kelius ant penkių pėdų gi
liai. Netoli Iondow, laike dar
ganos susimuszė du geležinkelio 
trukiai. "

Gėrynių naikintojos.
Guffs, Kas. 15 d. vasario a-1 

pie 20 užsidengusių su liczynoms 
veidus moterių įsiveržė ant staci
jos Missouri Pacific gelelinkelio 
ir su kirviais sudaulė paskirtas 
ant persiuntimo 15 baczkų degti
nės ir 4 baczkas alaus ir Užleido 
ant lemes gėrymus.

Nelaime bainycsioj.
La Cro«e, Wis. Csianyksz- 

czioj Sz. Jono hažnyczioj atsiliko 
nelaimė. Isz pratrukusios dūdos 
pradėjo veržtiesi į balnyczię 
karszti garai. Susirinkę ęnt 

xdievmaldystoe įmonės persigan
do ir ant syk pradėjo verltiesi 
laukan per duris. Susigrūdime 
daug Imouių, ypacz moterių ir 
vaikų,, tapo sumyniotų.

Ugnis kastynese.
Canaldover, Oh. Kaetynėėe 

Lindentree užsidegė gazolinos 
baczka. Nuo liepsnos ulsidegė 
medinės lėtėjimo prietaisos ir ug
nie uikirto dirbusiems oloje'dar 
binįkams iuėjimę; darbinįkų olo
se buvo 40. Po keturių valandų 
darbo vienok pasisekė visus isz 
olos iszvesti.

Isz darbo lauko.
5 Connellsville, Pa. Dar

bai prie kokio peczių szitame ap
skrity] eina vis geryn. Pereitę 
sanvaitę degė ežia 18168 pecziai, 
o stovėjo 3245. Girdėt, kad nuo 
1 d. balandlio peczių savinįksi 
ketina numažinti uždarbį ant 
15%. Nežinia, ar darbinįkai 
ant to sutiks.

Mo Donald, Pa. Terp czia
nykszczių kastynių savinįkų ir 
darbinįkų užgimė dideli nesutiki
mai ui praszalinimę nuo darbo 40 
senų darbinįkų. Visi darbinįkai 
lada mesti darbę, jeigu praezalin- 
tiejie ne bus atgal priimti.

Scranton, Pa. Pakėlė fztrai- 
kę 3200 merginų dirbanesių czia* 
nykszczioeeszilkų dirbtuvėse. Jos 
reikalauja didesnio ui savo darbę 
ulmokesnio. Dabar yra ežia mer
gaitės ui 10 vai. darbo ant die
nos gaunanezioe tik po |2 antsan- 
vaitės.

Williamstown, Pa. Czia- 
nykszczios anglių kastynės likosi 
ant neaprubeliuoto laiko uždary
tos. Dėl kokių priežasezių kas- 
tynes uždarė ir nuo kada jose 
prasidės vėl darbai, to nieks ne 
lino.

D Gypst, W. Va. Darbai 
prie rengimo naujų anglių kauty
nių terp Monongahela ir Clarks- 
burg eina skubiai Dabar dirba 
ežia tik su maszinoms, bet kasty- 
nes bus neuiilgio atidarytos. 
Darbo yra ežia uitektinai.

5 Baton, Ind. Sztraikas dar
binįkų czianykszczių stiklo dirb
tuvių pasibaigė. Dirbtuvių savi- 
nįkai sutiko ant visų darbinįkų 
reikalavimų. Darbai tose dirbtu
vėse eina dabar teip, kaip tik ga
lima.

H Youngstown, Oh. Prasidė
jo ežia darbai prie statymo dirb
tuvių plieninės blėtos. Pakilę ap
linkinėse akmenų kastynėse šatrai- 
kai jau pasibaigė. Darbinįkai su
grįžo prie darbo.
' Gallup, New Mex. Angle 
kasiai visų aplinkinių kastynių 
pradėjo organizuotis. Kastynių 
savinįkams tas labai ne patinka; 
jie gazdina darbinįkus praszalini
ro u nuo darbo, jeigu pristos prie 
unijos.

H Lattimer, Pa. Sztraikas 
czianykszczių anglekasių pasibai
gė. Per satraikę darbinįkai nie. 
ko ne laimėjo, kompanija pavary
tų nuo darbo dviejų darbinįkų, 
dėl kurių ulgimė sztraikai, ne 
priėmė atgal.
( 1 Saoinav, Mich. Northern 
Coal ant Transportation Co. viso
se savo kastynėse įvedė maszinas 
ir per tai be abejonės sumalįs 
skaitlių dirbanezių darbinįkų, 
kadangi Imogaus darbę atlieka 
ežia maazinos.

5 Philadelphia, Pa. Tali azi- 
to miesto kapitalistai rengiasi ant 
kranto upės Del a varė pastatyti 
dideles cukraus rafinerijas, nepri- 
gulmingas nuo cukrinio trusto.

5 Jouet, ItL. Darbai eina pu
sėtinai, bet darbinįkų daug yra 
be darlio. Dirbtuvėse Illinois Steel 
Co., tūlose dalyse, atlieka pertai
symus ir ne visose dirba.

5 N«w Knnsinoton, Pa. Dar
bai eina ežia dabar gerai, darbi
nįkų be darbo nėra. Visos dirb
inės dirba pilnę laikę.

< Lasalle, 1li» Darbai czia- 
uykszczioae anglių kastynėse eina 
labai silpnai Tegul todėl nieks 
ežia nekeliauja darbo jieszkoti.

•| Buffalo, N. Y. S United 
States Tube Co. ketina neuiilgio 
pastatyti ežia dideles dūdų dirb
tuves, kuriose 500 darbinįkų gaus 
darbę!

5 Darbai kautynėse szteto In
dianos eina dabar labai prastai. 
Veik visose kastynėse dirba vos 
pusę laiko.

Čadu, Or. Aplinkinėse 
saito miesto rado naujus anglių 
plotus- Susitvėrė jau kompani
ja, kuri atidarys ežia naujas an
glių kastynės; ketina nuvesti ir 
gelelinkelio alkūnę.

Tyleb, Pa. Darbai czia- 
nykszczioee anglių kastynėse 
sziuom kartu eina gerai. Yra 
ežia ir kokso pecziai, bet ne prie 
visų dabar dirba.

Piqua, Oh. Darbai eina ežia 
vidutiniszkai, bet darbinįkų daug 
yra be darbo. Isz kitur todėl at 
kakęs ne gali gaut darbo.

1 Shartsville, Pa. Czia- 
nykszcziose liejinycziose prasidė
jo darbai nuo 11 d. vaiario. Prie 
darbo patilpo 150 darbinįkų.

5 Benwood, W. Va. Sątrai- 
kai dArbinįkų dirbtuvėse Wheel 
ing Iron and Steel Co. pasibaigė. 
Dabar tose dirbtuvėse visose da
lyse dirba pilnę laikę.

^1 Lorain, Oh. Prasidėjo jau 
darbai czianykszcziose plieno 
dirbtuvėje. Prie darbo patilpo 
3500 darbinįkų.

Acrov, Oh. Ley ir Calvin 
Burnett, paviecziuose Morgan ir 
Mushingenn pirko 8000 akrų že
mės su anglims, ant kurių tai plo
tų parengs naujas anglių kastynės.

Hartford, Ino. San Pa
rai 1 Glsss 
dirbtuves. 
Gla&s Co. 
dirbtuvę.

5 Bulger Sta, Pa. Netoli 
nuo ežia, prie Panhandle gelelin
kelio rengia dabar naujas kasty- 
nes, kuriose neuiilgio prasidės 
darbai.

Co. padidino sęvo 
Blackford County 

rengia nauję stiklo

ISZ
Lietuviszku diryn.

Apie paskutinį susivažia
vimą lietuvių, lenkų 

ir rusinu.
Atsibuvo ant galo Pittsburge 

susivažiavimas lietuvių, lenkų ir 
rusinu ant apkalbėjimo reikalo 
uždėjimo laikraszczio angliszkoj 
kalboj apgynimui reikalų trijų 
tvėrusių Lenkiję tautų. Kaip 
senovės Lenkijoj lenkai buvo va
dovais lietuvių ir rusinu, teip ir 
ant susivažiavimo, rodosi, lenkai 
paėmė vadovystę. Kaip ten ne 
buk, likosi nutarta iszleisti mė
nesinį laikrasztį “Freedom”. 
Kasztai iszleidimo , iszskaityti 
|75 kas mėnesį: lenkai prižada 
mokėti 30 dol., lietuviai 25 dol., 
rusinai gi 20 dol.; taom tarpa 
kaslink skaitliaus, lietuvių yra 
mažiausiai: rusinu ir lenkų yra 
daug daugiaus negu lietuvių. 
Argi todėl lietuvių tiesos bus di
desnės negu, paveikslan, rusinu? 
Kad lenkai mokės paimti dau
giuos tiesų ant savo tautos reika
lų, mes apie tai ne abejojame, to
dėl klausymas, ar lietuviai ir ru
sinai įstengs savo liesas apginti. 
Į redaktoriszkę komitetę isz lie
tuvių pusės iszrinktas Dras Szliu- 
pas ir kun. Czepanonis. Ant re
daktoriaus gi laikraszczio tapo 
iszrinktas Jablonskį, dabartinis 
lenkiszko Zwięzko prezidentas, o 
pirma buvęs redaktorius Zarięz- 
ko organo “Zgodos”.

Priesz ypatę p. Jablonskio asa- 
biszkai mes nieko ne turime. Ne 
galima vienok ulmirszti, kad p. 
Jablonskį nė lietuviszkų reikalų, 
nė tikro lietuvių padėjimo ne pa
lįsta, ne moka nė lietuviszkai. 
Kaip gi todėl jis gali būt audžia 
straipsnių apie lietuvių reikalus? 
Prie tokios redakcijos gali juk 
į laikrasztį patilpti straipsniai vo- 
dingi lietuviams ir lietuvystei. 
Pritrukus reika’ingų straipsnių 
isz lietuvių puaėa, lenkai galėtų 
visę numerį pripildyti vien savo 
reikalais, redaktorius gi repre
zentuojantis lygiai lietuvių ir ru
sinu reikalus, tų tautų reikalų 
ne pažindamas, juk ne galėtų isz 
savo pusės paraszyti straipsnius 
alstojanczius už paskutinių tautų 
reikalus. Ne reikia dar nžminz- 
ti, kad rėdant p. Jablonskiai 
“Zgodę”, laike rinkimų ji buvo 
apginėja republikoniszkos parti
jos Amerikoj, apie kurios palai 
kymę lietuviams arba rusinama 
mažai gali rapėti, kadangi nė re- 
publikonai, nė demokratai Ame
rikoj ne gali turėti nė jokios 
įtekmės ant padėjimo lietuvių 
arba rusinu jų tėvynėj. Rodą, 
draugai p. Jablonskio savo laike 
teikėsi pagarsinti, buk McKin- 
ley, atsilankius pas jį p. Jalui, 
teikėsi pasakyti: “roznmiem was 
i myslę o was”, bet iaz tokio su
pratimo, apart rekliamuojanczių 
p. McKinleyę, ne tik lietuviai ir 
rusinai, bet ir pats lenkai nė jo
kios naudos ne gali sulaukti. 
Mums rodosi, kad mieris užma-

nyto trijų tautų laikraszczio ne 
gali būt įkvėpti supratimę Mc 
Kinleyams, Wilhelmams, Mikalo- 
jams ir jiems panasziems, kurie 
pats nieko gero nė vienam isz tų 
gaivalų ne padarys, ir ne gali 
padaryti, bet jieszkoti pritarimo 
gyventojų, o jeigu terp tų atra
sime pritari mę, tik tęsyk ir Mc 
Kinleyai, Wilhe!mai ir Mikalojai 
gali mums kę gero padaryti, bet 
ne pats ii*s savo noro. Mums ro
dosi, kad laikmatis, ullaikomas 
pajiegoms susijungusių tautų ap 
gynimui jų svarbesnių reikalų ne 
gali būt įnagiu aaabbzkų politlsz- 
kų siekių jo redaktoriaus. Kaip 
gi todėl susitarę nutarė apsaugoti 
tę nauję laikrasztį nuo pavertimo 
jo į įnagį redaktoriaus arba ir 
vienos isz susitarusių tautų? Jei
gu gi tvirto ir aiszkaus apsau
gojimo ne parūpinta, tai irtam 
sujungtų tautų laikrzszcziui ne 
galima pranaszauti ilgo gyveni
mo, vietoj susiartinimo tautų, jis 
gali pagimdyti dar didesnį piktu- 
mę ir atsitulinimę. Apskritai 
imant, rezoliucija reikalauja dar 
daug iszaiszkinimų.

Lenkiszkas laikrasztis “Dzien 
nik Narodovry” rasto, buk ap
garsinimus į “Freedom” gali pa 
duoti tik lenkiszki laikraszcziai, 
Kaip lę suprasti? Ar rusiniszki ir 
lietuviszki lygių tiesų ne turi ir 
kodėl?

Klausymus tuos nutarusiems 
statome ne dėlto, kad butume ne 
prilenkus nutarimams, bet 
todėl, kad terp pacz'ų lenkų ma
tome per daug nepiilankių suly
ginimui tiesų lietuvių ir rusinu su 
lenkais. Ne kalbėsime jau apie 
leokiszkę klerikahszkę partiję, 
kuri ne pripalįsta tautiazko skir
tumo lietuvių ir rusinu, bet yra 
gana neprilankių ir terp daug 
teisingesnių ir liberaliszkesuių 
lenkų. Neprilankių lietuviams 
raeztų galima patikti net Ame
rikos lenkiszkoj publicistikoj. 
Praszome perskaityti nors rasztę 
prof. Siemiradzkio pereitame 
“Amerikos” numeryj. Argi ten 
prilankumas lietuviams isireikra- 
tas? O prof. Semiradzki priguli 
juk prie draugų ir vienmialių p. 
Jablonskio. Ne privalome už
miršt ti, kad beeisaugojantį ir 
Dievas saugoja; kurs gi pats ne 
si sau goja, to Dievas ne apsaugos. 
Jeigu mes nesisaugojime, geli isz 
eiti, kad isz musų prisidėjimo 
prie iazieidimo laikraszczio mes 
nė jokios naudos ne turėsime, 
musų prisidėjimę kiti paims vien 
ant savo naudos.

It>z visko, kas iki sziol pagar 
siutą (žinoma, mes priversti nau
dotieji vien isz to, kę pagarsino 
lenkiszki laikraszcziai, kadangi 
lietuviszki delegatai paprastai ne 
mėgsta lietuv'szkiems laikrasz- 
ežiams kę nors praneszti), mes 
ne matome, kad susiriszime musų 
reikalai butų prideraneziai ap
saugoti.

fi- 
Ivardas 
nifacas

kasz

> “Susivie.” seimo galima partijas 
i isznaikyti? Jeigu jų ne bst bu

vę, Ui prie tokio kunįgų į pasiel- 
i gimo butų turėjusios užgimti, 
i Panaszių kunįgų pasielgiau, ne- 

sutinkznczių su doros principais,
• galėtume privesti czielas eiles. 

O jie, žinoma, gerų vaisių!ne ga
li iszduoti.

Isz Philadelphios. Pa.
Philadelphioj susitvėrė ir liko- 

i si inkorporuoti nauja lietjjviszka 
draugystė po vardu “Draugystė 

i Szvento Petro ir Povilo?’. In- 
korporatoriais yra,: Aleksandr** 

t Jocis ir Edvardas Dauįotajs.
i Nauja draugystė laikė pirmę
• susirinkimę 4 d. vasario Į s, m. 
' Ant to susirinkimo prisimszė 40

sąnarių ir iszrinko admin thtrac ję 
isz sekanezių vyrų: prezidentu— 

i Aleksandra Jocis; vioe-preziden 
i tu—AnUnaa Palipa; prot. rasz 

tinįku—Kazimieras Unika;
i nansų ra«zlininku — F 

DaujoU; kasierium — I 
Ramanauskas.

