
Nedaliais Laikracztia

l&J E T 0 V A “ 
I iuaina kas Petnyczia Chlcago, III. ' 

į , Frantam*rat« ant mattat ' 
’ Amerikoje...........................................1800 .
Į I Užmari ..................................... .13 00 '
‘•Lietuva" apaudina Kaitras, Konstitucl-< 

I Jas ir kitokius drukus lietuwlss-
kai. lenk alkai ir anglisz- <

I Visiraszaut "Lietuvy" reikia draugia 
Ilr prenumeratą prklusU. Prisiusdaml pi-1 
.nigua adresutkits leip: I
? A. OLSZEWSKIS, <
(924 33rd 8t„ Chicago, m.!

Kub-Station No. 60.

Nr. 9

Politiszkos žinios,

Amerika.
Amerika niekaip ne gali 

sueiti į susipratimą su kubie- 
cziais, kadangi tie ne nori 
įiaaukauti savo liuosybės ant 
amerikonų naudos. Ameri
konai, ypacz gi prezidentas 
McKinley ir jo ministeriai, 
kurie pirma garsino, jog pra
deda karę su IszĮianija tik su 
raieriu iszliuosavimo Kubos 
nuo iszpanijonų prispaudi
mo,/ reikalauja dabar nuo 
Kubos konstitucijos dirbėjų, 
kad jie Įvestų Į konstituciją 
prietikius terp Amerikos ir 
Kubos, kad joje butų pažy
mėta, jog Kuba: prižiūrėjimą 
užrubežinių reikalų paveda 
Suvienytoms Valstijoms, tei- 
posgi, kad jos turėtų tiesą 
prižiūrėti iždą neva laisve aĮ>- 
devanotas Kubos. Apart to, 
dar prezidentas Mc Kinley 
reikalauja, idant Amerikai 
atiduoti butų penki portai 
ant parengimo laivynės staci
jų ir anglių sukrovimo vie
tos. Jeigu kubiecziai išpil
dytų tuos reikalavimus, tai 
jug Kubos, apart gal McKšn- 
leyo ir jo ministerių, nieks 
neprignĮminga republika va
dinti ne galėtų, ji isz iszliuo- 
savimo nuo išĮianijonų nie- 

• ko ne pelnytų, permainytų 
vien poną: vietoj iszpanijo
nų, ji patektų po globa ame
rikonų. Juos gi kubiecziai 
turėjo progą pažinti ne iš 
geriausios pusės. Ne žingei
di! todėl, jeigu kubiecziai ne 
nori nė klausyti apie išpil
dymą geismų prezidento 
Kinleyo.

24 d. vasario Havanoj 
vaikszcziojo sukaktuves 
liuosavimo Kubos isz po iš- 
panijonų valdžios. Ant su
sirinkimo buvo kalbos. Ku
bietis Zayas savo kalboj pei
kė amerikonų pasielgimą, 
kurie stabdo buk kubieczių 
pasikėlimą. Gomez gi iš
juokė norą 'amerikonų pa
vergti Kubą, kadangi ant to 
neužtektų pusės milijono 
amerikoniszkos kariaunos ir 
kova turėtų trauktiesi per 

• metų eiles. Vokietijos laik
raszcziai sako, kad jeigu ame- 
nkouams -ąepasiseks greitai 
susitaikyti su kubiecziais, už 
gims ant Kubos toks jau pa
sikėlimas priesz amerikonus, 
koks dabar yra ant Filipinų 
sahp, Buk renkasi jau isz 
palengvo net liuosnoriai isz 
visokių iszpaniszkų republi- 
kų vidurinės ir pietinės Ame
rikos. Kubiecziai buk lau
kia vien ženklo savo vadovų.

Ant Filipinų salų kova 
traukiasi savo keliu. Czia, 
rodosi, kad amerikonams pa
sisekė padalinti filipinieczius 
į du skyrių: viena jų dalis, 
vedanti dabar kovą su ameri
konais, reikalauja visiszko 
jų pasitraukimo nuo Filipi
nų; kita gi dalis geidžia už
baigimo kovos ir sutinka pri
imti Amerikos virszinįkystę. 
Ne žinia tik, kaip skaitlinga 
yra paskutinė partija ir ar 
ant jos prilankumo ameriko
nai gali užsitikėti; ar ji pa
dės amerikonams suvaldyti 
savo pasikėlusius brolius gei- 
džianezius višiszkos liuosybės. 
Vedanti kovą filipiniecziai 
nesiskubina pasiduoti. Su
sirėmimai jų su amerikonais 
nuolatai atsitinka ir tai 
Manillės aplinkinėse.

Rytini Azija.
Užmanymui vokiszko jene- 

rolo Waldersee siųsti sujung
tas kariaunas į Chinų vidu
rius, ant privertimo Chinų 
rando pasiduoti svetimų
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Metas IX

tarė ue tik Amerika, bet tei- 
posgi Maekolija, Praneuzija 
ir Japonija. Pasiliko 4o- 
dėl vien Vokietija ir Anglija 
paremianti mierius jenerolo 
'Valdersee. Tas todėl ir pats 
nusprendė nesiskubinti su 
išpildymu savo užsiiiianymo. 
Pereitos nedėlios dieną vo- 
k’szka kariauna turėjo gana 
smarkų susirėmimą su chi- 
niszka rando kariauna; susi
rėmime chiniška kariauna li
kosi sumuszta.