Įstojimas per 3 sanvai! 
tuoja tik 1 dol. Mitingus nuUr- 
ta laikyti iki 4 d. kovo kipkvienę 
panedėlio vakarę pu. 943 fe. 2nd. 
str. Norinti priairastyti^ galės 
tę padaryti ant kiekvieno įsusirin- 
kimo, galės užsimokėti ‘ 1 dol. 
įstojimo. Paskui įitojinias bus 
pagal amžių: po |2, 3, 4,|5 ir tt. 
Mėnesinė mokestis bus po 50 c. 
ant mėnesio. Laike ligos sziU 
draugystė mokės po 6 dol. ant 
sanvaitės per pusę metų; ,po pu 
sei metų, jeigu dar sirgtų; mokės 
po 3 dol. per antrę pusę metų.

Poemertinės mokės po 100 
dol.; draugystė ant palaidojimo 
duos karavanę, grabvežį ir 2 ka
rietas draugystės komitetui!

Draug. tankrvs.
Neseniai prapesziau, j«*i 20 d. 

sausio szių metų kunįgo iKaula- 
kio szalinįkai atlaikė uįitingę. 
Ant to mitingo, kaip girdėt, su
sirinkę pasidalino į dvi partiji; 
nore senų parapijonų ant reitingo 
ne leido, bet be mažo kunįgo 
prieszinįkai ne paėmė ‘viražų. 
Ant to susirinkimo iszripko ir 
siiraszytojus parapijonų/ kurie 
nori suraižyti noiinezius ląikytie
si kunįgo ir paženklinti sųmę pi- 
nįgų, kokię žada aukauti ant sta
tymo naujos bažnyczios.: Mat 
kuniginiai, matydami, jog senę 
balnyczię, užraszytę .auti drau
gystės Szv. Antano, be suardymo 
draugystės ne teip lengva įsiimti, 
nutarė statyti nauję balnyczię. 
Kaip girdėt, ant to daugelis lie
tuvių pasižadėjo dJti sukak, terp 
pasižadėjusių buvo diktai ir senų 
parapljonųi kurie ant juok o pasi
žadėjo aukauti ir savo paraazus 
padėjo po pasižadėjimu j (tie ne 
iszmanėlįai daugiau blėdiU daro 
parapijai negu pats Kaulakis, 
kadangi arch vyskupas, : jeigu 
duos daleidimę, tai tę rems ant 
daugumo pasiraszusių, geidiian- 
czių naujos bažnyczios; : jis ne 
paisys ar tie psraezai duoti ant 
juoko, ar ne. Red.) Kaip dabar 
vienok girdėt, archivyskuįpas at
sisakė duot daleidimę pirkti vietę 
naujai bažnycziai ir statyįi, kol 
prova už savastį senos baipyezios 
ne pasibaigs, kol pasidalinę į 
Kaulakinius ir jo prieszlninkus 
parapijonai kaip nors nesuąitaikįs. 
Jeigu Philadelphios lietusiai ne 
gali nuo savo sprando Įumesti 
despotismę kun. Kaulakioį tai jų 
paežių tame kaltė. Be vjenybės 
ne tik Philadelphioj, betįniekur 
nieko ne galima iszkovotij Kad 
be vienybės ne galima nįio ne- 
keneziamo kunįgo iszliposuoti 
parapiję, tę Amerikos lietuviai 
galėjo matyti Chicagoj: į kun. 
Krauczunae, vedamas ir mokina
mas lenkiazkų kunįgų, priliko 
prie savosios parapijos, kadangi 
jį rėmė daug parapijon^, gei
džianti gi nuo jo iszsiliųosuoti, 
turėjo tverti naujas pa|*apija8. 
Jeigu gi visi lietuviai butų laikę
si vienybės, jau senojo dūšių ga
nytojo seniai ne butų buvę Chica
goj. Visur žmonės, anot seno 
pasakojimo, turi tokį ponj| ir val- 
dytoję, ant kokio savo pasielgi
mu užsipelno. Philadelphioj 
Kaulakį palaiko tik stokoj vieny
bės ir negalėjimas susĮtaikyti 
terp paežių įvorių jo pirapijo- 
nų, terp kurių mat yra pir daug 
norinezių, kad eenaris. duszių ga 
nytojas despotiezkai valdytų pa
rapiję ir laikytų parapijas kasę 
be jokio isssirokavimo. I Iszsi 
liuosuoti nuo nekeneziamų kunį
go parapijonama ne sunkiį ar su 
pritarimu, ar be pritarimo^ augsz- 
teenės bažnyczios valdžios. Už 
tenka ne duoti aukų ant kunįgo 
reikalų, o jis pats bus priverstas 
pasitraukti, ne laikys tokio nė 
augszteenė bažnyczios Valdžia. 
Kunįgai gali supjudyti parap'ijo- 
nūs vien tęsyk, jeigu turi daug 
klauuncsių pjudymų. Klhusykt- 

Saslvienyjlmui rodosi, at
sek, persiskirti.

Paskutiniame “Tėvynės” nu 
meryj pagarsinta, kad centralisz 
kas komitetas iszhraukėisa tos or
ganizacijos jos sąnarius, Damijo
naitį ir Tareilę neva už bedievystę. 
Kasgi vienok tirinėjo ulmestę są
narių kaltę arba nekaltę? Nė joks 
sūdąs neguli bausti apkaltintę 
isz paskalų, bet turi .kaltę iszlir- 
ti, iszklausyti abiejų pusių. Teip 
yra net Maskolijoj. Vien musų 
kunįgai prisilaiko kitokių Jprin- 
cipų. Matyt dabar, kad apleidi
mai nutarimuose pereito seimo 
padaryti tyczia, kad palengvinti 
kunįgams iszmetimę neparankių 
sąnarių prieez ateinantį seimę. 
Reiktų todėl manyti, jog ant 
paskutinio seimo kunįgų padary
tas buvo sukalbis ant visiszko 
pavergimo “Susivienyjimo". Ka
dangi seimas artinasi, tai galima 
tikėti, kad dabar kunįgai pradės 
valyti “Susiv.” iaz neprilankių 
sau sąnarių, kad ant ateinanezio 
vien jie galėtų daryli, kę 
nori. Iszmetimų todėl sąnarių 
be abejonės bus dabar daugiaus. 
Susivienyjimas todėl ne galės pa 
silikti bepusisaku, jis turės pasi
dalyti į du skyrių, kaip Ui atsi
tiko ir lenkiszk ose organizacijose. 
Pas mus vienok reikia kaltinti ne 
vien kunįgus, bet visus tuos, ku
rie daleido isMivieezpaUuti ku
nįgų despotizmui, kurie ant sei 
mų, myniodami teisybę, tarnavo 
vien kunįgams.

Musų kunįgai mėgsta kaltinti 
ne visame jiems pritarianezius, 
lieja aszaraa ant pasidalini 
mo lietuvių į partijas, ypacz tę 
mėgsta daryti po visokiais peeu- 
donymaiu dabartinis Susivieny- 
jin»o prezidentas, bet mes norė
tume žinoti, kas Us partijas la
biausiai tveria, kas sėja neužkan- 
tę? Argi tokiais darbais, kokius 
kunįgai nuveikė ant paskutinio

me gerų kunįgų pamokinimų, 
bet atmeskime piktus, o tęsyk 
isznyks isz musų tarpo nesutiki 
mai ir pjovynės.

Musų iszsiųstai pas popiežiaus 
delegatę deputac'jai J. M. Mar 
tineli pažadėjo prisakyti archi- 
vyskupai atsiimti kun. Kaulakį, 
kurio ypata pagimdė parapiji
nius nesutikimus ir jo vietoj duo 
ti Philadelphios' lietuviams kitę 
kunįgę. Užklaustas popiežiaus 
delegatas, ar užrašaioa mums 
balnyczię ant archivyskupo var 
do, kunįgaa galės imti už kriksz 
tus, szliubus ir kitokius patarna
vimus, kiek jis norės, J. M. Mar 
tineli atsakė, kad tie mokeseziai 
priguli nuo nutarimo paežių pa
rapijonų. J. M. popiežiaus dele
gatas, apart to pripažino tiesę 
parapijai turėti savo komitetę, 
kuriasi prižiūrėtų įplaukimus ir 
iezdavimue parapijos. Kada.vie- 
nok paskui nuėjome pat archl- 
vyskupę ir praszėme, teip kaip 
J. M. Marlineli sakė, daleūti isz- 
sirinkti komitetę, tai archivysku- 
pas atsakė, kad komiteto visai ne 
reikia, kadangi, gi di, kunįgas, 
surinkęs pinįgus, man juos ati
duos, o «sz juos padėsiu į bankę. 
Kaipgi ežia todėl sutaikyti tuos 
priesztaraujancziis viens kitam 
padavadyjimus? Kę popiežiaus 
delegatas laiko už geię ir kę da- 
leidžia, tę arcbivyskupas su Kau- 
lakiu laiko už nereika'ingę. Ka
tro todėl žmonelės turi klausyti?

5 d. vasario d.rbtuvčse Baldvin 
Locomdtive Warks likosi užmuaz- 
tas lietuvys Antanas Žikauskas. 
Mat bekeliant, geležys nutv ro ir 
nuopuolė ant Žukausko, kuris 
elevatorium kėlėsi augsztyn ir už 
muszė ant vietos. Velionis buvo 
r.evedęi, turėti galėjo apie 28 m. 
Buvo bla vus ir doras žmogus. 
Pi įgulėjo prie Sav. Juozapo drau 
gystės, kurios kssztais likosi pa
laidotas ant Szv. Marijos katali- 
kiszkų kapięfų.

Kun. Kaalakis nenorėjo lazduo
ti paliudijimo, jog velionis yra 
kataliku, nors visi lino, kad jis 
buvo pilnu sąnariu lietuviszkos 
parapijos ir atliko iszp tlintį; ku
nigas mat, pykdamas ant drau
gystės Szv. Juozapo, nė pasi m iru
sių jos sąnarių užsimanė neleisti 
ant kstalikiszkų kapinių, norėjo 
priver>ti laidoti ant protestonisz- 
kų. Pas archivyskupę draugystė 
ir nieko ne pelnė, kadangi tas, 
užstodamas visame už Kaulakį, 
draugystės delegatams liepė pra- 
szyti Kaulakį ). Neliko nieko dau
giaus, kaip važiuoti pas popiežiaus 
delegatę į Waszingtonę pasiskųs
ti ant vietinės dvasiszkos valdžios 
ir ežia melsti paliudyjimo, idant 
galima būt kunę palaidoti ant 
katalikiszkų kapinių. Czia vie
nok jau mus visus perstatyta blo 
geis, bet iszaiszkinus viskę, kaip 
reikia, Apasztaliszkas delegatas 
apsiėmė tuojaus paraszyti Phila 
delphios arch vyskupui, kę turbut 
ir padarė, kadangi reikalingas 
paliudyjimas likosi iszduotas. 
Mes norėjome laidoti kunę su mi
sa ioms vokieczių Szv. Alfonso 
balny ežioj, bet archi vyskupas da
leido laidoti tik isz tos bažny- 
czios, kur yra Kaulakis. Palaido 
jome kunę be miszių, vėliaus mi- 
szias užpirko angliszkoj balny 
ežioj.

Būvant dabar pas Apasztilisz- 
kę delegatę, mes vėl įsisznekom 
apie reikalus musų bažnyczios. 
J. M. Martinelli kalbino mus su
sitaikyti, truputį nusilenkti, o 
kunįgas teiposgi nusilenks. Mes 
vienok atsakėme, kad ne norime 
susitaikyti su Kaulakiu, kadangi 
jis nužudė gėrę vardę akyse visų 
lietuvių. Jis gal sau tverti kitę 
parapiję kur ant priemiesezio ar
ba kitame mieste; mes gi jo. ne 
norime, mes norime kito kunįgo. 
Apasztaliszkas delegatas pažadėjo 
apie tai paraszyti Philadelphios 
archivyskupui.

• A lėks. Jocia.

Isz Bostono, Mass.
Kunįgui Griciui daug daiktų ne 

patinka, labiausiai jam ne patinka 
laikraszcziai “L’etuva” ir “Vie
nybė” ir tvertojai naujos lietu- 
viszkos parapijos ir prie jos pri
gulinti. Tę keikia netik 
per savo pamokslus, bet skaitan- 
czių minėtus laikraszczius ir pri- 
gulinczių prie antros parapijos 
lada prie iszpaiinties nepriimti. 
Keiksmai vienok ne nubaidys 
nė minėtų laikraszczių skaityto
jų, nė parapijonų antros parapi
jos, susitvėrusios ant iazsiliuoga
vimo nuo Griciaus.

Kadangi parapijonai mažai pai
so ant Griciaus neprilankumo ir 
baigia stalyti nauję balnyczię 
nuo jo neprigulmingę, tai visaip 
stengiasi įsiskverbti kokiu nors 
budu į uauję parapiję. Salai ne
seniai pas naujos parapijos ko- 
mitetę atkako senosios, Gricinėe,

dalegatai ir pasiulė net 6000 dol. 
Komitetas vienok pūiįgų ne priė
mė ir liepė parodyti kun. Griciui, 
kad jis tuos pinįgus paėmęs, ke
liautų į Chinits už misijonierių. 
Isz tikro, jeigu kunįgė'is teip 
daug pririnko nuo lietuvių pinį- 
gų, kad gali tokias sumas kitiems 
skolinti, Ui" kodėl iki sziol ne 
pradėjo sUtyti savo bažnyczios? 
Ant jos rinko nuo žmonių pinį- 
gU8 per czielas metų eiles, o baž- 
nyezios kaip ne buvo, te:p nėra. 
Ir teip lietuviai per ilgai kuni
gui davė savę surbti ir už nosies 
vadžioti. Parapijonas.

Isz Haverhill, Mass.
Yra esia dikUs lietuvių būre

lis, bet terp jų nėra vienybės ir 
sutikimo. Kaip daugelyj kitų 
vietų teip ir ežia lietuviai pasida
linę, apart kitokių partijų, į tik
ras lietuvius ir į garbintojus lenkų 
ir lenkystės ir niekintojus lietu
vystės. Lenkų garbintojai, kaip 
įmano, stabdo darbus ant naudos 
lietuvystės užmanytus- Isz tn 
kyla smarkiausi nesutikimai. 9 
d. szito mėnesio lenkai kėlė ba
lių, ęnt jo, žinoma, atėjo ir lietu
viszki iszgamos ir teip puikiai 
linksminosi, kad net pragare bu
vo girdėti. Pripylę gerklę, o ne
žinodami kę daryti, be jokios 
priežas ies užpuolė aut vieno vai
kino tikro lietuvio ir iszga- 
mų vado v s drožė jam su stiklu * 
į galvę. Ulgautas vaikinis ant 
rytojaus iszpirko varantę ir len 
ky»tės apasztalas atsirado cypėj. 
(szsiliuos vimas isz po policijos 
globos ne mažai pinįgų kasztavo, 
bet nežinia dar, kaip audžia nu
spręs, kadangi tęsai lenkystės kar- 
žygis jau ketvirtę kartę paten
ka į radę už musztynes.

Buvęs ant baliaus.

Isz visur.
| Mr isz t ai Iszpanijoj, pakilę 

isz pradžių tikpriesz savvalių ku
nigijos, ypacz gi prie^z jėzuitus, • 
dar labiaus iazsiplattno. Kadan
gi valdžios geibi nekeneziamus 
gyventojų kunįgns, tai dabar gy
ventojų piktumas kreipiasi jau ir 
priesz valdžias. Iszpanijos eojta- 
pilėj, Madride, ant ulyczių mi
nios įmonių nuolatai. susimueza 
su policija ir žandarais. Tokiuose 
susimusaimuoae daug žmonių 
tampa suleistų. Tas, žinoma, dar 
labiaus pakelia gyventojų piktu- 
mę. Isz te gal pasinaudoti viso
kį valdžių prieszininkai, o tokių 
yra ne mažai. Maisztai apsireisz- 
kė jau ir Pietinės Iszpanijos mies
tuose. Valdžios laukia pasikėli
mo, reveliucijos visoje Iszpanijoj. 
Jeigu ji dabar užgims, tai gy
ventojai turės lie^ę kaltinti dva- 
siszkiję, ypacz gi jėzuitus, kurie 
besikiszdami ten, kur kisztiesi ne 
reikėjo, priešą vi-ę katalikiszkę 
dvasiszkiję pakėlė gyventojus.

| Valdžios angliszkų valdybų 
Australijoj pagarsino dabar skait
lines surinktas laike atsibuvusio 
1899 m. liaudės su skaitymo. Gy
ventojų visose Australijos kolio- 
pijose buvo (ežia ne priakaitytos 
kolionijos: 
nei, Nauja 
(1881 m. gyventojų buvo 324 
5448). Svetimų tavorų į Austra
lijos portus atgabeno už 68570400 
svarų sterlingų; vietinių tavorų 
iszgabeno svetur už 77066216 
svarų sterlingų (svaras sterlingas 
lygus 5 doliariams). Aukso isz- 
kasė už 4018582 svar. ster. Dir
bamos žemės visose Australijos 
kolionijose buvo 8670762 akrų. 
Geležinkelių yra 12905 angliaz- 
kos mylios ant tokio ploto kaip 
beveik visa Europa. Iždo skolos 
pasiekia 976306730 dol. Ant 3 
milijonų gyventojų skolos todėl 
yra labai didelės. Skaitlius ko- 
lionistų auginamų avių sumažėja 
ant 30 milijonų galvų.

| Kaip karė su būrais atsilie
pia ant prekyttos pietinėj Afrikoj, 
matyt geriausiai isz skaitlinių pa
garsintų angliazkų valdiių ui pe
reitus metus. Pereituose metuo
se į Cape kolioniję atgabeno isr 
svetur tavorų ui 2500000 dol. 
daugiaus negu už pereituose me
tuose, terp atgabentų tavorų dau
giausiai buvo ginklų ir amunici
jos. Uitai vietinių produktų isz 
vėlė tik ui 40738350 dol., ui- 
pereituose metuose gi iezvelė 
produktų ui 116236290 dol. Isz- 

‘velimas aukso sumaiėjo ant 164 
78888 svarų sterlingų, lankų pro
duktų ant 1608387 svarų sterlin
gų, deimantų ant 701757sv. eteri.

| Australijoj, prie Sydenham, 
netoli Sydney, susidaužė pasažie- 
rinis trūkis. Prie to 7 paaažie- 
riai likosi užmuszti, o 25 sunkiai 
sužeisti. - .
k ■
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jFvarsaavos laikrasstis “War- 
szawakyj Dnevnik” paduoda, buk 
turtingiausias - ant svieto žy
das, Rotachild, ant rengimo žy- 
diszkų kolionijų Palestinoj pirko 
100000 hektarų (400000 akrų) 
žemės, bet ne norėdamas ty rei 
kaly vesti suvo vardu, užraszė 
visky ant kitos neva isatikimos 
y pa tos. Ypati ti pasirodė ,v’«ai 
neisztikima, kadangi ji pardavė 
ant jus užraszyly žemę Otoma- 
niszkam bankui už pusę milijono 
frankų ir su pinįgais prapuolė. 
Žinoma, Rotachild savo pinįgų 
jau ne atgaus.

d Pasibaigė t iri nė j imas prie- 
iasezių nelaimės, kokia ats tiko 
pereituose metuose Brem< s gar
laivių dokuose New Yorke, per 
kę sudegė keli laivai ir keli szim- 
tai Įmonių pražuvo. Tirinėtojai 
isz^yrė, kad tiek Įmonių nebūtų 
pražuvę, jeigu New Yorko porto 
laivų kapitonai butų gelbėję de
ga nezius laivus arba Imonis su- 
puolusius į vandenį. Mat ui gel
bėjimu skęstaoezių ne užmoka: 
dykai gi amerikouiszki laivų ka
pitonai ne norėjo darbuotiesi prie 
gelbėjimo.

| S udentų maisztai Maskoli- 
joj traukiasi tolinus. Peterburge 
suaresztavo 18 studentų. Atves
ti į sudy, studentu apreiszkė, kad 
jie maisztų ne kelia, užsilaiko ra
mia*, v.eu sztraikuoja ir sztrai- 
k u 08 teip ilgai, kol teisingi stu 
dentų reikalavimai ne bus iszpil 
dyli. Kijevo universitetas^likos 
beveik be studentų. Prie szt rai
ko pristoja netik kitų universite
tų, bet visų Maskolijos augsztes- 
nių mokyklų studentai. Jeigu eis 
ijs vien visi, jeigu terp jų ne atsi
ras judoszių, gal jie ir privers val
džia? perkeisti savo padavadijimus 
perdaug panczio^iczius asabisz- 
ky studentų liuo«^>ę.

| Iszpanijoj, kur gyventojai ne 
papratę prie szalczio, teiposgi 
Prancūzijoj užstojo dideli szal- 
cziai ir vėtros. Madridė luvo 8° 
szalczio pagal Celciaus termome- 
try. Pietinėse Ispanijos pakran
tėse buvo smarkios vėtros, laike 
kurių susidaužė keli maži laive- 

' liai. Pasnigo diktai net Atgeri- 
joj, sziaurinėj Afrikoj. Dideli 
szalcziai užstojo Anglijoj, Vokie
tijoj, Austrijoj, Maakolijoj. •

| Porte Kiel, Prusnose, užgi
mė kruvįios musztynėa terp atė
jusio į portę maskoliszko karisz- 
ko laivo “Askoid” jurinjkų ir vo- 
kiszkų nuo kari sz k o laivo “Wil- 
helm U.**. Maskoliai iszsitraukė 
peilius ir durtuvus ir gana sun 
kiai subadė tris vukiszkus jurinj 
kus.

| Chemikas Dras Campbell 
Brovvn, kuris tirinėjo alų, nuo 
kurio Liverpooliuj užsinuodino 
daug Įmonių, susekė, kad vasa
ros laike vartojamame per vieny 
sanvaitę aluje buvo 300 svarų ar
seniko, ko užtenka ant visiszko 
nunuodinimo 1 milijono žmonių.

" Sztraseburgo univerai’eto pro
fesorius Dras Breckel, neseniai 
vienai moteriszkei, turineziai vė- 
aiu iszesty pilvy, jį su visu iszpjo- 
vė. Minėta moteriszkė nuo to 
nepasimirė, bet pasveiko ir dabar 
gyvuoja visai be pilvo. Valgo 
vien tankiaus negu pirma. Taigi 
pasirodo, kad kaip kada žmogus 
gali ir be pilvo gyventi ant svie
to.

| Tūluose krasztuoee Meksiko 
ir parubeiiniuose sztetuore Suvie 
nytų Valstijų davėt-i jausti žemės 
drebėjimai. Suvienytose Valsti
jose drebėjimai buvo silpni, ežia 
beveik ne padirbo nė jokios blė- 
dies, bet uitai Meksike ant dide 
lio pluto buvo smarkus ir daug 

. triobų iszgriovė arba pagadino.

| Pagal paskutiuį liaudės bu- 
kaitymę Szveica rijoj, atliktu pe
reituose metuose, gyventojų toje 
geriausiai surėdytoj republikoj 
pasirodė 3312551, taigi beveik 
tiekjau kę ir lietuvių. Per tris 
paskutinius metus gyventojų 
skaitlius pasidaugino ant 395000.

| Mieste Peszte, Vengrijos sos
tapilėj, susimuszė 1200 heturin- 
czių darbo darbioįkų su policija. 
Darbinįkai iszdaulė langus darbo 
biurų. Policija, norėdama isz 

.vaikyti darbihįkus, užpuolė ant jų 
su kardais ir 30 suaresztavo. Ka
dangi darbinjkai stengėsi suaresz- 
tuoltus isfliuosuoti, policija pasi
kvietė į psgelhę kariaunę.

| 22 d. sausio sz į metą, Japo
nijos pakrantėse susidaužė karisz 
kas laivas “itsukuszima”. Pr'e to 
prigėrė 95 žmonės. - -

| Lenkiszkos draugystės Va
kariau Prūsų provincijos aUi ie- 
pė į popiežių su pasiskundimu 
ant katalikiszkos dvasiszkijoa, 
nuo kurios lenkams atsiena daug 
nukęsti. Amerikoj lietuviai turi 
tiesę pas skųsti ne tik ant sve- 
timtauezių bažnyczios virszinįkų 
bet ir ant savo brolių katalikisz- 
kų kunjgų, kurie visada priside
da prie svetimtauezių vyskupų, 
niekur ne stoja apgynime savo 
tauticczių, jeigu juos skriaudžia 
svetimtaueziai balny ežių perdčti- 
niai, bet skraudėjams padeda. 
Jeigu ant to rėkia, tai musų ku 
njgų daugumas net pjudo lietu
vius terp savę?.

| Odesos mokslinio apskr.czio 
virszinįkas užmanė prie moterirz- 
kų gimnazijų parengti dalis mo 
kinimo prekystes ir pieszimo. Už
manymu ty neseniai perkratinėjo 
mokslinis komitėt s prie apszvie- 
limo min:s>.erijo8. Vyriszkiai 
sanariai užmanymui pritarė, pasi 
pneszino v,en moterys prigulin- 
cz’os prie komitetą Mat masko- 
liszk< s moterys dar ne supranta 
naudos praktiszkų mokslų mote
rims.

|Į Vokietijoj sugriebė angį įsa
kus agentus, kurie prikalbinėjo 
vokiečius pasisamdyti užliuosno 
rius į angliszkę kariaunę ant ka
rės su būrais. Matyt Anglijoj ne 
atsiranda daug norinezių lieti sa 
vo krauję ui reikalus Chamber- 
laiuo ir jo draugų. Anglija pa
pratusi Sjtvo karėse aukauti sve
timu krauję, anglijonai jj ne la
bai msėgta laistyti. Vienas ang- 
liszkas agentas atsirado Hanove- 
ro prevencijoj, bet laimės netu
rėjo, gyventojai net eumuszė an 
gliszkę petrijotę.

3 Prancūzijoj, maakoliszkos 
kalbos lekcijas skaito szesziuose 
universitetuose: Paryžiuj, Lille, 
Dijone, Beeanęone, Cannee ir 
Bordeaux Mieste Orleane pa
rengti yra kursai maskol sakos 
kalbos miesto rotuszėj. Apart to 
mbskoliszkos kalbos mokina ne- 
priverstinai keturiose Paryžiaus 
gimnazijose, bet nedaug yra beei- 
mokinanezių.

| Andų kalnuose, republikoj 
Peru, pietinėj Amerikoj, užgimė 
tvanai, vanduo užliejo miestę La 
Paz, iszardė elektriszkų žiburių 
staciję ir ant syk visi žiburiai už
geso. Prie to ir diktai Įmonių 
prigėrė. Blėdį tvanų padaryty 
vien mieste La Paz skaito ant 2 
milijonų doliarų.

| Pagal atskaitą angliszko vi- 
ce-karaliaus Indijose, pereituose 
metuose 27500 Įmonių likosi arba 
draskanezių Ivėrių sudraskytų, 
arba pasimirė nuo įkandimo nuo
dingų gyvaezių. Daugiausiai, nes 
24620 pasimirė nuo gyvaezią į- 
kandimo.

| Terp kareivių 
vieszpatystėse daugiausiai 
žudysezių būva Austrijoj, 
ant vieno milijono kareivių 
pats nusižudo. Vokietijoj
yra 457, Italijoj 399, Prancūzi
joj 280, Aųghjoj 210.
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| Maskoliszkas randas oficija- 
liszkai pagarsino apie badę, koks 
pasiekė gyventojus gubernijų: 
Cheraoniaus, Smolensko, Tomsko, 
Bessarabijos, Kijevo, Tobolsko, 
Tauridos, Podėliam ir Uibaika- 
linio apskriezio.

| Maras Indijoee vėl smarkiau 
pradeda siausti. Pereitu sanvuitę 
Bombay apskrity] pasimirė .2000 
Įmonių, tame 922 pisi mirė nuo 
maro. Angllszkas randas visai 
nesirūpina apie užkirtimą kelio 
ligai; gal ant to ne turi pajiegų.

| Ant Filipinų salų, provinci
joj Lepanto, rado aukso plotus. 
Auksas, kaip renublikouiszki 
laikraszcziai garsina, yra teiposgi 
provincijose Banguet ir Brutves.

| Mieste Gruzalama, pietinėj 
lezpanijoj, buvo smarkus žemės 
drebėjimas, kuris sugriovė daug 
triobų, o dar daugiaus jų paga
dino.

| Anglijoj, mieste Chihonrth, 
iszlėkė į padangę? parako dirbtu
vės. Prie to szeazios žmogystos 
likosi ulmusztos.

| Provincijoj Shan S:, viduri
niuose Cbmuose, kur svetimo* 
kariaunos dar ne prisigriebė, 4 
milijonai gyventojų kenezia ba- 
dj.

I Londone, dėl prastai einan 
ožių biznių, pasibaigus 
vėms karalienės, 5000 
atsirado be vietų, j

laidotu- 
kelnerių

| PortagMlinkoee valdybose I — Choagos labd .ringą uiveis- Pajl68Zkojlmai.
Lorenzo Mzrąoez,Afrikoj, smar- ’dzreikalauja tiesą, kurios akau- 
kiai pradėjo siausti dragys, nuo diiai baustą vyrus paliekanczius 

‘ be jokią turtą ir maisto savoszei- 
mynas. Dabar labdaringa už
vaizdą maitina Chicagoj 605 szti 
mynas vyrą apleistas.

kurio pasimirė daug anglijonų ir 
pabėgusių iss tėvynėj būrų.

| Brazilijos sostapilėj, mieste 
Rio deja neiro vėl pradėjo siausti 
geltonasis drugys.

PaJIeuksu savo brolio Kasiniero Rim
kaus, kurs ISRuffpjucsiolSOOm. issvaia- 
VO į Chicagos ligonbuli. Jis paeina iss 
Kauno gnb., Raseinių pa v., Kalti nenu 
vol., kaimo Vitogaloc Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti tinta ant adreso:

M. Rimkus, Aldenon, Ind. Terr.

BIOLOGIA.
------ afba-------

Mokslas apie įgyvus daiktas.
Pagal pro f. Nusbaumą

gyvenanti kraštuose vidutinės šilumos. Prie 
tokių priguli Serracenia jmrpurea, auganti 
rytiniuose kraštuose Šiaurinės Amerikos ir 
Nepenthes. Lapai šitų augmenų teip sudė
ti, kad uodegėle tveria dūdelę. Ant viršaus 
dūdelės prie jos galo yra lapelis panašus į

NAUJI 18ZRADIMAI.
•e* Profesorius New M«x‘co 

universiteto mieste Santa Fe, Dr. 
Weinzierl, tvirtina, jog iszrado 
tikry vaisty nuo džiovos. Vais
tas yra: idant dž<ova serganti ant 
tu’o laiko persikeltų ant gyveni 
mo į kalnus, tai paskui, non per
eina vėl į klonis, organizmai* ligo
nių teip sueidrutina, kad džiovos 
bakterijos ne teip kenkia. Budy 
ty vienok Europoj daktarai nuo 
seniai vartoja, bet jis ligonių su 
iszsikerojusia liga ne iezgydo, gal 
gelbsti vien pradžioj ligos. Vais 
tas tas vienok, nors jis bu'ų daug 
pasekmingesniu, ne ant visų ligo
nių duodasi pritaikyti. Betur 
ežiai, uždarbiaujanti ant duonos, 
negali keitiesi į kalnus, jeigu ten 
uždarbių nėra ir paskui nuo kal
nų vėl į klonis. Išgydyti džio
va serganezius pradžioj ligos ir 
dabar daktarai moka, tik kad tas 
gydymo būdas nes:duoda prie vi
sų ligonių pritaikyti, betureziai, 
kokių daugi tusiai nuo džiovos 
mirszta, ne gali nauduotieji isz 
brangiai kasztuojanczio gydymo 
budo.