Nežinia, ar Chinų randas 
pabūgo rengiamos į kraszto 
vidurius vokiįeczių expedici- 
jos, bet jis apreiszkė per sa
vo komiąoriiis, jog priima sve
timų kraštų reikalavimus 
kaslink nubaudimo kaltų vir- 
szinįkų. ėmusių dalyvumą 
svetimtauezių skerdynėse. 
Kaslink atlyginimo už nuo- 
trotas ir užmokėjimo ’karės 
kasztų—tas klausymas amba
sadorių dar ne buvo perkrati- 
nėjamap, todėl nežinia, kiek 
svetimi krasztai pareikalaus 
nuo Chinų karės kasztų. Vo
kietijai iki sziol karė kaszta- 
vo apie 200 milijonų markių; 
Prancūzijai tie veik tiek jau. 
Maskolija, užimdama Man- 
džuriją, pati, nežiūrėdama 
ant tarybų kitų viešpatys- 
czių, karės kasztus sau paė
mė. Angliški laikraszcziai 
paduoda, kad apart Mandžu- 
rijos, Maskolija paėmė po sa
vo globa teiposgi prigulin- 
czius Chinams krasztus: Mon
goliją. kurioje neseniai rado 
labai turtingus aukso plotus, 
teiposgi Tibetą ir tokiu budu 
suduria rubežius savo valdy
bų su prigiflinczioms Anglijai 
Indijoms. Isz Tibeto Masko
lija turėtų parankesnį kelią 
ant įsiveržimo į Indijas negu 
nuo Afganistano. Už atida
vimą tiį provincijų, Maskoli
ja pasižadėjo padėti Chi
nams, jeigu svetimi krasztai 
bandytų juos per daug dras
kyti.

Maskoliszki laikrašcziai 
nuo tūlo laiko pradėjo girti 
Japoniją ir kalbina maskolisz- 
ką randą prie vieno ryšio su 
Praneuzija patraukti Japoni
ją ir Ameriką, bet ant pasku
tinės maskoliai mažai vilczių 
padeda, kadangi Amerikos 
politika nepastovi. Ant tų 
balsų maskoliškų laikrasz- 
czių japoniszki rando parti-' 
jos laikraszcziai atsako, kad 
matant kaip maskoliai elgia
si Mandžuri joj, ne galima nė 
kalbėti, kad Japonija galėtų 
risztiesi- su Maskolija, kuri, 
kur tik gali, stengiasi Japo
nijai kenkti.

Angį isz k i laikraszcziai pa
garsino, buk apskrieziuose 
upės Mekong, prancūziško
se valdybose pakilo maištai, 
gyventojai pasipriešino pa- 
skutiniems padavadyjimams 
prancnziszkų valdžių. Ka
dangi tuose krasztuose .ne 
daug yra prancuziszkos ka
riaunos, tai pakilę maištai 
gali iszsiplatinti,, maištinį- 
kai gali paimti viražų ant vie
tinių valdžių. Kadangi vie
nok Chinuose Praneuzija tu
ri net per daug kariaunos, 
tai gali jos dalį siųsti prieš 
pasikėlusius locnus pavaldi
nius Mekongo apskrityj ir 
juos suvaldyti.

skaitant 40 tukstanczių ka
reiviai užmuštų murzinose 
arba pasimirusių ligonbu- 
ežiuose.

Jenerolas Kitchener pabai
goj jiereiton aanvaitės buvo 
patn atkakęs gaudyti įsiver- 
žuaį | angliškas valdybas De 
VVettę ii; pasiskubino pra
nešti į Londonę, jogDeVVett 
yra iš visų pusių angliškos 
kariaunos apstotas. Paskui 
vienok pasirodė, kad jis ne 
tik ne apstotas, bet Kitche
ner nė nežino, kur jis isz ti
kro yra. Angliszkam karės 
vedėjui, kuris atkako paimti 
svarbiausią būrų vadovą, 
atsėjo grįžti atgal į Pretoriję. 
Sugrįžti atgal jam pasisekė, 
bet užtai ant trūkio gabe- 
nanezio Kitchenero daiktus 
užpuolė būrai, kelis trūkio 
vagonus sudaužė ir daiktus 
ir raštus įiaėmė. Mat būrai 
tikėjo, kad tuom trukiu va
žiuoja pats Kitchener ir no
rėjo jį išimti; 
jis pirma buvo 
tik tokiu bildu 
iszsigelbėjo.

Vienas isz angliszkų jene- 
rolų, Smith Darien, isztrau- 
kęs gaudyti būrų su 2500 ka
reivių, prapuolė; nuo jo jau 
nuo dviejų sanvaiezių • Kit
chener nė jokių žinių ne ga
vo ir nežino, kas su juom at
sitiko. Turbut jis arba liko
si didesnių būrų pajiegų ap
stotas, arlia pateko į nelais
vę. Bet tokios daugybės ne- 
laisvių būrai ne galėtų už
laikyti, kadangi jiems pa
tiems tankiai trūksta maisto.

tuom tarpu 
išvažiavęs ir 

nuo paėmimo

Londone dabar rodosi ty- 
ežia kas leidžia melagingus 
paskalus: pirmiausiai nežinia 
kas Įialeido ežia Įiaskalą, buk 
I)eWett su savo kareiviais 
pasidavė anglijonams; dabar 
vėl garsina, buk ir būni va
dovas Delarey likosi paim
tas. Randas tų žinių ne pa
tvirtina, nors, jeigu tai butų 
teisybė, jis pirmiausiai sku
bintus! pasigirti.

Laikraštis “Daily Mail” 
dabar vėl pranesza, buk pul
ką un įkas Hennicker prie 
upės Brak sumušė DeWettą, 
kuris buk stengėsi persikelti 
| kitų upės pusę. Bėganti 
būrai apsistojo netoli Hape^ 
town, bet majoras Owen pa
ėmė jų stovyklas, anglijo
nams buk pateko visa būrų 
artilerija. Vadovas būrų De 
Wett buk mažoj valtyj per
sikėlė į kitų upės pusę, prie jo 
liko tik 400 būrų. Kitcbener 
vienok ir apie šitą DeVVetto 
sumušimų nieko į Londonu 
ne pranešė, o jeigu anglijo- 
nai butų teip smarkiai sumu
šę šitų drųsiausių būrų va
dovų, tai Kitchener ne tylė
tų, bet skubintus! į Londonu 
praneszti. T odėl, turbūt, ži
nia apie sumušimų DeWetto 
bus tik laikraazczioreporterio 
ikzinislu. Jis pats dar pri
deda ir kad dėl netikusių ke
lių, didelių tvanų anglijonai 
ne gali pavyti sumuszto De 
Wetto, taigi, turbut, reporte
ris pate tiki, kad Owen 
Wetto ne įstengs paimti.