Vokietijos kareiviszka ko 
misija darė neseniai bandavones 
su naujais maaziniuiais karabinais 
(mat ant szaudymo į žmonis ka
rės laikė jau neužtenka paprastų 
magazininių). 7sz naujų kars 
binų galima paleisti 300 azuvlų 
per minuty. 
puolė gana 
tais naujais 
mėty ketina

už- 
la
bu-

B&ndavonės iaz- 
paeekmiogoe. Su 

karabinais dar szį 
apginkluoti vokiąs

Paryžiaus mokslo akademi
ja atlieka dabar baudavones ant , 
sunaudojimo elekt 'ik'is isz debesų 
ant žmonią reikalų ir ap-augnji- 
mo viso kraszto nuo perkūno į 
trenki ną. Elektrikę isz debesų 
renka su pagelbi balioną, kurie 
iszkyla iki 4 vioretą augazlyn, 
ant akomuliatorią ir isz* ją gali 
būt fonaudota ji ant visokią gy
ventoją reikalą.

*,• Miller Neese Hutchinson- 
iszrado pretaisę, kuri kurtiems 
palengvina girdėjirnę teip, kad 
jie gali suprasti kalbę, girdėti 
muzikę ir giesmę. Iszradėjas isz- 
bendė savo prietaisę ant kurezią 
New Yorke, Alabamoj, ir Michi- 
ganė ir visuose atsitikimuose kur. 
ti girdėjo.

Vietines Žinios.
— Pn. 147 ant South Ouurt.szu- 

nytis sukandžiojo mažę vaiky, AL 
Norųuiity; szunytis buvo pas il
tys. Nuazovė jį pol cistas John
son. <

— Pn. 5506 Lake avė., į negro 
Grahtmo gyvenimę atėjo tarnau
jantis netolimam saliune negras 
Burdel ir radęs namieje tik maly 
Grahamo dukterį, daaileido ant 
jos bjauraus darbo. Niekszas neg
ras likosi suaresztuotas.

— Sziauriaėj miesto daly j, ant 
Evanaton avė., vienoje žemėj isz- 
kastoj oloj du vaikai užtiko 83 
metų negrę, kuris pavadino savę 
Snithu. Smilh sako, buk 14 die
nų atgal jį iszvarė isz beturezių 
namų. Kadangi be pinįsrų gy
venimo pasisamdyti ne galėjo, 
apsigyveno žemėj isskastoj oloj. 
Pasakojimas gal būt teisingu, ka
dangi 83 metų senelį nieks ne lai
kys už plėszikę. Vaikai rado jį 
oloj pusiau suszalusį.

— Pereitos nedėlios dienę, ant 
virszutinių lubų Grisvold & Brosr- 
ing drabužių dirbtuvių užgimė 
gaisras. Ugnis teip greitai plati, 
nosi, kad prie gesinimo jos reikė
jo szaukti visas ugnagesių dalia 
Subėgus prie gesinimo daugumai 
ugnagesių, ant galo pasisekė ug 
nį suvaldyti ir neleisti žemyn. 
Visgi vienok ji pridirbo blėdies 
ant 30000 dol.

— Ant priemieeczio May wood 
pereitos nedėlios dieny sudegė 
presbiterijonų bažnyczia, stovinti 
ant kertės Fifth avė ir 5 str. Blė
dį ugnies padaryty skaito ant 
12000 dol.; užasekuruota bažny- 
czia buvo vos ant pusės vertės. 
Iszgelbėjo vien piany, vargonus 
ir dalį parapijos bibliotekos.

— PtTeitos nedėlios dieny po
licijos of deras Bonfield atėmė isz 
4 saliunų piniginius automatus. 
Už laikytny tų loszimo prietaisų 
saliunininkams atseis priesz sudy 
atsakyti.

Inflaenciję iszgydyti.
Negali jokios neatsaksncsios 

gyduolės, kurios sugadina pilvy 
ir per tai dar labiau ligoniui 
kenkia. laz vienos ligos per 
atsakanezių vaistų naudojimy 
gema deszimts kitų. Laike 
fluencijoa reikia, kad pilvas
lų kuodidžiausioj tvarkoj ir kad 
skilvis gerai maltų; tuom tik 
galima iszvengti negeistinų ligos 
pasekmių. Influencija sergantis 
žmogus paprastai nustoja apetito, 
ir todėl ežia reiki* ky nors dary
ti, kad jam nory valgyti sugry- 
žintL Tame dalyke geriausiu 
vaistu yra Trinerio American Eli- 
xir of B tter Wine, kurs reguliuo
ja vidurius geriau negu kitų hum- 
bugerių patentuotos gyduolės. 
Kokias užgaeėdinanczias pasek
mes gydyme iufiuencijos tari Tri- 
ner o kartusis Vynas, liudyja dau
gybė prisiųstų padėkavonių. Vy
nas tas fabrikuojamas yra vienin
teliai Amerikoj per Joseph Tri- 
ner, 799 So. Athland Avė., Chi- 
cago, UI. Kožnsme prisiųstame 
mums laiazke skaitome visados 
beveik 1y pat: “Asz daug girdė
jau apie nsudingumy kartaus Tri
nerio Vyno ir po to, kaip patsai 
parsigabenau sau kelety jo bonkų, 
pertiliudyjau apie teisingumy tų 
atsiliepimų, kadangi į trumpy 
laiky iszsigydžiau nuo influenci 
jos, kankinusios manę per kelety 
sanvaiezių. Siuncziu todėl temis 
toms szirdingy padėkavonę ir ve- 
lyjų visiems naudotis tuom vynu 
dėl ūmo atgavimo sveikatos. T. 
K. JasioDovsk:. Priceburg, Pa.” 
Yra tai laiškas vienas isz dauge
lio, kurie ksrsztai rekomenduoja 
musų vyny visiems ligos apnyku
riems žmonėms. Todėl tegul 
Trinerio Bitter Wine rmdasi kož- 
nuoee namuose, kaipo parankiau
sias vaisias nuo visokių ligų. Ga
li gaut jį visose aptiekose arba 
tiesiog paisigabenti nuo paties 
iszdirbėjo. Reikalaut reikia vi
sados tikrojo Trinerio vyn<k.

Pajiesskau savo tėvo Motiejaus Ssal- 
esiaus, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Klebisskiogm. kaimo Sssllintokiu; 3 
metai atgal gyvens Jis Carbondale, Pa. 
Kas man apie Ji duos žinia užmokėsiu 
tam 81.00. Mano adresas.

Charles Bsalcsius,
335Lov Quarry st., Hamilton, Sootlamd.

(»•»>

Pajiesskau savo draugu: Antano Pe- 
trokaiesio, iss Passlynes kaimo, Fran- 
c i ss k aus Džiaugto to Girkalnio pa ra p., ir 
dėdės Juozapo Barczio isz Naukaimes 
kaimo; visi trys Kauno gub., Raseinių 
per. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso;

Jos Barczaa,
Box 136, Girardville, Pa.
(M)

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero Bn- 
naicslo, ir Vincento Palucko, abu Kauno 
gub., Bsiauliu pav., kaimo Liaudiszkiu. 
Jis petys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Jos Banaitis, Somerset, Pa.
Pajiesskau savo draugu: Laurino Kri

vicko to kaimo Morinkos ir Jono Kaso- 
esiuno to kaimo Szeimintokiu, abu Są
veikų gub., Kalvarijos pav., Krosnos gm. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Juosės Valatkevicsius.
460 Metropolitan are., Brooklyn, N. Y.

Pajiesskau savo pusbroliu, Jurgio Am 
brasaiesioir Kssimiero Petraiczio, Kau
no gub., Raseeioiu pav., J ar bu r ko vol., 
kaimo Rotuliu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

J. Bendžaitis,
145 W. 15th st., Chieago, III.

Pajiesskau savo brolio Heronimo Ma
želio, Bu valku gub., Beinu pav., Beriju 
gm., kaimo Bestraigiszkea, 9 metai Ame
rikoje, prieas 4 metus gyveno Rsltimo- 
re j. Jis pato ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

J. Mažstis,
115 River St, Haverhill, Mass.
Pajiesskau Jurgio Gavėno, kurs gy

veno Chicagoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

M. Aržuolaitis, -
539 Sciodi st., Nev Castle, Pa.
Pajieszkau savo brolio, Dominiko Pūl

inio, Kauno gub.,. Rassein i u pav., kaimo 
Jakubiaiesiu. Teiksis atoissaukti ant ad
reso: Fr. Puiszis,

1627 Centeršt. Racins, Wi«-

Klaidos atitaisymas.
Musu surinktose ant kaukintiniu 

koše, kaip buvo pagarsinta "Lietuvos” 
No S. buvo klaida: vietoje pakvituoto 
ant 10c J. Kibarto turėjo būti Rozalija 
Macejauakiene.

Auku rinkėjai:
Rauliaaitis ir Tamuliuos*.

su-

Draugyscziu Reikalai
Apgarsinimai drauįryacziu mitingu, 

balių, pikniku ar kitokiu raikai u—yra 
priimami tik ui uimokeati. Prekes ap
garsinimu aekancaioa:

Apgarsinimai, užimanti vieta 3 coliu 
ar mažiau. 50 c. ui kiekviena syki. 
Kiekvienas colis virsi 3 coliu 25 c. ui 
kiekviena syki. Iszliistuvb.

Temyklte Sanarial D r-te* 
8. Daukanto.

Chicago. Dr-te 81 mano Daukanto ant 
susirinkimo laikyto 6 d. sausio 1901 m. 
nutarė laikyti “Lietuva” už organa ir 
ant sekanezio meto. Todėl visi sanariai 
privalo už Ji užsimokėti ant sekanezio 
susirinkimo, kuris bus laikytas, 3 d. Ko
vo. Teipogi Dr-te nutarėdapirkti įsavo 
knygyną daugiau knygų. Knygynas tal
piniai toje paeitoje salėj e kur ir susirin
kimai draugystes yra laikomi, po nr. 
3301 8. Morgan 8t., iss kurio kiekvienas 
dr-tes sąnarys gali gauti knygas ant pasi
skaitymo dykai; neprigulinti prie drau
gystes gali gauti Jas už užmokesti po 5c. 
ant sanvaites nuo kiekvienos knygos.

Ant susirinkimo laikyto 8 d. Vasario 
tapo užtvirtinti knygiai ant sekanesiu 
metu: Kas. Liaudanskis 3301 S. Morgan 
st., ant antru metu ir Jonas Radavycsius 
3252 8. Morgan st., ant pirmu metu. 
Norėdami gauti knygas atsissauky te ats
ėstai į knygyną, po nr- 3301 8. Morgan 
st. A. Bijanskas, sekr.

3327 Auburn sve., Chicago.
Temyketi sanariai “Liu<Miyb«i” 

Draugystes.
' Chicago, Dr-te Liuosybes ant savo 
susirinkimo laikyto 3 d. Wasarlo, IMI 
nutarė palaikyti “Lietuva”, už savo or
gana ir ant antro meto. Todėl sanariai 
nemokanti skaityti arba turinti staesiai 
iss redakcijos užaisteleve laikrassti, 
teiksis duoti žine Dr-tes sekretoriui iki 
8 d. Kovo, tai sekretorius laikrassti su
laikys. Nedave žinios sulyg minėtai 
dienai bus priversti už Ji užsimokėti į 
Dr-tes kasa. 8u guodone

A. Rudauskas. sekr'.
3253 8. Morgan st., Chicago, III.

Sziumctinlu kalendoria ir iriso-

tl “Lietuvos” redakcijoj. Kalen
dorių preke 15c.

Tautiecziai.
Apcetatkiu Jums, kad mz uiaiimu ap

saugojimo (insziurinimu) vaiku gyvas- 
tim geriausioM kompanijoae, kurios, at
sitikus vaiko myriui, greitai pinigus iss- 
moka. Todėl kur an atsilankysiu buki
te paairenge duoti apeaugojimui Jusu 
vaikus,

Dominikai Somas.
Bos 130, Bamstable, Masa

AtSiSMHkitUM!
Man wiiinėjant po Vakarus Ir po 

Nau)ę Angliję tako sueiti daugelį Lietu- 
wių, protaujancslų, kurie nori įgyti di
desnį įiwelgimę į klausimus philosophi- 
jos ir mokslų (dussię, Diewę, gamtos 
įstatymus, ewoliuciję, ir tt). Kadangi 
tie klausimai atšakiai yra issguldyti L 
Buchnerio weika)e "Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff). ir kadangi ssiędien 
toks veikalas to tiesų yra raikai Ingai 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramę priess kunigijos melus apie re- 
ligiję, ass paaissnekejęs su kiliais tau
tiečiais rįtauai apgarsinti prenumeratę 
ant virsi minėtos knygos. Prenumera
ta lietuvtokos knygos, kas dabar nori 
prigelbCti anę aUpaudinti.kasatuos 81.50; 
po alspaudinimo kaaztuoe 82.00. Todėl 
tuos, kurie nori tę knygę turte! lietu
vi sakoj a kalboje, kvieesiu prisiųsti 
prenumeratę, Ir kaip tapo atspaudinta, 
uis!mokėjuslejie gaus allyginimę kny
goms tiek egsempliorių, ui kiek bus 
iss anksto užmokėję ir jų vardai ir pra
vardes teps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasstai spaudas yra- dideli, todėl pra- 
ssau Tautiecsių urnai su prenumerata 
toleidime knygos man pagelmingais 
būti.

* J. Ssliupas, M. D.
431 PsonAvs.. 8c«■ ton, Pa

Gyvūnai gi, visi.1 žvėrys ir žmonės ima 
gatavą jau organišką maistą. Jie ne gali 
maitytiesi minerai iškaiš kūnais, vartoja iš 
tokių kūnų vien vandenį ir druską; gyvūnai 
minta arba augmenų .maistu, kaip tai daro 
visi žolėdžiai žvėrys, afrba kitais, silpnesniais 
už savę gyvūnais, kaip tai daro draskanti 
žvėrys, paukščiai, žuv^s ir kitoki sutvėrimai, 
arba minta visokiu maistu, taigi lygiai au
gmenų kaip ir gyvūnų kūnais, bet visgi or
ganiškais, ne mineralfckais. Tas ir yra svar
biausias skirtumas terp augmenų ir gyvūnų, 
bet ir tame yra išėmimai, apie kokius pa
kalbėsime.

Pirmiausiai reikli pasakyti, kad augme
nys ne turinti žalių dalių, taigi lapų, ne gali 
asimiliuoti, taigi pri žavinti anglių iš oro, ka
dangi tik parvuojanti žaliai medžių dalis žali 
chlorofiliaus grumule;
lės spindulių padaliiti anglerugštį į jos su
dėtinius, į anglis ir į >xygeną. 
nų neturinčių žalumo arba cnl 
guli dideli ir maži g rybai: visiems žinomi 
grybai, pelėsiai, augmenų rūdys ir matomos 
tik per padidinančias stiklu? bakterijos. 
Augmenys tie, kaipo I neturinti chlorofiliaus, 
ne gali asimiliuoti arba prisavinti anglių iš 
oro, bet turi maitytięai teip kaip gyvūnai, 
taigi turi imti gatavi organišką maistą, ko
kiame yra anglys. Xfieni iš tų augmenų yra 
uarazitais, taigi gyvena kūnuose kitų orga- 
dizmų, kaip antai bakterijos, kurios gali gy
venti ir veistiesi žmogaus ir kitų gyvūnų vi
duriuose; jos gimdo {visokias ligas. Kiti iš 
to skyriaus augmenų yra saprojitaū, taigi 
gyvena ant apmirusi ų, pūvančių organiškų 
kūnų, ant pūvančių i mgmenų ir gyvūnų kū
nų. Puvėsių baktei ijos ir pelėsiai smarkiai 
veisiasi ant laikomos {drėgnai duonos, ant sū
rio, pūvančių citrinų arba kitokių vaisių žie
vės; prie to paties dkyriaus priguli grybai 
auganti drėgnose vietose, kur žemėj yra daug 
pūvančių organiškų ėie<legų.

Netik toki augmenys, kuriems trūksta 
žalumo, minta organiszku maistu; yra toki 
žaliuojanti augmenyę, kurte vienok traukia 
maistą gatavą iš puvįnčių organiškų kūnų; 
prie tokių priguli tūlos samanos, tūli pa
parčiai, net tūli aiškįažiedžiai augmenys; tū
li iš tokių augmenų įgyvena kaipo parazitai 
ant kitų augmenų ir nuo tų ima gatavą 
maistą.

Ne reikia dar užmiršti, kad tūli augštes- 
nio skyriaus žaliuojanti augmenys, kurie ga
li savo lapais prisavinti, asimiliuoti anglis iš 
oro, kaip kada vieųok gali maitytiesi teip 
kaip ir gyvūnai gatavu organišku maistu, o 
kaip kada net gyvais gyvūnais. Prie tokių 
žingeidžių augmenų [priguli augmenys besi
maitinanti vabalais. Apie tokius augmenis 
pakalbėsime plačiauįL

Musų tėvynėj, stovinčiuose vandenyse, 
auga lietuviams pažįstama abrenčia (utricu- 
laria). Šaknų ji ne turi, plaukinė ja ant 
vandens paviršiaus ąrba nusileidžia ant du
gno. Užstojus žiemiai, augmenėlis leidžiasi 
žemyn, ant } »avasario a
gi iškyla ant pavir- į m
šiauš. Didėji viela '
iškyla tąsyk iš po v^n- 
dens ir ant jos pasifo- „ J_____
do žiedai; ant krašti- 
nių gi vielų, visaip |š- JebbISm 
sikerojusių, yra mažti, 
išsiskėtę lapeliai ’> ir ~
y pa tiškoe pūslelės fca- _ ^jį
muolio arba kriautės 
pavidalo, pritvirtintos 
ant laibų kojukių. 
Ant viršaus kiekrie- 
nos tokios pūslelės yra 
skylutė vedanti į]vi- 
durį, apaugusi ilgui* jztSTĮ 
akstinais. Kramtai 
skylutės tveria 
gą, kuri paspausta iš viršaus, lengvai atsi
daro, paspausta gi Iš vidurio, uždaro skylutę.

A. I ■- e.

i ai gali po įtekme šau

Prie augine- 
lorofiliaua pri-

žalumo, minta orgauiszku maistu; yra toki 
žaliuojanti augmenyi

Abrenčia (Utriculdria)

Nepenthis.
stogelį, uždengiantis dūdelės skylutę. Lapai /I 
tokių gaudančių vabalus augmenų yra gra- (/ 
žios parvos, tankiausiai raudoni arba margi. 7 
Ištolo išrodo jie lyg žiedai, todėl ne įstabu, / 
jeigu vabalai, patraukti gražia lapų parva, 
laiko juos už žiedą ir renkasi ant jų, vabalai 
mat mato ir atskiria gerai parvas ištolo. 
Prie įėjimo į dūdeles, ant viliojimo vabalų, 
yra bumburėliai su saldžiais syvais, teip va
dinamu nektaru, kuris vabalams labai patin
ka. J ieškodami nektaro, vabalai įlenda į 
dūdelę, kuri ir užsidaro, patekęs vabalas ntt ‘ 
puola ant dūdelės dugno, kur yra prisirin
kęs vanduo ir jame prigeria. Vanduo tas j 
yra ne toks kaip prūduose arba šaltiniuose:^'— 
jame yra tūlos medegos, skystimai surinkti 
iš bumburėlių esančių dūdelės viduryj; sky- i. 
stirnai tie sutarpina mėsą, ir kitokius kunus, 
taigi tame vandenyj yra tokios jau medegos 
kaip žmogaus pilvo syvai sutarpinanti pa
tekusį į pilvą maistą. Patekę į dūdelę vaba
lai, vieni tuojaus pražūva, kiti gi, tvirtesnie- 
jie, bando iš kalinio išeiti, bet paprastai prie 
išėjimo iš dūdelės yra aštrus akstinai, palinkę 
į vidurį dūdelės, kurie uždaro išėjimą. 1 
Skystime serracenios 
galima rasti visada H H_
žuvusių vabalų, kirminų, mažų kirmėlaičių į 
ir kitokių mažų sutvėrimų kūnų, kurie pra- j 
žuvo tose priverstinose maudynėse; minkštos T? 
kūno medegos, taigi visos niaitingosios, lapų į 
tampa įtrauktos. Taigi matote, jog ir terp ■ 
augmenų yra mintanti gyvūnų kūnais teip 
kaip ir terp draskančių gyvūnų.

Yra ir kitokį augmenys, kurių lapai pri , 
taikinti ant gaudymo mažų vabalų. Vienas 
iš tokių augmenų, Mulabara (Droaera rotun,- 
difolia) auga drėgnose giriose ant durpiny- j 
čių ir musų tėvynėj. Apačioj virkščios, . 
prie pats žemės yra kekės apvalių lapų ky- - 
bančių ant ilgų uodegaičių. Ant viršutinės 

. apvalių lapelių pusės yra
daug minkštų, rausvų 
Pakelių bu bumburė- 
liais ant galų, iš kurii^ 

limpantis skystimas; 
visas lapas išrodo lyg pa-' 
duškaitė prismaiginta 
špilkų su didelėms buo-

* * n skystimas tekan-
t’8 bumburėlių yra pa- 

t našaus sudėjimo kaip
- pilvo syvai žvėrių ir žmo-

Saulėn* (Drosera rotun- Jis TUgŠtUS ir gali 
difolia. Lapelis (padi- sutarpinti mėsą. Vabalai, 

d"1'&VabraTąblant18 patraukti žibančių iš tolo 
syvų lašų, tupia ant lapų, bet limpantis 
skystimas pagriebia sparnus ir kojas ir vaba
las ne gali ištrukti. Besistengdamas išsi- 
liuosuoti. vabalas užgauna plaukus ant lapo, 
o tie suriečia iš visų pusių lapą ir tas su
spaudžia bundantį vabalą. Suspaustas va
balas žūsta, o tekantis iš bumbarėlių skysti
mas sutarpina minkštas kūno dalis: mėsas, 
kraują ir tt., kurias paskui lapai įtraukia 
kaipo maistą. Po kokiam laikui lapai vėl 
atsidaro ir ant jų būva jau tik kietos, netin
kančios ant maisto vabalo kūno dalys, kurias 
vėjas paskui nuvalo nuo lapo paviršiaus. Ckr 
reikia pridurti, kad jeigu vėjas užneša ant\ 
saulašares lapų kruopeles pieskos, žvyro, ar-/ 
ba kada ant jų puola lytaus lašai, tai lapeli 
plaukeliai nesi riečia, ne užsidaro; riečiasi- tiki 
tąsyk, kada ant lapo nutupia vabalas, arba! 
kada ant jo užmosime šmotelį mėsos arba ki- A 
tokios organiškos medegos turinčios azotą. M 
Taigi čia išrodo, lyg kad saulašares lapų g 
plaukeliai jaustų, kas ant lapo pateko, užsi- 1 
daro tik tąsyk, kada patenka tinkanti ant I 
maisto medega, kada lapai gali ją sutar- A 
pinti ir įtraukti.

Paminėsime dar apie augmenį augantį | 
Šiaurinėj Amerikoj, vadinamą Dionea musei- f j 
pula, besimaitinantį musėms, todėl vadinamąH 
muse-gaudžiu. Lapai šito augmenįes teipoet*

arba nepentheso 
daugybę • pra-

ti

Chicago, Nsdelioj, 24 Vasario, 6 vai. 
vakare, saloje 8. Lelassiaus, 68 W. 25th 
8t. Lietuvisskas Demokrattokas k Bu
bąs 11 vardos turės savo mitinga, ant 
kurio visus tos vardos lietuvius kviscsla 
atsilankyti. KoMmrvas.

Chicago. 9 vardos Lietuvtokas Re 
publikontokas Kliubas Algirdo laike me
tini susirinkimą, ant kurio aprinko se- 
kanesius uredninkus: Jonas Ssemaitis 
prezidentas, Petras Vodminas vice-pre- 
zidentas. Jonas Ssedbaras sekretorius, 
Feliz Grincevlcz, kasteriąs, Pranas Žeb
rauskas pol i c monas, Ir delegatai Jerome 
Giacsas, Juosas Barvics ir Fr. Bradcsu- 
lis. Kitas mitingas bus Subatoj, 23 d. Va
sario, salėj Ssemaiczio, 632 8. Ganai st. 
ant kurio ym užpraasomi visi republiko- 
nai pribūti lig vieno, neatbūtinai.

■ J. Ssemaitis, pres.
Minertville, Pa. Vasario 3 d; 1901a. 

“Ukesu Laisves Draugyste" atidarė 
mokalaine mokinimais!: skaityti, raszyti 
ir arikmetikos. Mokintiniai turi ežia la
bai lengvas iszlygas, kadangi draugyste 
duoda sale ir mokintojos, o mokitinlal tu
ri tik už žiburį užsimokėti. Ant tokiu Jau 
iazlygu yra priimami mokslainen ne tik 
Draugystes sanariai, bet ir visi kiti Uo- 
tuviai Norinti naudotis to mokslaiust 
galt ateiti ant Juoso Lietuvninko sales 
nuo 7 iki 9į kas vakaras, tsssktriant se- 
redos vakarus. Užkviocsia visus,

Dz-tzs Komttitas. (
■ <

“Lietuvos” agentai.
NMW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 186 Henry st. 
BROOKLYN. N. 

SUnislovraa Rinkeiricsius, 78 Orand s). 
Juosas Matutis, 113 Orand st.
K. Balcsiunas, 144 Mauyer st 

8HENANDOAH. PA. 
Andrius Macais. 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
M. J. Damijonaitis, 65 N. Leonard st. 
Jonas Taraila. 677 Riverside st.

P1TT8BURG, PA. 
K. Oedl minas, 3080 8arah st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,
M Lietuvos” keliaujanti agentai.
Winoas Kudarauckas,
Jurgis Kasakevriosia, 
J uotas Petrikis, 
P. O. Lorants,

Kur ssie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos uialraMyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems uisimokSti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visokes knįgas 
ui tę paesię prekę kaip ir redakcijose.

Puslelės abrenčios ] adidintos. C-ii lauko, A-per- 
pjautame p* vidale, B-dalis vidurį- 

ni< i paviršiaus.
Vandenyse gyvena daug smulkių-gyvū

nų, kaip antai cipopsų, dafnijų, smulkių 
vėželių ir tt., teiposgi kirminai išsivystę iš 
kiaušinių padėtų t ilų vandeninių ir nevan
deninių vabalų. I Sutvėrimėliai tie, besikavo- 
dami nuo gaudančių juos ant maisto dides
nių vandeninių si tvėrimų, prisiartina prie 
pūslelių ir per atidarytą uždangą patenka 

Patekę vienok į vidų, iš 
cadangi uždanga iš vidu- 

’ame kalinyj gyvuoja dar 
i turi mirti dėl nedate- 
■i jų pūva ir dalinasi į su-

jų daug į vidurį, 
eiti iš ten ne gali, 
rio ne atsidaro. ’ 
tūlą laiką, bet visj 
kliaus maisto, kui 
rištinius vandeny!, pasidalinusioms mede- 
goms pripildo pus 
vių pūslelių yra 
traukia visokias oi 
riusias iš puvančii 
pūslelėse ne karti 
kūnų mažyčių vi 
vabalų kirminų, 1 
pražuvo. Vienas

želes. Ant vidurinių plė- 
;įtraukimo organai, kurie 
[ganiškas medegas paeida- 
į gyvūnų kūnų. Tokiose 
[• rado po 20 ir daugiaus 
ndeninių sutvėrimų arba 
turte patekę į vidurį, ten 
mokslinčius patėmyjo, Jog 

kaip kada į utricųlarios arba ąbrenčioe pū
sleles patenka ir mažos žuvytės ką tik iš ikrų 
išsivysčiusios. Taigi mat šitie augmenys, 
teip kaip ir draskanti gyvūnai, gali maity- 
tiesi visokiais vandenyse gyvenančiais smul
kiais sutvėrimėliais.

Yra ant sviet > augmenys besimaitinanti 
vabalais, turinti 1 :itokias jų gaudymui prie- 

tenka vabalai einanti to- 
ant maisto. Daugumas jų 
Js kraštuose, yra vienok ir

I

taisai, į kurias 
kiemą augmėnii 
anga Mituose lt

Dionea muscipnla arba muaegaudia.
gi pritaikyti ant gaudymo vabalų. Šitie 
augmenys, teip kaip lietuviams pažįstama i 
saulašare, apačioj virkščios turi eilę lapų, iš j 
kurių kiekvienas turi prie galo išskęstą uo
degaitę, o ant jos viršaus plevėlę susidedan
čią iš dviejų pusių. Abidvi pusės gali išsi- Ji 
skęsti ir prisiartinti teip kaip knįgos lapai. 
Iš kraštų yra akstinai, kurie, užsidarius 
abiem pusėm, užlenda už viens kitą ir per 
tai abidvi pusės teip tvirtai užsidaro, kad 
patekęs į vidurį vabalas niekaip ne gali užm-’ <] 

. daru šių pusių atvožti.
(Toliaus bus.)

Imperfect iii original



LIETU1
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Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei siun- 

ezia pinigus į visas svieto dalis. Par
duoda szifkortes ant visu linijų į Ame
rika 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 galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pavinezevoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad- 
suokite teip:

A. Olszewsk4N,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

‘ Pasarg-a...
Rusijos valdžia pauaikitlįo dabar sziuos 

popierinius (bumaszkas) pinigu*:-rub- 
linias, 5-rublines ir 10-rubli nes; o ju 
vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rossijo- 
je tik 3-rublines, 25-rublines, 100-rubli-' 
nes ir 500-rublines. Dabar siuneziant į 
Rosi j a pinigu* per bankas, mažiau kaip 
25 rublius reikia taikinti kad siunezia- 
ma suma duotųsi padaryti isz 3-rubli- 
niu, galima siusti: 3, G, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rublius. Szitos visos sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4. 5, 7. 8, nes szios su
mos nesiduoda. sudaryti isz 3-rubli 
niu o bankos negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po- 
Serinius. Su didesnėms sumoms kaip

i rubliai vargo nėra.

Knygų Katalogas.
Knygos sawo« spaudos.