De

Afrika.
- Anglijos parlamente karės 

ministeris apreiškė, jog ant 
karės su būrais iždas išleido 
iki sziol už 81000000 svarų 
sterlingų bondsų. Priskai- 
czius prie to iždo išleistus 
apart bondsų pinįgus, pasi
rodo^ kad Anglijai karė su 
būrais kaštavo su virazum 

krasztų reikalavimams, ne pri-į pusę milijardo Soliariu, ne

net

Maskolija.
Maskolija ne liauja siauri

nusi Finlandijos tiesas. Ka
rės ministeris iszdavė nese
niai prisakymą pergabenti 
visus gulinczius Finlandijos 
arsenaluose ginklus Finlan
dijos kariaunos į Peterburgą. 
Su laiku, žinoma, panaikys 
ir atskirą kariauną. Dėl tų 
siaurinimų gyventojų tiesų 
tūluose miestuose buvo maisz- 
tai. Finlandiecziai, aut pa
minėjimo caro manifesto pri- 
pažinanezio ypatiškas tiesas

jeneral gubernatoriui, ne 
ši o ja želavę; privertė net 
maskoliszkus prekėj us užda
ryti pardavinyczias.

Kova už muitus terp M a 
skolijos ir Amerikos traukia
si toliaus. Nežinia katrai 
pusei atseis nusileukti. Be 
abejonės abudu szitie kraš
tai neužilgio susitaikys. Mas- 
koliszkas iždo ministeris pa- 
gazdino ir Vokietijų, jeigu 
jos randas, teip kaip žemdar- 
bių partija reikalauja, pakel
tų muitus ant javų ir mėsos, 
Maskolija atlygįs, pakeldama 
muitus ant visų vokiškų isz- 
dirbimų. Jeigu užgimtų to
kia jau kova už muitus terp 
Maskolijos ir Vokietijos, tai 
tų skaudžiai pa justų masko
liški žemdarbiai,' kadangi 
prekės javų, ypacz rugių ir 
sėmenų, kurių daugiausiai 
Maskolija gabena į Vokieti
jų, turėtų su visu nupulti; 
Maskolija į Vokietijų dau- 
giaus gabena savo produktų 
negu parsigabena vokiszkų 
išdirbimų.

I Peterburgu atkako dabar 
perdėtinis štabo prancūziš
kos kariaunos. Angliški ir 
vokiški laikrašcziai paduo
da, buk laike to atsilankymo 
bus padarytas ant naujų pa
matų susirišimas terp Pran
cūzijos ir Maskolijos, kadan
gi mat senasis pradėjo griūti.

. Austrija.
Aut parlamento susirinki

mų Windobouoj, dėl nesuti
kimų terp slavų ir vokieczių, 
Įiarlamentas nieko ne gali 
nuveikti: pasiuntiniai, vietoj 
perkratinėti krašto reikalus, 
terp savęs keliojasi. Slavai 
apskundžia vokieczius, kad 
jie tyczia sėja netvarkę, 
prieszinasi susitaikymui; ka
dangi mat jie nori vokieczių 
apgyventas provincijas at
skirti nuo Austrijos ir pri
skirti prie Vokietijos. An
gliški laikraszcziai prana- 
našauja suirimų Austrijos. 
Kad terp atskirų Austrijos 
tautiszkų gaivalų nėra sutiki
mo, tas teisybė, bet ant patai
symo to ne reikia suirimo 
viešpatystės. Žinoma, suirti 
gal teip gerai Austrija, kaip 
ir Anglija, bet ant to dar, 
turbut, laikas ne atėjo.

Sziaurinėj Afrikoj, pran
cūziškoj valdyboj Algier, 
ant prancūziško garnizono, 
susidedanezio isz 150 karei
vių, užpuolė neprilauk us 
prancūzams Sacharos tirų gy
ventojai. Muszia buvo kara
tas, jame 3 prancūziški ofi- 
cierai likosi užmušti o 23 
kareiviai pašauti. Užpuoli
kai likosi sumušti, jų krito 
su virszum 100 žmonių ir tiek 
jau likosi Įiaszautų. ;

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniaus mokslinio apskriezio 
viršininkas išsiuntinėjo atsilie 
pi mus į visus direktorius liaudės 
mokyklų, reikalaudamas atsaky
mo antsekanezių klausymų: apie 
plotus žemės ėsanezius prie mo
kyklų, au parodymu jų naudingu 
mo ir kaip tie plotai dabar yra 
isznaudoj imi. Mokslinio apskri- 
czio viršininkas mat norėtų prie 
vizų mokyklų, kur yra užtektinai 
žemės, parengti paveikslingus so
dus, prie kurių mokintiniai galėtų 
praktiškai pasimokinti sodau 
ni n kyšt ės. Tas isz tikro butų 
daug svarbesniu, negu su pagal
ba mokyklų platinti maskolystę, 
isz kurios gyventojams nėra nė 
mažiausios naudos.

Vilniaus miesto rodą renginį 
prieezsis švento Jokūbo ligon- 
bulį, ant kranto upės Nerio, pa-

rengti bulvarus pasivfikszczioji- 
mui gyventojams.

Vilniaus miesto rodą nuspren
dė ant vieno iš priemiesezių pa
rengti nauję ligonbutį ant 350 
v'etų. Parengimas naujo ligon- 
buezio kasztuos 572,000 rublių. 
Miestas naujam ligonbueziui paski
ria pliacių už Trakų buomo.