A.kyv! Apeirvtezkisial Svtete, ant kuriu žmo 
ne, nnolstoe žiuri, bes ja gerai nesupranta; 
»u 7 sbrozellate. Naudingiaura knygute aut 
mieto daaižlnojimul te, ko daro,| žai 
bai. griausmai,lietu, ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi............. 3Oc

Ajitmetika. Knlga IsMlmoklnunulrokundn.
Preke................................................  85c

HYGIENA. Daktartezka knyga arba mokslas 
apie užlaikymų sveikatos, les kurios gali be 
pagelboe daktaro laulgydyti nuo daugybes 
figa. Szlta knygele privalo rastis klekvie- 
nuoee namuora. nee kae jų su styda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tukstanciu vi
sokia ligų, patalky*užlaikytiouelybejeravo 
sveikatų,pailsinti savosmži ir mokė, užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkelius.
Preke........... .. ......................  ...L36o

4.ple turtu tezdlrblma. Parasze Bebram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis polltl«skį)ų eko
nomija. Kokiai, keliate te,įdirba [turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepi* ant 
draugijos gyvenimo. ................... ..l.8Sc

Gtaografija arba žeme* apraszymas. Pagal Gel- 
kie. Naikovski Ir kitu,, sutaisė S žemas. Yra 
tai naudingiausia įsa visu sulygasloĮ tesėju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai »prastu vis* musu žeme, jos pavidalą, 
diduma Ir platuma, jos kalnu*, ju vardu*, 
sugazti. vulkanus metančius tezsavps ugnį: 
tez kokiu žeme šluogsniu susideda; kur ir 
ktek joje yra anglių, geležies, aukse, drus 
ko* it kitu gervbiu; kiek mariu, ežeru, uplu. 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko- 
kijuora gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis iazsksltytoe viso, vieatpatys- 
tes, karalyste,, kunlgalksztyste*, raspubli 
koe ir tt. Kiek kurioje tomeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai. pramone*, iszdirbiai ir lieso*; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
momu; kur koki orai: szalcziai ar karsi 
ežiai. Betų* ar giedro*; kur koks ilgi* dienos 
ir naktie*; kur visad* yra lygi diena ir nak
tie kur raule per kelete dienu nenuaileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 0zS oollu. 
480 puslapiu, ant gero, ttandžio, poplero, 
spaudini*, su 71 pa reikalėliai,: mapu. gyVu-

Tapati, apdaryta audimu kietuora apda
ruos, auksinėmis literomis atspausti para

oyvunlma. Genavaita* (Genovefo,).

deja vfr • A • BOo
Gyvenime, Klemenso Marijos Hofbrauero, su 

trumpu apukymu apie pargabenimų Dr-te, 
Atplrkejlsta taz Italija* i, žlemtn karalyste* 
skursni kalnu, Alpomis vadinamu,, per- 
vursta ant lietuviuko K n Petro Saurusalclo. 
Kas nori turėti dvuriszku nauju pasiskatinau 
tegul nusipurk* tzų kningelų.................SOo

Gyvenime* Juzaus Kristaus, pagal naujau 
.siu, teztyrinejimus ,ura,zyta,.. ......  15c

lorsuklsl atvesto, Inkvizlcljo*. vartoti VI ir ..
VII „imtmeezluote dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant tome,. Parastu Mac 
Donald. Labai akyva knygute................

Isz ko kyla mulai Ir vteoklo, skriaudos žmo
nijoje Parasze kn. Dembski*. Szt kni
sa paduoda svarbiausias isztraukas tez 
szveato. Biblijos kurtes pursksit, supra
sit. kas yra Biblija ir kode! kunigai

. draudžia, jų žmonėm, skaityt........................ 78c
lu kur akmeny, ant musu lauku atsirado?

Geolioglazka, Lietuvos te,tyrinėjimas, 
naudinga moksliuką knygele.................... 10c

Istorija Europos ,u mapom, * Ko
Istorija gražios Katruko, " ** 10c
Istorija iszlaiko Franouzu vaisos atsitiku

sio* Afrikoje . . . 30c
istorija gražio, Magelano, ., 15c
istorija septynių Mokytoju * ** SOo
Istorija arba apsakymas spie Lietuvos praei

ga. Parasza Zanavyke,. . 40c

Pasak, apto Jone Tvardančia garsu burtlayk* 
Ir jo darbu* sykiu ,u *pra,zym*te *pie bar
tus. Puslapiu 158 Preke Ma

Pamokinanti apraasymai taz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo* . V . .160

Pradfamoksli* Rauko* Raszto dėl norinčiu 
iszmoktie gražiai rasrytte

Pradini, mokslą, angltadro* kalbos.....T...
Puiki, apraszyma* iii gyvenimo Lietuviu 

paras,yla dėl Amerikos Lietuviu..... *1.00
Plunksnos abrosellai. Szeazlo, aa ajo*,l*bal 

gražio, pasako, , , , , . SOo
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•šimtmetyje, labai graži pasaka.........75c
Pilna, srimtmetlnls kalendorių, su pllaneto-

Pamatai Tikėjimo. Para,m V. V. Yra tai 
kamantinėjimai Biblijos Ir nekarta per- 
krallnejimal tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skait/tojui daug maisto isz- 

gaalaglem, dūmojimam,......................
Pasako, pagal Krylota. Parnase etl.mi, 

Viaea, Kapsas (D-ra, Kudirka). Telpa 
oua 15 pasakų, paraitytu eilemi,....

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto. ,

723 W. 18th Street
Nuo 8to* iki 12ton ryto.

Telefonu: Ganai 78.
Telefonuot galima lgx k idc vienos 

aptlekoat

...... LIETUWI8ZKA8 DAKTARAS....... .
772 Milwaukee avė , -------- CHICAGO, 1LL.

C nuo 8 iki 10 ryto
Priima L:gomu8-{ nuc 12 iki 1 po pi* t 

L nuo 7 iki 9 wak.«Te-
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanczias, limpanczias-gedingas jr prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

MALDAKNYGES.
Maž** Aukso Altorių,.katehkiszka maldų kay 

geis. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
•paviedne,. kotnunljo, minia, mlszparu ir 
daugyba kitu; misziu maldo, su abroaeliaia: 
miaiparai giedami lietuvtezki ir lotlnmki: 
daug lotynisaku giesmių giedamo prie tezeta- 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakraplni- 
moirtt. Yra fi litanijos: psalme* sz. Marijos 
P. ir Karaliau, Dovido; aktai, ražanczial, 
stacijos, karunka. keliolika aaventu gie,miu 
ir tt. Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele 
isz visu lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta, didi poptora: stambus, aiszkus druka, 
Mtora 3U>4H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir preke, yra sekanezios:

Istorija Suvienytu Wai,tUu Kzlaurine, Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbu atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va- 
žiuoti in Amerika, kokio, kare, buvo, už ka 
karevo ir kokluoM metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki tr kiek kurt, gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinau KonstiVuoita 
Suvienytu Wal,tiju. kurlyrarelkslingiansiu 
dalyku perskaityti kiekvienom žmogui 
„loję Amerikos žemeje gyvenanozlam. idant 
suprastu koke, ji, ežia tiesas turi, kas jam 

_ vra vale daryti, kas ne vale. Turi; puslapiu 
• fcM. Preke ........................................l.fl OO
Drat'joee, gr»*‘.uO*e apdaruose....... .1 $1.33
Kaip Mukohja peraekioja Lietuva. Ragai L'ojp- 

presslon rossesn Litbuanle supleske kun. v. 
Dembskis...............    L.........lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlnys Dro 
L. iVeblam. Iss angliuko tezgulde kun. V. 
Dembski,.. t................................ J.........13c

Kražių Skerdyn*.Apraszo ana balsu atsitikima 
kad* 18B3 m. mukollai užpuolė antbažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, tezgriove altorius Ir už- 
peozeUjo bažnyčia. Atšakiausiai apraszo 
ta visa atsitikima..........»•••••(..........

szganlmss vargdienio. Kaig< le pamoki- r 
nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c

laukine Socljallstiszku sanlygu *nt visu kultū
ros szaku. Gert pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint ravo bu vi.............15o

Juoaupas Koniuszevskls, arba kankinimas
Unijotu po valdžia maskoliaus .50?

Juokingus pasakojimas apie Bzaltabuiziu, 
Ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c

K* daryti*, kad butam, sveiki ir ilgai gy
ventume....................................................... 10c

Kankles, lietuvlszkos dainos su natomis, 
autateytos ant 4 baisa, dėl vyru ■ Wo

Kaip‘igytie pinigu, ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti ano kolero, ir kiti naudingi

skanytnal . , ■ ;10e
Ka, teisybe tai nemehu puikios apyrasele, 

. l,s lietuviu gyvenimo „ - 15c
Kristijonas Duonelaiti, „ „ . 10c
Kas yra. o ka, bu, „ .. .10c
Krumpliu Joną, paraka „ 10c
Keletą, žodžiu apie lietuviu, ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.M 10c
Kankles, Hetuviszko, dainos 4 balsam, vy- 

rtezklems sutaikyto,, parūpino Dr. V. 
Kudirka, Ii dali,.... t.................. 30o

Kataliku Bažnyozi* ir mokslą, pagal Zahn'*, 
verte kn. A. Miluką,................................ 15c

40c

gėralai alkoholi n lai ir teboKs, pagal O. 
BuIvlda paraižė N. Naudinga žmonėm, 
knygele.............................................................. 10c

Pnvelkslal Parasae Žemaite. Graži paraka 
•pie vaikina ir jaunų mergių* ir ju ,u,L- 
padavimų........................................ ... Uūo

Parmasonasarba baisumas Dievo rūstybes. Pa
rasze 8swsntmlki, Apukymsl tu tikru atsi
tikimu lu Lietuvi* lietuviszku parapi
ja.......... .......................................•............ 10c

Pepulartezkas Rankwedis Fyzlkos Parasze P. 
Neris. Yra labai naudinga ki lagele wlso- 
klems amatniukam, kaip*, stalioiems, 4*Uy- 
dems. kalviams, maizinistams • ir tt Kiek
vienas norintis koki nors gera darba atlik'i 
ar ka naujo teamlslyti prinalo apslpažinti su 
mokslu fyzikm.kurs jam visokius darbus Ir 
iszmislus palengvls Taigi srioje knibgvleįe 
yra iszguldyto, paslapty, fyzlkos žodžiais Ir 
paveikslais, ka žmogus perskaitei iugaus 
daug tezini n ties prie wiaoklu Iszdirbyą- 
czlu...................................... 75c

RaakvedisSenove, Istorijos. Dalis II. Gral- 
ki)a. Parengs kn. A. Milukas.............40c

Rinalda Riaaldinas “ “ “ 1*0
Rūta Lapeliai naujausio*dainos voklsakoms 

literoms , . . . ižo
Rauk vedi, senoviszko* Istorijos. Czla laipinąs! 

aprvszymai Egipto. Habllionljoe, Fenloljos, 
Persijos, Judeoe. Indiioe Ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva Istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. SOc

Rodos motinom* apie auginimą žindančiu 
kūdikiu , , , lOe

Sodnas, spintai ir bite* naedlngi pamokini
mai sodaunlekams ir bitininkam, ūki
ninkam, ir fermeriam,...... ................... 10c

Stella. A py raka K. Fiamarijnno arba vis
ką, ir visur ,tebukl*l ant dangau, tr že
me,........................................   !5o

D™ž Stanislaw Heimar, į|
DENTISTJIS, ||

809 So. Ashlind Avė., kerte 18-tos nlyczlos, vir*«um Platto aptiekęs. W

■ t- . '
<106 titv

Plombos cementines, |*orcelxni 
ne* arba sidabrines...........

Plombas auksine* nuo....... . .....

Viaokio* operacijos ant dantų at-j i(( 
liekamos gabiai, be skaude]imu is M 
P"gal iiHiij:>u*ia metodą.

k Reguliuojame (taueriui? 
■v-*-^1* kreivai augan<*xiu8< /

Gryno a u kuo karpneiea nuo ...tS,M 8 
..50c Viražui, ir apatine eile d.int...615.00 h 
.61.00 Garnituraa dantų......... ............ $H.(iė į(

STATE 
MEDICAL

iiFKAU * *nm a n v’*r au. J Nuo 9 va), ryto Iki 8 vaL vakaro. Rzventoi OFISAS ATIDARYTAS J dienom nu0 fl ryU) |ki 3 p|elu

transfera per Halsted ui.

No 1. Mažas Aukso A.torius, prastai, drū
tai, apdarais, auksintai, kraustai,,be ap 
kalimo......... ............................................hOe

No. 9. Mažas Akso Altorių*, prastais.dro- 
t tai, apdarai,, auksintai, krautais, ap

kaustytom, briaunom, pa,idabruotomi, 
bietelemi,, su kabute ....... ...............7Sc.

Uetuvtezka, Lementomis su poteriui,, kate
kizmai* ir mistranturu......... 1........... 13c

Mokslą* apie Žemų ir kitu, svietu,, ju būvy tr 
pabaiga. Aprauso kas yra žeme, ia, ko ji su
sideda, *nt ko laikosi ir kaip sukam; k*s 
yra šauto. žwaiKŽd*,.m«nulI,; kaip toli yra 
in kita, žvaigžde,: ka, yra plianatos, korne
to* ir kito* retai matomo* žvaigžde,. Su 30 
astronomiszku abrozeliu. turinti 225 pusią 
Sius. Yra tai vienatine knvga, 1,z kurio, 

krai žmogų, gali ap«iszvte,U. J..... TBc
D'u'vose, gražiuose apdaruose.... į.. 41.00 
įlenksi Ir Lietuviai nuo 1238 Iki 143tm. Parasze 

pagal lenkiuku, istoriku, Žemkalnis. Už
leis ta "Tėvynė, M y toto ju Draugyste,”—Y ra 
tai aprauvma, Lietuvos su Lenkija susirie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czla alszkiai yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pastolge su 
.letuvoe kunigalkazciate: Kelstacziu. Vy- 
autu ir kitai* lu nws knygeles skaityto

ja, niūktai supras, ar lenku prletelyste yra 
mum, naudinga ar btoding*....!....,lo«-

Lietuviu pratęstai Mažojoje Azijoje nuo senove, 
iki Jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuve M vietoje,. Knyga turi LXi ; us aplu, 
ir 4 didele, mapas. parodančia, vieta*, kur 
senoveje gyveno lietuviu pratovmi. Aprauso 
lietuviu padėjimą dar 800 metu prieit Kris
tau* gimimų..............  ..BOc

Mindaugi, Ltotuvo* Karalių, Utoriazkas pa
veikslu penkiuoee aktuose. Lenktezkai pa
rasze Julius Stovacki, lietuvlszkai verte 
Vineu Kapsas. (Dru Kudirkai Knyieto 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 25c

Maujausis Lietuviuku Sapninykas. surinktu 
ir sursdit. lu daugel swetlmtautMzku sapnl- 
ayku ir surėdytu pagal tikra Paniukai 
Ksiptlszka sapninyka.—su 310 niūkia abro- 
aellu.—su apraszymu planetų ir nulaposiu 
kokias senove* žmones vartojo fnspejimui 
ateites —Geriausei iszguldo vieoklus

SOc 
.03c

rapnu,........
Apdaryta,

Kristijono Donelalczio Raistai......... ..............
Kapai Didžiu Kualgaikszczlu IrKsrailu Vil

niuje Pagal A. Kirkorų, poiaue N. Yra 
tai istoriszkas tezaznlpiaejlmas apie Vil
niau, praeiti pagal paminklu* užsiliku
siu, ant grabvtecziu D. L. Kunlgalk,,- 
ozia ir Karalių........... ................... ..........