Vilniaus žemiszkas bankas nu
tarė iš savo pelno paskirti 3.000 
rubl. ant visokių labdaringų įtai
sų ir apart to 400 rubl. ant pa 
szelpos besimokinantiems visokio
se mokyklose.

3 d. Vasario, Vilniuje, trys ve
žimai, važiojauti ledą, užvažiavo 
ant upės Nerio ir įlūžo. Atbėgu
siems su pigelba žmonėms 
vienok pasisekė arklius ir 
žmonės iszgelbėti; vežimai gi li
kosi vandens įtraukti po ledu ir 
prapuolė.

Pereituose metuose isz Vil
niaus gubernijos buvo paskirta pa- 
imli | kariauną 4088 jaunų vyrų. 
Pašauktų buvo 14753, kuriame 
tai skaitliuje buvo 12347 knkš- 
czionys, 2365 žydai, 34 mabome 
tonys ir 7 karaimai. Paėmė į ka
riauną 3354 krikšezionis, 678 žy
dus ir 8 mahometonus.

Miestas Vilnius galutinai nu
tarė uždėti miesto muzejų. Mu
rėjuje tame patilps visokį rasz ta i, 
knįgos, laikraszcziai išleisti Vil
niuje, dailės darbui ir amatininkų 
Uždirbimai, teiposgi visokį daik
tai turinti susiri-zimę su kultu- 
rišku gyvenimu. Klausymas tik, 
kur miestas gaus tuos visus daik
tus, kokius nori į muzejų patal
pinti? Vilniuje juk išėjo svar 
bus lieluv ški raštai, o jų 
valdžios ne daleis laikyti muzeju 
je. Muzejus tilps ruimuose bu 
vusio francinkonų klioštoriaus, 
ant Trakų ulyczios.

Vilniuje, miesto kasztais likosi 
parengta nauja trijų kliasų miesto 
mokykla, į kurą nuo liepos mė
nesio pradės priiminėti mokinti
nius. x

Kražiuose užpuolimo ant 
kunfgo ne buvo.

Neseniai mes, pasinaudodami 
iez žinios patilpusioe j Varszavos 
lenkiškame laikrasztyjj “Kurjer 
Porsnny” '.praneszėmet, jog pas 
prabaszczių katalikiezlfios parapi
jos Kražiuose,Kauno gub., įsiver
žė trys plėszikai, norėdami atimti 
nuo kunįgo pinįgus sudėtus ant 
statymo bažuyczioa, bpt kunįgas 
vieną plėšiką užmušė, kitą gi 
sunkiai paszovė. Kriį>kovos len
kiškas laikrasztis “C$as” dar tą 
viaką padailino, pnįneszdamas, 
buk nuėmus nuo užmą-zto veido 
liczyną, pasirodė, kad’ juom yra 
maskolius pavieczio virszinįkas. 
Kadangi Kriokovosleėkiszki laik 
raszcziai ypacz isz Maskolijos 
mėgsta leisti melagingas žinias, 
“Czaso” paleistam paskalui. mes 
iš syk ne tikėjome. Dabar pasi 
rodo, kad ne tik “Cząso” paduo
toj žin'uj teisybės ne buvo, bet 
kad pameLvo ir “Kurjer Poran- 
ny”. Kražių katalikiškos parapi
jos prabaszczius, per laikrasztį 
-‘Gazeta War8zawslaZ’ dabar pra 
neša, kad ue lik nė jokio ant jo 
plėszikų užpuolimo ne buvo, bet 
jis ne turi pas savę nė sudėtų ant 
statymo bažnyczios 12000 rubl. 
Jeigu kiek yra suAėtų ant to 
tnierio pinįgų, tai jų ne laiko na- 
mieje, bet sangesnėj vietoj. Mat 
tūli Kriokovos ir Vatšavot laik 
raneziai mėgsta į svietą melagio 
gas žinias leisti irtai žinias tyczia 
iszmidytas.

vo. Žmonių prisirinko pilnas 
teatras teip, kad jau vietų dau- 
gįaus ne buvo. Iš teatro susi
rinko gryno pelno 425 rubl. 13 
kap. Isz tų pinįgų bus užmokė
tas mokestis už mokslų už 8 
studentus.

Isz Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėje sausio mėnesio 

szių metų Vilniaus gubernijoj bu
vo i<* viso 25 gaisrai. Gaisrai 
tie užgimė: 7 nuo neatsargumo 
paežių padegėlių, 2 nuo ne gerai 
įtaisytų ir nevalytų kaminų, 1 
nuo padegimo ir 15 nuo nežino
mų priežasezių. Visuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo blė 
dies ant 24646 rubl.

Staigų mirezių per tą laiką bu
vo 6. Patžudysczių 2. Negy
vėlių rado 3. Vagystų papildy
ta 19; daiktų vagiliai pavogė ui 
1050 rublių, gatavai* gi pinigais 
326 rubl. 40 kap.

Arklių pavogė: Szventėnų pa 
vietyj 1, Vileikos pavietyj 2, 
Lydos 2, Trakų 8, Aszmenų 1; 
taigi iš viso 16 arklių. Nė vie
no isz ežia paminėto pavogtų ar 
kliu skaitliaus jų savinįkai ne at 
gavo atgal.

Isz Slucko, Minsko gub.
28 d. Sausio atsibuvo ežia tea

tras parengtas ant naudos besimo- 
kinanezioa jaunuomenės. Paro
dyta buvo trumpa komedija p, a. 
“Svetur”. Isz teatro amirinko 
su viruum 400 rubl.Atitraukus 
50 rubl. kaštų, lieka gryno pel
no 350 rubl. Pinįgai tie paskirti 
ant paszolpos beoimokinantiems 
BUgaztesnėse moksliszkose įtaigo
se baigusiems Slucko gimnazijų. 
Ir tokios paszelpoa, nore ji nedi
delė, negalima niekinti.

Kitų kart miestas S'.uck gar
sus buvo savo dirbtuvėms, ežia 
dirbdavo brangiausius lenkiukai 
bajorijai diržus. Dabar miestas 
nupuolęs, dirbtuvių nėra, gyven
tojai miega kaipi užmigdyti su 
choruformo pagelba. Vien vieti
niai daktarai bando keitiesi iu 
miego. Dabar jie nutarė uždėti 
specijaliukų daktarų draugystę 
ir jau atsiliepė į randų su prašy
mu daleidimo. Nežinia tik, ar 
besibauginantis pabudimo žmonių 
maskoliškas randas duos daleidi 
mų, be kokio negal nieks tverti 
draugysezių.

Isz Sziaulių, Ką u no gub.
Maskoliszka apszVietimo minis

terija uitvirtino stipendiją prie 
Sziaulių vyriškos gimnazijos isz 
uiraszo Jucento Janovyczo. Ant 
stipendijos paliktas kapitalas 1000 
rublių ir nuo jų palukai gali būt 
apversti ant stipendijos. Stipendi
jas dalįs Dombrowski, kurį užra
šyto jas paliko savo norų pildyto 
jum, tam gi pasimirus, tiesas per
ima gimnazijos uŽveizda. Sti
pendijas gali gaut gimnazijos 
mokintiniai lygiai' steeziatikiai, 
kaip ir katalikai. Žinoma, isz to, 
susidedanti iez maskolpalaikių,už- 
veizda mokės pasinaudoti ir be 
abejonės stipendijos isz saito už 
raszo taukiaus pateks maskoliams 
negu iemaicziamS katalikams. 
Jeigu Sziaulių gimnazija taptų 
panaikinta, tai Janovyczo stipen
dija turi pereiti į kitą atsakau- 
ežią mokyklą Kiurio. gubernijoj, 
isz jos vienok negali būt perkel
ta į kitę guberniją.

Isz Smorgonės, Vilniaus 
gub.

CzianykszczioBe ažūrų išdir
bi nyežiose per tankiai pasilai
ko užsikrėtimai darbinįkų sibi
rišku maru, nuo skarų galvijų 
pastipusių nuo maro. Neseniai 
užsikrėtė maru darbinįkaa Die- 
l'ckio skurų. iszdjrbinyczių Usti- 
mavycziaut. Ta pacyia liga ne 
reniai užsikrėtė 4 metų vaikas 
darbinįko dirbančio Žako skurų 
išdirbinyczioj. Darbinįkas, par- 
neszęs į savo ezeimynę marę, va
dinasi Caricki. Matyt, kad czia 
nėra nė jokio prižiūrėjimo indir- 
ninyezių, jeigu pasitaiko nuolatai 
užsikrėtimai darbinįkų visokioms 
ligoms nuo skurų pastipusių gal
vijų.

Isz Radoszkovlcų, Vilniaus 
gub-

Neseniai czia-suėmė du sąnariu 
arkliavagių organizacijos, kurie 
mieste Minske buvo pavogę porą 
arklių su rogėms. Suimti vagi
liai yra czigonai, gyvenanti Ra- 
doškovicuose. Pavogtus arkliu* 
rado tvarte. Atėjus policijai 
krėsti, vienas isz czigonų bandė net 
su revolveriu ginti tvartą, vie
nok ne tik tvarto ne apgynė, bet 
ir pats pateko į policijos rankas.

Dideli szalcziai.
Maskoliszkoj ir Prūsų Lietuvoj 

18 d. vasario buvo dideli szalcziai 
ir sniego pustymai. Karaliau- 
cziuje buvo 29° szalczio pagal 
Celciaus termometrą. Tres Dir- 
-zau, ant užpustyto kelio iššoko 
isz rėlių trūkis bėgantis ūz Ber
lyno į Karaliauczių.

Isz Gumbines, Prūsų 
Lietuvoj.

Gumbinėj likosi suaresztuoti 
du ten stovinezios kariaunos un 
teroficierai, svainiai. Juos ap
kaltina, jog su jų prisidėjimu ir 
žinia likosi užmusztas oficieras 
von Kroh'gh. Mat minėtas ofi
cieras, mokinantis kareivius joti, 
buvo visų kareivių ir unteroficierų 
nekeneziamas už bjaurų pasielgi
mą su žemesniais kareiviais.

Dovana Varpui.
“Varpo” redakcijos kasierius 

neseniai gavo vokiszkai raszytą 
laišką, kuriame raszantis rašo, 
jog siunezia 125 rubl. kaipo do
vanu “Varpui” ant išleidimo lie
tuviškų beletristinkų rasztų. 
Pinigus isz pardavimo tokių rasz 
tų aukautojas paveda “Varpo" 
redakcijai.

“Varpas” pranesza, kad Reve- 
lyj, Estijoj, maskoliai darė kra
tas: pas mokintojų gimnazijos 
Jablonskį, pas veterinorių An
drių Bulotų, bet turbut nieko ne
rado. Mokintojas Jablonskis 
redaguoja iazleidžiamų mokslo 
akademijos Juszkevycziaus lietu
viukų žodynų, tai jis turi turėti 
tiesų laikyti ir ne perėjusius per 
cenzūrų užrubežinius lietuviszkus 
išleidimus.

L1-1_____ __________!?■

kietus buvo įczirksztas po 
oda kraujas rauplėms ser
gančių žmonių, rado daug 
tų organizmėlių. Kraujuose 
užkrėsto rauplėms triuszio,kokius 
minėti daktarai surinko į dūdelę 
ir laike szilurnoj 383 pagal Cel- 
ciaus termometrę, skaitlius tų 
organizmėlių pasididino, teigi jie 
prisiveisė labiaus. Ant galo mi - 
nėtiems daktarams pasisekė už
auginti tuos organizmus be ligo
nių ir jie,įskiepyti triusziams, vi
sada gimdė triuszių apsirgimę 
raplėma.