Keli Žodžiai apie Auginimą, pa ra, v y 11 J. 8. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iazauginU savo vai-

No. 8. Maža, Aukso Altorius, moroko 
• kuro, miaksztais apdarais, apvalei, 
kampais, auksinti krasztai. paraszais 
ir kvietka...... .................................. $1.85

o. 4- Maža, Aukso Altorius, francurlsz- 
koe gluodmo, skarele, apdarais, apva 
lai, kampai,,auksinta kvietka,kryžiu, ir

N"o. S. Maža, Aukšto Aborto,, apdėta bal
tai, donian, kauleliai,. ,u S medallke- 
lial,, aksomo nugara, apkaustyto, kriau- 
no, sidabruotomis bietelemi,. su kabe, 
auksinti krasztai ......................#1.SO

No O. Maža, Auku> Altorių,, balto, celiu
lioido, apdarai, Užkilusio, kvietko^su 
kauline kabate, auksinti krasztai . flJtO

balto, milu-

autinemla kabėtomis, auksinti krjsa- 
t - ------  ee ■V^'OO

Olityps. spyasks tez isiko terpraviszkos ksrae 
ladijonu Amerikos.. ...........L..............9So

Paiki Istorija spe Kantria Alana.kuri per 31 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu ksnttei teškentojo..SOo

Pamokslai Iszminties ir Teisybe, iszguldinetl 
Galvocziu visu amžių. Crla yra patilpf l» 
gražiu Juokingu ir iszmintlngu parakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sziųknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, smonera turės kf 
pa į* sako t i iraal kiekvieno užklausimo mo 
kesduoti Uzmlntlngų atsakymų...r^-..SOc

Rankvedte Gromatu raszymnl. Yra labai 
nandinga knygele, kari mokins kaip reik 
raazytie granatas In: pažystamu,, priete- 
lius, giminia*, mylimais!*, ir myiimuo-

ne*) aat Nauju Meta, dienoje varduvtu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atritiki- 
muoee.......................................... J.................SOo

Robinsoną, Kruzlu,. moraltezka Ir žlngedt
.apysaka padvėsta jaucum-aei.............USc

Senu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsuna; ratalra Szernsi. JI spręsto 
račiausiu gsidyniu įvairiu, sutvėrimu, gyve
nusiu, ant žemes dar prieis žmogau, aat jo* 
auiradima. Bzlandien ta satvenmu kanu, 
žmones kasdami giliu, azuliaiu,, kanalus ar 
imdami in žeme, anglis, randa giliai palai
dotos žemeje. Tulu sutvėrimu atrado eis
iu,, nesugadintus, kanu*, užklotu ,11* Ke
liolika, riekiniu storio temte. Tie atrasti 
žemeje kanai yra eziandieri tematyti ivai 
riuose n.uzejuo*e. lez kuriu Žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra mūra žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žveriee kūno užaugo jo* eile keliollkoe sieks
niu storio. Mokslinczlal Įsa to ramia bran
giausia moksle susipažinimo, kaip ir kokiu 
badu gyvi sutvėrimai kelteal iss žemesniu 
ia augsrtesu* veisles, ir pagal storoms Ir

rimu kunu, randa, gali be ,p*irlklmo sprenv 
U. kaip seniai ir žmogų, ant musu žeme, at
sirado. Knyga turi 379 puslapi* vtambau, 
druro, ant graž.o, poplero, ir apie 150 pa
veikslu invatrtn senu gadynių isznykusiu ra- 
tverimn. Preke.................J.».......... Sl-OO

Trumpa Geografija. Butatra Neri,. Trumpai ir 
suprantamai aprasso wiraa 5 dali* svieto. Sn 
74 paveikslėliai,: mapn, žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tlnkamisura geografija in.pradine 
mokslain;....................... J.................. .  • SSc

Vanduo ant Sen.es, po žeme ir virazuje žeme, 
Rusiszkai parasze Babakinls. Verte Drugy,. 
Inieido T M. Dr-te. 8zi knygele, labai au- 
p ra n lamoj Kalboj, aprassd vlra, raudoni 
permaina* ir veikme,: kaip ii, persikėleiia 
in žara, kyla in viražu ir tanai tveria debe- 
•iu*. debestaL psdangera atves}, keicziaąi 
In vandens iaszallu, ar Miego lusteliu, ir 
vėl krinta ant Semes, i,s kario, buvo pakllf. 
Csia nuknte dideliu, darbu, veikla: snie
gą, kartai, uždengia eielu, kaimu, ir laido
ja ravo pusnvra falo n te ir gyvuliu* paskui 
tirpdant, nuo «aules keiczihsi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravus. upe, ir upeliu, 
ir kavoj,,1 po žeme, kur vėl veikia ųp«U 
darbų kaip ir ant virusu, žemes.... lOo

Žmogus Nepbnszkis. Verte Iss szvedtezko Ne- —_ __ ___________ L.Ik tneriaan nealraVi

na jauna Talkina ar mergina Ir mokina žmo 
gtezk o, dorybe,..................... lOc

Knygos *wetlnio* spaudos.
Anim* Vili,, naujausia ir grasiausia pa, 

nal skaitytoja, atsidžiaugt negale,.
Anegdotai iszaitarimal Ir

“ lOo
Apteka Dievo, paraka.............L........................Si .00
Apie kalbu pradžia ir tikro, rodo* dėl apeiaaeco- 

jimo nuo neprieteliu vedancziu tas tikro ir 
tezgsulnzo tikėjimo kelio in prapulty. Czla 
raezeja, nurodo kurio, yra seniausio, ant 
svieto Kalbos, nuo ko jo, paeina, nurodo kad 
lietuvtezk* kalba yra raniauela ir kad turi

ano to neprieteliu apsisaugoti . 10c
Arielka yra nuodai paeinanti i,s girtybes; Csia 

apraazo kas yra arielka, kaip ji kenkia Smo
gai. parodyta ,u k.tunata abrosellai, žmo
gau, pilvo kokio, i,s girtybe, ligos paUoja 
ir paduotoa rodo, kaip nuo to galima i»a»lgy- 

dytt .... M)c.
Aeboela, Ir teip mokintnve dėl valka, ratai,yla

tūriai ir prisakymai....AL.............. . .......... M)o
Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............. 10c

Andenono puakou, P. Nerio. 10 gražiu pa
sakų vienoje knygele)*..|......    15c

Anclisskai-Iletaviuku žodyti 
k*. P. Ssurem ’ 
žiu: angliszkl 
visikai......

Birute, dainoa

lineli lietu- 
......................SOo

•1.00 
MM

Dievaiti*, apysaka uion g. 
Šiaušia paraka, kurto, 
negirdėjo. Preke , “

Daina skrynele ,,
Dvilyde arba patarmes ,t*iiarUms. surinkto,

isz naujausia knyga. ,u 110 paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai renk vedi, įto- 
kinantiam, ir mokantiems ■tellorifzkj 
darbų....................................................................

Duonos jle,skotojal, apvrakaįH. Sankievl- 
ezian,.......................... t.............................-

Tycziau,. MokdUaki- lietuviu praette, 
tyrlanjlmal. ,u viena mapn........................ Ko

Btaoilogiazko, (mulkmenoa S6o
Bgle žalczlu karaliene ir lazgriovima, Kauno

Genu Dedu. Graži paraka i»z sslandinalato Lie
tu vt u paėjimo ..... Kto

Grvenima, Stepo Bandnclo parako, Uc
tuviu padėjimo

jai vyru.........................  lOo
Krituolial „viešo* bei abrovai Sutaisė Bevar

di,. Keliolika labai akjrvu abrosu perkra- 
taneziu telus tikejimtezkus dogmata,.... 50c

Kabalas talpinanti, savyje visokius užm i Si
mus ir ant ju reikalaujanti strakymal. 10c

Kelio* tetorlszko, dainos. Gražio, ir svnrbio, se
nų* Lietuvos praeiti*, jos lietuvlsskus ka 
nig*ik*zcziu*. Kražių skerdynes ir tL.10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru............30c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

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

ralezio. AiszKlai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta, viskas stettiko. Klek ir koki žmones 
buvo aresztuotl. kiek sužeistu, kiek už
mautu, kiek nusūdyta Ir tt..................I5o
vlenytoM Valstijose platforma.................... 10c

Lletuvtezko, Pasako*. Medega Uetuvtezkai my- 
tologijai. Surinkta DroJ. Basanavicziaus 
Csia telpa 14 seniausiu lietuviszku mytolo 
gtezku pasaka, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkunasir velnias, žmogus ir velnias;Apie 
ragas,, ir raganius; A pte Deives. La urna ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine: Apie Šiai, 
na irstaitl; Apie veju*. Apie milžinus; Apie 
žalczlus ir smakus; Apie vilktakiu* arba 
vilkaloku*. Yra tai juokingiausios pasą 
ko, girdėto, ano seniausiu laiku ta kure* dar 
ir sziadien daugybe lietuviu likt buk tai vis 
buvus teisybe..................................... 81 S0<-

Lengva, būdas paežiam per save, pramok
ti* mažyti*, dėl nemokančiu 10c

Lletuvtezko* dainos isz visur surinkto,, 
apie ketarl szlmtal dalau “ M.50

Ldetavlszk*, Albumas. Laida I. I• tortezkns ir 
szeip jau Lirtuvou rieto,. Parengtas ir isa- 
leista, ka Miluko •* pagalba prenumerato
rių. Telpa esi* gražu, paveikslai ,a trum
pais apraazymate žymiausiu Lietuvos vietų, 
issdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Austro* Vertu su stebėk.ings paveik
slu Panele* Szvencztausio* Vilniuje: Griu
vėsiai M indaugio romo Naumiestvlyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Trakai; Griuverial Medini 
kn pilies; Gelžsudiszki,; Griuvėsiai Gede 
mino pilie, Vilniuje; Perkūno ,zvenUnyeri* 
Kaune; Kėdainiai. M Ir, Vysokie Litevsklu; 
Kretinga: Kražiai; Rakiukio bažayczta. 
Kapas Bimano Daukanto. Biro u* koplyčia. 
Palanga. Buomas tie, klaipeda. Minijos slė
ni, tie, Garždals, Nemunas tie. Vilkija, U-

8*ulea ir menesio untemlmsl. Pagal M. Brze- 
slaskt, parasae N. Lengvoj formoj apra
išyta ežia apie rasi;, menesi lrfau.ė bei 
apie burtu* tamsiu žmonių, uesupratan- 
cziu priežaseziu visokiu gamtoj apelreisz 
klmn............................................................

Simukas ir Magdute vaisdelte Iss Lietsvo, 
sodiecslu, ypaos jaunimo gyvenimo: 
parašu J. 8.... .............................. ..

Švara*-Juoku. Sutaisė Kas Norėjo....................!
Senove, apraszymas apie Dnktery Filypo Ka

reiwio.............................................................We
Surinkti skarbat. Apraszymas isz pabaigos 18 

amžiaus, dvi puikiu, pasako, ...... 81.00.
Bumtezlm,, arba baime turi didele, akte.

Tikra teisybe isz Suvalkų gubernijos ifc 
Trakiečiu Dsuku d,Ino,, Tyrmissklu And

riu, (kn. A. Burbos prozatezkl ravztai).
Užleido ka. Milukas ' Labai naudinga 
knyga turinti didele mokslteska ver
tų.......................................................... “""

Talmudas žydu “
Ta inoszln, besoti,, juokinga paraka
Terp skausmu In garbia Naujausioa dainoa. J0o 
Trumpa senove* Lietuviu I, tori Ja „ 10c
Trumpa lietuvtezk* Geografija paraaayta

kunigo Žebrlo............. ...................................15c
Žodynas keturiose kalboje: lletuvissksi, lat- 

viszkai. leakiszkal ir ruskal. Yra žėriau** 
knvga dėl norinčiu išmokti lenki,akos.

F.PBradchulis
Attprney and Coonselor at Law.

146 LaSalle at. Room 410. Chicago. III.

Telephone Central 3066.
Vienintelis lietuvy* advokate* baigęs 
mokti} jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda prova* kaip civilisfkas teip ir 
kriminsliszka* visuose suduote.

tipena, bei tipone ir tukslaguma, bei ,ld,b- 
rlngunivili-tuvi.zltudalau Yra t*i mok,- 
liuka, i,a vedžiojimą, spte paėjima ite- 
vtszkue kalbos , , > 2Sc

tente, dėl Parodo*. Komedija 1 akte, kurta 
gnjyja teatruose  ................................. i&c

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
Assisienta^ ir Notary Public.

ROOM 615-616
S7-N E. Vishington st, Chicago, III..

Tbelefon: Central. 2621.
Užsiimamo civiliszkotn* ir knminalisz- 
kom* provom*. Geriausei iszvarom* pro- 
▼a, ui sužeidimu* Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kaitomi* vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėeika gyvena po nr. 81 W. 
14th pi., kur galim* ji rasti iki 9 vai.

Žemalczįu Wy,kupy,te.
—Tikrai Lietuwibzkaa—

SaliiiųaS.
Viliu, Toli. Drama neakluos, aktuos*. Vo- 

krazkal parasae Fnedrich vos Sohlller. 
lletuvisskai verte Vlueas Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausia* veika
lą, ganau, vokiszko po»io Schiilerio. 
Dramatisskoj formoj apraazyta esi* ko- 

. va ui neprtegulmyMf „vvicaru prima 
Austrijos junga: darbui Ssvetaarljo* pa- 
trijotn. tarp kuriu svarbiausiu buvo Vi
liu, Tell. Kl-kvienam lietuviui ve-

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasztis, iszeina vienį karte kas mS-

Dr. O. C. Reine,
DEN T Y8TA8. j

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

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

Klausk rodos pas seną Daktarą..,
geriausiai* a t lesta ta i* užbaigos medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszMii ir chroutazku ilgu. Tuk- 
ttancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
jiem* vyriszkumas ir tėvystės laime. :

Oali

Rty, name isui ydyti su visai mažai, k 
'. Dallon’s Aanl Institute,

„ AR ESI KURCZIASt?
wi*l kurtini.i ir sunku, girdėjimas da 

istgydomi m pageli* nauju musu is.l 
Tik kurczMs gimė ne gali būt Užgydyti; 
■ai šaltoj vaisiai rgAstuaani. Aprasi 
vo liga. Isaegraminavlmasir rodą dyk.

A M. Matusawiffiia, 
AGENTAS Į

Warjfonu, Pįjanu, Sluwam4 Ma- 
Hzinti, Cljfaru Ir Papleropu.

,lr«dy, paimta, iuslrumema, negeru, 
brangute, a,, ji atsiimsiu atgal ir ui 
niekas nekaaztn< ,. Užtikrinu kad nu

šoklu lietuviu užsiėmimu naminiu • padaru 
ir IL Apraszymas paveikslu dviejose kalba 
M—lletuvlszkoj ir aagltozkoj. Preke.... 3Oe

Lietuve* Tėvynė* Dalau*, paraižyto* kn. Anta
no Wienožln*ko. Labai gražio* delno* 20c

Lietuviai amžiuKludumuoee Csia talpia**! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių K n įge le v«rta yra per
skaitymo klesvienam lietuviai. 10c

Litvlni I Polaoy. Lenktozkoj* kalboje, i,stotie 
aa gero ar blogo lenkai lietuviams )*d*re ir 
•r turime »u lenkai* laikyti* ar nuo ju 
szzlintis................................................,..18o

Laisvo* Vilando* Eile*. Paraižė VlncM

•lo. D-ro Kudirkos. Bzioee jo eitose kiek
viena, skaitytoja, ra, uu nusiraminimų 
ir d valiukų naudų......... ................................ 16c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko’ praleidimo, 
nee tos jo* gali n u burti apie tavo laimų 
ar neisime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jų vaikina, myli Ir tt.....'................36o

Ltotaviszk,* Szleplnys, Ii Laida. Konradas 
Vsllearoda, ........... .......................... .

Lietuviu,! Dainiai pradžioj XIX szlmtme- 
ozlo. Kliaalukai taatlszka, perejodda. 
Parengė Jr. Joaae................................... SOo

LtetuvtezKl rautai ir rauttniakal, raszlia- 
vtezku peržvalga Lietuves Mylėtojo, ju 
gyvenimu ir darbai. Czla sumatyti gy
venimai ir darbai vis* lietuviu. kerte k* 
noru gero parasze lietuvi,tetoje kalboje, 
kaipo udt Dr. Baunavleziu^ Ivinskio, 
B. Daukanto. vy,k*p. Volonctausklo.
kn. Burbo, ir kitu.......................................... 50c

Lietuvos Kankles, tnrinozlo. Tt nauja, dai
na,.........................................   15c

Lietuve, Istorija, pnraszyta per 8. Daukan
te. Dvi didele, knygos kožna po Si.50c 
arba abi už................................................ SS 00

Lietuve, Gaspadine. Mokina kaip pritaisyki
Dievo dovana, tez kurios galim* tezmcktl 
gerai virti valgiu, ir attekančiai vesti 
kukne ....... SOo

Lietuvyste, praeiti,, dabartis ir ateitis. Irto- 
rlszkal socijoliogiazkas plrazinys..... 26c

Lietuviai po maskolių jungu. Paraus Dr. 
Pteisiny, apie priespauda, tr persekioji
mu, lietuviu isz azalle, maakoitszko, 
valdžlo,.........................   10c

Marke, ir Aure liana,.............-............................ 10c
Mythai. Parako, Ir Legendos Žemaičiu, su

rinkto* Kd. Veokenatedt o, verte J. Bzllu- 
pa, M. D. D. I. Yra tai skyvlauslo, ir 
juoklnglauslo, tenovlszko, parako, apie 
visokiu, stebuklu, ir prajovus apie dar
bu, geru Ir pikta dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius, Vilkaloku, irti., ia 
kuriuo, ranoves lietuviai tikėjo ir szl»- 
dlen dar ne kurie tiki. K„ vienų lu ta 
paraku penkalty, panorės ir visu skai
tytu Preke....................................  Mo

Medėjo parakojimas. Bzi knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne, ošia *p- 
ra»zo -įsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krautus svieto. Yra 
tai akyvu. Ir pamokinanti, sprakymu ,u 
trintis sbrozellsls . . . lOo

Mukolljos politika su Europa ir katalikių**

Mftsu mužikėli, Užduota, ant naudo* Lietuvos 
Ukinykam, Czla randui trumpai apaaky- 
ta Lietuve, tautlszkas kilimu. Po tam ro
do, akiaykam, prie gero vedimo ukinykre- 
tea. Ir keletas parakaieziu ... 10?