Daktarai Roger ir Weil laiko 
szituoe organizmus už tikrus nuo
dus arba sėklas gimdanezias raup
les. Organizmėliai tie vienok nėra 
tikroms bakterijoms, bet grei- 
cziaus parazitais prigulineziais 
prie žemesnio skyriaus organiz
mų vadinamų sporozoa. Per il
gesnį laikę organizmėliai tie >szsi- 
veisia ir pertikeicaia į beparviua 
krutanezius kūnelius panaszius į 
žemesnių augmenų užmazgę.

Jeigu todėl surasti minėtų 
prancūziškų daktarų kraujuose . J 
rauplėms serganezių organizmė- M 
liai yra ištikro ligos sėkloms, 1 
jeigu jos ištiki gimdo rauples, 
tai be abėjones daktarai suras 1 
tikrę, apsaugojantį nuo ligos f 
skiepijimę. Kaslink dabar var
tojamo skiepyjimo, daktarai ne |1 
gali persitikrinti apie jo pasek- fl 
m i ngumą, tame remiasi vien ant 
statistiškų žinių, bet ir 
žinios ne visada surinktos 
niszkai, todėl negalima 
spaugai tikėti.

tokios 
sauži- 
joms

Rauplių sekios.
Nuo rauplių rodą seniai varto

ja apsaugojimo nuo lygos skie- 
pyjimą,bet ligos sėklų iki sziol ne 
pasisekė surasti, nežinia tikrai,ko
kios bakterijos ligą gimdo. To
dėl tai nieko ne galima spręsti a- 
pie pasekmingumą skiepyjimo, 
kokį daugelyj civilizuotų krausz- 
tų priverstinai vartoja. Skiepy- 
jimaB nuo rauplių turi 
daug piieszinmkų ir terp dakta 
rų, kurįo jo ne laiko už pasek
mingą vaistą silpninantį. ligą. 
Ypacz Amerikoj yra daktarai, 
kurie rauples laiko, už nelimpan- 
czią ligą. Ar jie savo nuomonė
se ne klysta, apie tai ne kalbėsi
me. Ibz tirihėjimų prancūziškų 
daktarų Rogero ir Weilo iszpuo- 
la, kad rauples gimdo bakterijos, 
teigi jos turi bu V limpanczioma, 
nuo eerganezių gali rauplėm* 
užsikrėsti ir sveiki. Apie savo 
isztirimub minėti daktarai skaitė 
praneazimą Paryžiaus biologisz- 
koj draugystėj.

Daktarai Roger iy Weil, voty- 
’se rauplėms serganezių žmonių 
rado smulkius apvalius organiz
mus įt raukianezius purvuojanezias 
medegas. Organizmus tuos tūli 
daktirai laiko už rauplių sėklas, 
kiti gi laiko juos už liekanas 
branduolių sunaikintų kūno ce
lių.

Minėti tirinėtojai rado tuos 
organizmėlius kraujuose žmonių 
raupį ims serganezių. Pasimirus 

dentų Peterburgo ir Maskvos sergantiems, tuos organizmėlius 
universitetų. ĮDuotoe buvo dvi rado teiposgi kaulų pienuose, spausi 
maskoliškos komedijos Czecho- Kraujuose ir mėsose triušių, ko- tn ••Li

Isz Vileikos, Vilniaus gub. (
Neseniai czia pulkas vietinių < 

darbinįkų užpuolė ant dailidės I 
Sz., ant kurio,nežinia už kę.turė- I 
jo piktumą. Dailidė, nieko pik- i 
to ne jausdamas; iszėjo .su savo i 
draugu isz matkulių parengtos i 
arbatinyczios; ant ulyczios laukė | 
jau susirinkę užpiuolikai, kurie ir I 
užpuolė su lazdoms ant iszeinan- 
ezių. Dailidė teip sunkiai likosi ’« 
sumusztas, kad jį reikėjo gabenti 
;į ligonbutį, kur jis dar ir dabar 
yra, o jo šeimįyna pasiliko be 
; okių turtų. Tęrbut ne už gerą 
ant jo užpuolė kiti darbinįkai?

Isz Kauno.
27 d. sausio miesto teatre pa

rengė perstatymą teatro ant nau
dos paeinanczių iš Kauno ttu-

mukoliškos komedijos Czecho-
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nin užsimanė išbandyti seiliaus 
kitų daktarų išjuoktu budj ' 
dymo tūlų ligų bu pagelba mėly
nus šviesos ir persitikrino, kad, 
ypacz prie nerviškų ligų; būdas 
tas ne užsipelno ant išjuokimo, 
bei geresnio * vaisto už mėlynų 
šviesų prie gydymo nerviškų 
ligų nėra. Vaistas tas pasekmin
gai gydo ir kraujo ligas. Vais
tas tas ne brangus: užtenka 
szviesų elektriškos arba kito
kios liampos perleisti per mėly
nus stiklus ir jų užtę sti ant skau
damos vietos. Jeigu teip, tai ne 
viskas, isz ko kiti daktarai juo
kiasi, vien juoko vertu. Reikia 
pirma iszbandyti, o. paskui juot« — 
tiesi, jeigu kas juoko vertas. B v 
Daugelis daktarų vienok mėgsta® 
juoktiesi be išbandymo iszjuo-® 
kiamo daikto.

Amerikoniškas išradėjas* 
Tešla iszrado naujų telegrafų be | 
dratų.su kuriuom telegramos ga-| 
Įima siuntinėti nors ant didžiau- I 
šių tolumų. Kaip garsina Tešla, I 
pagal szitų būdų telegramai neis I 
per orų bet per žemę su pagelba I 
Teslės išrasto f‘osciliatoriaus”. J 
Vienas tokio telegrafo galas busi; 
įtaisytas Amerikoj, kitu kur norslj 
Europoj. Tešla t virtiną, kad J 
vedus jo telegrafus, nereiks 
brangių pojūtinių telegrafų.