Medega mu,u tautlszkal valst|nyky,t*i. Saloje 
knigoje apraszo visas Uis*,, ju vardu* ko
kiai* ja* vadina Kauniečiai Ir Snvslkte- 
cziat. tepgi apraszo kokete valetais prasti 
žmones Ju gjrdo. Prek, . t . 40c

Medega Slmano Daukanto bijografijal (gyve
nimui). Yra tai naujaute knlgeie ir labai 
akyva, kurioje apraszyta, gymen*ma, Slma- 
nobauksnto nuo pat kūdikyste* iki jo ,mer- 
tiee: kaip augo, kur mokinosi, k* veika ir 
tt. Prie te tr jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigsieje randasi daug dainų ir kita gra
žiu straipsniu Preke . . ..80a

Negirdėta, daikte, ir gero, rodo, musu mo
terėlėm, „ 5c

Nedorybe Rymo Cteoorisue, istorija te, laiko 
po'n,woiimo Nerono .... h*-

Nsriprirazyk. Komedija grajyjatna teatruoe* ite
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuorasu 

luteaga. te, leis t* Tėvynės Mylėtoju Dr-te*. 
Yra tai puikiau** tragedija graiyjsm, teat
ruose.pirm, syk tesventa ant lieta vi,«- 
ko, kalbos per Wlno* Kapas......^....3M

Olga Llubatovyeziut*. valadelte tez gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražu, ir užimanti,spra
kymu tez gyvenimo nihilistu Rusijoje, ksip 
mergina Olga įlnbatovyciute, prigulėdama 
la nlblilsta draugyste, daug sykiu apgavo 
ruskus eziuovnlkM ir gaudoma gudriai isz- 
trukoies ju ranku..............  lOc

turinti 48 puikia, dainele* ir Libreto 4 
aktuose 15c

Rnautint* degtine, ^grytojas, komedija 10c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Chteal). • 

labai aky vo, para kaitė,......................... lOo
Padėjimas Lietuviu tauto, Ru,u vie,,paty.

Patarle* ir daine.................................................... 10c
Petro Armino retai. Knygele turinti II pul

ki* dainų .... M

užddejimo mieto Vilniau,,koki jame 
kilo,storiai buvo, koki lietaviszk! ku-

va* atMMMa*....................................G.t.
Pavogti arkliai ir Mendeli, Didgalvi, Dvi

'2| markes, Amerikon prisiunSjant 4 
marke* arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literaturoa, politikos ir mok
slo, durimenesini* laikrasztis, kasa
moje Prusuo* ir.Aust rijoj 3 auksi
nu*. Amerikon ir kiturprisiuneziant 
4 auksinuz (Markes).

Pinį^u* ir laiszkus į Ūkininko ir Var
lio redakcijf siunežiant reik tok* 
adresas padėti:

Frt. M art ha Ha u n na, 
Rokaiten, per Neiiklrch,

Ont Pr. Germany.

Gera, alus, seniatraioa anelkoa, kwe- 
ptanli cigarai ir czynta vieta dėl u žel
viu. Apart to didele ir c»y»ta žale ant 
mitingu, balių, veneiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
1681. IStht .Kerte Union. CMciAo

LietuwiMzka* Saliuna*.
Jono Gudintų

MitchelSt., Bracevllle, III.
Užlaiko geriausius gėrimu* ir czysta 

sale susirinkimam* ir baliam*.

JAMES J. HIGGIN8,
Succeesor to M. Durąing.

Rėdytojas Pagrabo ir 
Balsamnotojas Km.

167 Firat St, Eliaabeth. N. J.
Telefoną.: ".tane. M B.

plrkrite visk* pigiau kaip vteoi AmeriUbj galės 
tumet gauti, ne* asz visokius daiktus bau sta
čiai lu fabriko ir todul Kaliu pigiau juos par
duoti Kaip tie kurie l,s vholesale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite južgane

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

Mahanoy City, P**

Kas prisius $8.00,
Aplniky* 610.00 verta mzszinuk j gro- 

tnatomz drukuotie <u geriausionų* dru- 
Icoritzkom* įtaizotn* Iriu wisafe reika
lingai* lietuviukoi FMzlavoi ženklais, 
kaip ve: a ų i ir tt. Ant tzioaj mnszi- 
nuke* gali drukuoti netik suaugi vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo pr|e to ne
reikalauja, ant pirmo paivilgiį) kiek
vienas supras kaip su ja darba įpradeti. 
Kas prisius 61.00 aplaikys 50 puikiu po
pieru gromatoms razzytie su nuikiolns 
kvietkoms, apžkaitytnais ir pavineze* 
vonems. Mažiau kaip už 61.0(1 niekam 
neaiuneziame. Adresuokit teip;

W. Kudarauckas, 
Boi 234, LaYrence.tas.

C

W18i —

pąs—

w y įli
Pigiau kaip kitur!

Csysto aakno, 14 ir II K. ,sliablnial žiedai; 
Laikrodžiai Ir laikrodėliai pa, mane pigiau kaip 
vi.ar. Darau nauju. Ir taisau sugadintu, laik
rodžiu, ir laikrodėliu,. žiodąs, draugystėm ,pil- 
kele, ir vitokiu, suktiniu, ir aldtbrlnlu, dalk-

Baltriikoiįi!!
Rasite Bzahfi alų, seniausea ariel

kos, wynf net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Kiver Slde 8L,

Viterborj, Conn.

F. Prožanskis,
964-33 str. Chicago, IU.

A. Solorskis & Co.

Lietuviszku Clgire ir Tibtko Fabriku.
Apreiszkeme vteiem, savo ko,tumeliam/, kad 

me, iszdlrbyste aavo Cigaru perkeleme l,s Cbl- 
cago, in Chu-aSo Height*. i* ,avo locnaaama, 
kuriame fabrike ir krautuve žymiai padidinome 
ir dabar galime cigaru, irrnska tabake parduoti 
pigiau kaip visi. Apulsteliuodainl cigaru, ar 
tabaka adresuokite laeo lalsiku, teip:

A. Sukurskl* & Co.
Cor. Wentvorth avė., and 14lh Str. 

Chicago Height* Iii.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, Ui pirk visus reikalingu* prie 
pecziaus daiktu* pas

Oitlet Fnrnito A Stoie Co„
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys Uvo pecziu dykai. Teipgf 
turime didelį daugybe visokių peczių 
už pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
8468 8. Halsted St.

S2.00

Seniaiuia Lletuwi*rka Ranka
Siunczia pinigu* į visas dali* svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu.' Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz esi u jau 11 metu 
szeme biznyje, ir visad* stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

S. Murk,
212 First St. Euzabkthpokt, Jjį. J.

Tigrai vienatine gydykla ant užieldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkiai}, 

Bmnch OHice: 256 Grend •treet, Brooklyn, N. Y.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
ton k u tęs 61.00. Sluncziam Pacztuirį 
svety maa szali*. Buda* kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kaltose.
Norėdami pasiklaust rodos per lalszku* 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

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

Lieta wiszka Grocerae
Atldariau nauja Bztora, kuriame už

laikau visokius vaigomus'ttaiktua, apa 
tlniu* drabužius, cigaru* papieroeus 
tabaka, gromatoms popieras, pavineza 
vones Ir visokius kitu* daiktu* szelmy- 
notns reikalingu* Wi*i tavorai *zvieži, 
o {treke* pigesnes kaip kitur. Uikvie 
ežiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti.

8-880 W^3rd at,, CHICAGO.

Prastotas wynszkumas,^”'-^„""«^x“it 
mintis, neapkentimas draugy stes, prastota energija, priesziaikiiiis 
siihikupriuimas, mefudungis bei abelnas nuBilpnęjinuM, vištai yra pa
sekmėms jaunyste* iszdykumo ir oeiszmintingumo. J u* gal esate dar tik pir
mam ligos siadiume, bet atminkit, kad ju* spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegu) klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą d*vjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo! ,

111 m 11J1 nCZlOS k*'P U1 sifili* visuose sswo stadiumuoae: pir-DilUpdllU^lUO niame, antrame ir treėziame,puwimaa
zcrklea. iioncs ir kaulu, Minkimaa plauku, kaipogl ir aeklos tekęji- 
iitHM, iHBberimas ir mesBlungia, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bu* 
veikiai iszgydyto*. Mes gydome virszminėtas liga* teip, kad netiktabja* vei
kiai praszalinsme, bet ir visiszk* sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gwarantuoj*me iszgydyti kiekviena liga, kokia i 
v tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj,

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes me* gydome 
teipgi per paczta. jeigu tik mum* teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduole* mes supakuojame įatsakanezia deže ir siunczlame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

Muso prekes yra pigesnes u bet kotiooficijaltsto lisoj 
šalyj ir todėl kiekvienus ligonini prieinamos.

fiftiaA advnna* l DD010 ryto Iii 4 po pietį ir doo 6IM8idin. 
vliloV dUjllUi). f nedalioms tik no 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms tavernoms dienoms adino* tos paežio* kaip nedalioms.

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

------------------------------------------------ tik ae.OO- Apdarymas jo yra
• risiunak $2.00 mums ant puttikejimo, o likusiu, pinigu, ga 

I instrumento. Agentai karo gerti* einigtta. Prisiunsk 8c 
ubonus. arba pnsiunsk 82 00, o aplaižysi Home Music Bos ą pirm ne 
nusipirk,. Jis visi nore, toki turėti, kaip tik jin pa, U m i, ta pumai 

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

Home MuiK Ba> a cbtr.s

F7 graijant. duokime sau. nt kokio

. bi.
rr.aruui [>■ p

A maiorkat kadr.l.u,
ka.pog. ir . u> popui 

(A ikJ’^TrL.^taiute. dainas grajina teip. jog gal tik kele-
v tol gabiu mutlkaata galima butu jam

prisilygint!. Walkai gauna iss to didele linksmybe, kaip ir koksas, kuri, tik girdi jin grajijant 
volelis. parodytas ošia ant paveikslėlio, yra priemaigytas plieninėmis adatėlėmis, kurio, su- 

kantiee voleliui i,įduoda tonus Ji, atkartoja daina, are* snokius be suitojimo.
Szls Instabu, instrumentas kanstuo,' "' -- -— *-*---------- *-------------"—

ml,ta nori, p *• *“------— --------------
aplaižytu ui 
visu, cirku

I Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiauti instrumentai, kokiu, tit 
srtadton galima pirkti. Jie duo- 
įda daugiau linksmumo negu 
įsi CK) vertes wargonai kadangi 
pie visados gali grainti. Jokios 
■9 muzikos pažinties ošia nesi- 
W reikalauja ir kožna, vaikas
■ gali ant ju grainti. Kožnu
■ pirkėja, stebi, ir džiaugiasi
■ i,zjo. nesą u, instrumentas 
^Kgrajiia suvirsi 600 meliodiiu 
^Fparūdytu ant luto, kuri pnde-
■ daine prie kiekvieno instru-

Gal sergi? j
*Viena ir geriause gyduole yri surast* 

pabaigoj devyniolikto szimtme^zio. Yra 
tai “IndUontazKait ILtlhanifta”, ku
ri* gydo daugybę ligų,kaip tai: Gaiso ape
titą, czystij* k ra uja, stabdo skaudejuna 
viduriu, pasikelima gumbo, dintu gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. jPreke už 
tonkeli 50 c. Norėdami tu a^kitu gy
duolių atsiszaukite po adresu (Bei atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indlan Medlcal Co
Box 24 Sta. O. PiTTsBuko, Pa.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zkac Da^

134 E. 24 UL, _______
Garsinga* gydytojas vyrlszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi 
Nev Yorke; praktikavo li| 
Wiedniuje, Berlyne, karaliėtkoje mo
kykloje Londone, buvo pard^o niu moks
lo Lebanon. Ballevue, Porį Graduale 
Hospital Oollege ir 1.1.

UaZti rina Irfgydymu
visų slaptų ir paprastų ligųj kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudtiim} vidurių, 
galvo*nepomietį, apalpįm}, jauduliu* 
žaizda* tynim}, moterizzka* iliga* ir ne
vaisingu m}. Gydymui nervįszkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

N«w York.

li vera i te te 
bučkiuose:

itzgydysiu į kėlės diena*'teipogi li
ga* pilvo, uždegimį žarnų,: iszdžiuvi- 
m| pieno, skaudSjimj lupų, nosie* a- 
kių, ausų, nustojimy pajiegų ir tt. Isz- 
gydyrns užtikrinu kiekvienaihe atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepema* liga* užlaikąs slaptybC-

Dr. Leonard Laidės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lcxii 

Offlso valandos: | J* j 
NndnUomts:ano • Iki I0M vai.

iki Dvakaro

Užpraczydarni gydykla* prisiūkite 11.00 
tV~Jeigu sergi. Ui para*zjįk kiek turi

asz prisiusiu gydykla* kuriami* isssigy- 
dysi

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras*

Gydo visoke* .iga* turi geriausę prakti 
k| ligose moterių, valkų ir chroniš
kose ligose. Tsipogi geriausei atlis 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose, -

867 88nd Bt. Chicagm

OFlbO WALAND08;
Iki 9 ryto, nuo 12— 2 po pieta ir po 6 vak 

TBLBLONA8 Y AMD* ^85

prislunatl po 
arke. o gaaM 

neg* tamisto, kai- 
pamatya.

York. Vept. 62.

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

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

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis st«taktingu gy 

.Juoliu bus -triūsias koa

tiszkais ir kuniazkai, ken
tėjimais, teip kad I n,lite

kurie papraszy*.
lustgydysl Barnis ano 

kie, vieno, lytiszko, ligos.

tęs Uzdykamo, sagraživ 
patrotyts pajiega ir ai 
minti, panaiky, skaudėj 
ma drenų, ludruty, dlp- 
nu, lytiszku, sąnarius.

Gydt ole, yra labai sma-

do, plaukte plaukia pne

tladamo, kur reikia. Jo, 
gydo kožaa ilga ir panai-

vtenam atsitikime wi,Ua- 
kai Užgydo. AtaUzaak ta 
State Medinai Insti tu te 8M 
Elektron Building. Ft. 
Wayne, Ibd . o aptured' 
ui dyka rampeli. Imtlto 
te stengiasi sustaMzt ,n 
dldžUadu skaitliam žmo

traukt isz namu, kad gydyti®, ir ,zie rampellal parodys jiems, kaip lengva isulgydyt nu* lytis, 
kn ligų, kada vtftojaM ntsaksncsfon gyduole,. Institute ne vieno ne atmeta. Kožaa,, kur, 
atsitrauks, g,u* dailiai npipeezetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra Raszyk dabar,neatidėk

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

siuneziame kožnain dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Noreiko A Co.
; UCtttnSt., CMCU0,II
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