*,* Gyvenantis Szlezvige 
kietijoj.Nielson iszrado 
pakėlimo paskendusiu laivų 
jūrių dugno. Ant to jis prileidžia į 
laivų guo ir tas, kaipo daug 
lengvesnis už vandenį, pakelia 
paskendusį laivų ant vandens 

jirsziaus ir palaiko teip ilgai, 
kol reikia, teigi kol pakeltų lai
vų ne nuvilks į portų.

Laikraštis “Sun” garsi
na, buk Nicola Tešla išrado bū
dų siuntinėjimo telegramų tele
grafais be dratų. Kaip laikraš
tis tvirtina, pagal naujų būdų ga- , _ 
įima bus nor ant didžiausių tolu
mų siuntinėti telegramus, ne rei
kalaujant visai jungti vietų dra- 'V 
teis. Galima tokius telegramus ■ 
siuntinėti lygiai ant sausžemių, 
ir per oceanus. Ne ųųikia vienok 
užmirszti, kad lygiai pats Tešla, 
kaip ir jį rekliamuojanti lai k rasa-. I 
ežiai mėgsta tankiai meluoti, gar- g,L 
sina apie tokius iszradimus,kokių 1 
ne tik Tešla, bet nieks ne iazra- 
do.

13 iki 16 metu prie “JLiei 
įtuvee mokintis literų 

(drukorystes). Te ateisi

, Vo- 
budą 
nuo
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Isz Amerikos.
Paskendo paxaiierinia laivas.
San Franci^co, Cal. 22 d. 

vasario, laike tirštos miglos 
Amerikos pasaiierinis laivas “Rio 
de J metro”, atk kęs czia su pa- 
saiaridis na (Mirtų Rytinės Azi- 
jos ir Havai šilų, uibėgo ant to
lų, susidaužė ir paskendo. Ant 
minėto laivo buvo: 29 pasaite 
riai I klases, 7 II kl. ir 58 zvi 
schendeko; laivo tficierų ir juri- 
nįkų 140, taigi isz viso 234 Įmo
nes. Isz to skaitliaus tik 79 isz 
gelbėjo. Isz vandens iszt raukė 
iki sziol 10 negyvėlių, trūksta 
145, kurie jeigu ir nevisi,'tai 
visgi didesnė jų dalis turėjo pri
gerti. Terp prigėrusių yra gar 
sus Amerikos konsulius Hongkon- 
ge Wildman, jo pati ir dvejatas 
vaikų. Pagal paskutines žinias, 
prie paskendimo laivo “R o de 
Janeiro” prigėrė isz viso 128 
žmonės: 24 kajutų pasažieriai, 
19 laivo oficierų, 36 jurininkai 
chiniecziai ir 49 zvischendeko pa 
saiieriai japoniecziai ir chtaie- 
cziai.
Katalikai Suvienytose Valstijose.

Pagal “Catholic D rectory” 
1901 m.” ant viso ploto Suvieny
tų Valstijų yra 10774980 katali
kų. Ant ganymo tų katalikių 
kų dūšių yra: 1 kardinolas, 13 
archi vysk ūpų, 80 vyskupų, 8979 
svietiszaų kunigų ir 3010 zoko- 
ninkų. Bainyczių yra 66127,,. 
misijų 6513, koplyczių 1774. Ka
talikiškų mokyklų yra: 8 uni
versitetai, 76 seminarijos, 188 
vaikų kolegijų, 677 mergaiezių 
akademijų, 3812 parapijinių mo
kyklų, kuriose mokinasi 903980 
vaikų; 247 prieglaudos namai su 
35084 priglaustais. Ant Filipi
nų salų katalikų yra 6565998. 
Ant ganymo tų duszių yra 675 
kuojgai, terp kurių tik 150 svie- 
tiszkų,kiti gi yra zokoninkai.Ka- 
talikai ant salos Porto R co ežia 
nepriskaityti, bet tų bus teiposgi 
apie 1 m ii ij on j.
Rado ginklą priešą šaitanu nai

kintojas.
Wichita, Kans. Czia tei- 

^posgi atsirado saliunų naikinto- 
" jai, kurie sudaužė kelis saliunus.

Miesto valdžios vienok priesz to
kius maisztinjkus, rodosi, surado 
tikrę vaiatę. Jos nasprend? 
priesz saliunų naizintojus siųsti 

”tfgiTasargius su garinėms czirš- 
kynėms. Iszr idimas tas ištikto 
vertas užpatentavimo. Jeigu po- 
licijantai ne įstengia atauszyti 
karšto kraujo ypacz moterių 
daužau ežių saliutu*, tai be abe
jonės atauszys jį szaltas vanduo 
paleistas isz ugnasargių czirszky- 
nių.

Saliunu naikintoja kalinyj.
Topeka, Kanb. Garsi saliū

nų naikintoja, moteriškė Nation, 
atkakusi czia isz Chicague, pra
dėjo vėl su savo pasekėjais ir pa
sekėjoms naikinti saliunus. Li- 

^kosi suaresztuota. Slidžia pasta- 
J tėję po kaucija 2000 dol. Ka- 
u daugi ji kaucijos pastatyti ne no

ri, tai likosi nugabenta į pavie
nio kalinį.

Nelaime kautynėse.
Kemerek, Wyo. Užsidegė kas- 

tynės Diamondville No 1. Užsi
degusio} oloj dirbo 50 darbinįkų, 

(kuriems ugnis užkirto iszėjimo 
kelię- Isz jų tik vienas švedas, 

i Anderson, kuris dirbo netoli isz- 
? ėjimo, iszsigelbėjo, kiti gi visi 

arba sudegė, arba uitroszko nuo 
į 1 urnų ir smalkių. Daugumas 
Lražuvusių kalnakasių buvo ita- 

■ įjonai ir slovakai. Ar terp jų ne 
Luvo lietuvių, tikrai nežinia.

Paskendo laivas.
Port Towbend, Wash. Ame- 

:ikos transportinio’ laivo “Port 
AIbert”kapitonas Morris praneszė, 
kad plaukiant laivui į Port Tow- 

i sėd, laike tirštos miglos jis palė- 
myjo kitę laivę duodantį ženklus, 

"jog reikalauja pagalbos. Kol jis 
galėjo arczi&us priplaukti, ezau 
kiantį pogelbos laivę vėl užden
gė migla. Jai prasiblaszkius, jau 
ant paviršiaus nieko ne buvo 
matyt. Kapitonas Morris tiki, 
kad tas laivas,su buvusiais ant jo 
žmonėms, turėjo paskęsti.

Naujas popiežiaus delega- 
■ tas Amerikoj.

Laikraszcziai paduoda, buk ant 
ateinanezios popiežiaus rodos, 
kuri atsibus 21 d. Kovo, dabarti
nis popiežiaus delegatas Washing 
tone, J. M. Martinelli, bus pakel
tas į kardinolus ir pasitrauks isz 
.Amerikos. Jovietę užims dabar
tinis popiežiaus delegatas Kana 
doj, vyskupas Diomede Falcouis. 
Szitas popiežiaus delegatas, ro
dosi, yra ne i tai i jonas, bet pran 
euzas.

t /ii. jo kastynes.
Bieminghame, Ala. Kastynės 

■’ ‘“caioose, netoli Birmingham, 

likosi vandens užlietos; vanduo 
įsiveržė isz apleistos olta. Kada 
tas atsitiko, oloj dirbo 13 negrų. 
Rods griebėsi tuojaus gelbėjimo 
oloj ėsanezių, bet kad vanduo te
ka su neiszpasakytu greitumu ir į 
v* landę laiko pripildė olę ant 10 
pėdų giliai, tai nėra vilties iš
gelbėti esanezių oloj negrų.

Gaisrai.
Vbrsailles, Ind. Netoli nuo 

czia sudegė farmerio Jameso na 
mai. Ugnyje pražuvo patsai Ja
mes ir penketas jo vaikų.

New Haven, Conn. Sudegė 
czia, ant Winche»ter avė. dirbtu
vės. Prie gesinimo keturi ugna- 
saigiai nugruvusios sienos tapo 
užmušti, o vienas mirtinai ap
kultas.

Rhinelandek, Wis. 25 my
lios nuo czia ėsantis miestelis 
VVoodrcff beveik suvisu iszdegė. 
B'ėdį ugnies padarytę skaito 
ant kelių šimtų tukstanezių do- 
liarų.

Sioc’x Cm, 1a. Sudegė czia 
krautuvės American Linseed Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
300000 dol.

Atlanta, Ga. Siautė czia di
delis gaisras,kuris padirbo blėdies 
ant 600000 dol. Ugnis užgimė 
nuo expliozijo8 Moddexo groce- 
rijoj.

Li-tervillf., W. Va. Mies
telyj Stringtovrn sudegė vieuai- 
tinė aptieks. Kaip pasirodė, ug 
nis užgimė nuo padegimo. Ap
tiekę padegė fanatiški pneszinin- 
kai svjiginanczių gėrymų užtai, 
kad aptiekoj laiko spiritę. Kvai
lų mat ne reikia sėti, jie pats ant 
svieto atsirando.

Sheboyoan, Wi< Sudegė czia 
emalijob dirbtuvės Koeblero & 
Co. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Akim, N. Y. Ant New York 

Central geležinkelio susimušė 
du trukiai. Prie to trys geležin
kelio tarnai likosi ant vietos už
muszti.

Trenton, N. J. Ant Amboy 
alkūnės Pentisylvania geležinke
lio atsitiko baisi nelaimė. 8 my
lios nuo Treuton susimušė ex- 
presinis trūkis su pasažieriniu. 
Prie to 10 žmonių likosi užmuš
tų, o apie 30 sužeistų.

Sharon, Pa. Netoli nuo czia, 
ant Erie & Pittsburg geležinke
lio, tavorinis trūkis užbėgo ant 
pulko einancz'ų szėnimis italisz 
kų darbinįkų. Penki italijonai 
likosi trūkio parmuszti ir užmusz
ti ant vietos.

Isz darbo lanko.
1 Benton Harbor, Mich. — 

Porę metų atgal parengė czia 
dideles cukraus rafmenjas. Da
bar pasirodė, kad rafi nerijos czia 
ne gali'užsilaikyti, kadangi ant 
vietos augina per mažai cukrinių 
burokų. Tas dirbtuves todėl isz 
Benton Harbor perkelia į South 
St. Marie, kadangi szitose aplin
kinėse žemė * geriau tinka ant 
auginimo burokų. *

•j Paterson, N. Y. Czianyksz 
ežiai szilkų verpėjai reikalauja 
didesnio už savo darbę užmokes- 
nio. Užmokės n is darbinįkų szil
kų verpinycziose dabar ant 45% 
mažesnis negu buvo 1894 m.

5 Lorain, Oh. Augsztas pa
ežius Nr. 1. pradėjo dirbti; prie 
jo ne dirbo nuo szeszių mėnesių. 
Apskritai czia darbai sziuom tar
pu eina labai gerai.Visos dirbtuvės 
dirba ir tas tik ne turi darbo, kas 
dirbti ne nor.

«| Oambridge, Oh. Darbai 
eina czia gerai. Ir isz kitur at- 
kakę iszlavinli plieno ir geležies 
dirbtuvių darbinįkai galėtų czia 
gaut darbę. Ne mokanti tokio 
darbo tegul czia ne keliauja.

5 Pittsburo, Pa. Darbai czia 
ir po visas aplinkines eina dabar 
gerai. Visose dirbtuvėse dirba 
piloę laikę. Darbinįkų czia vie
nok yra gana, todėl isz kitur at
kakusiam sunku gauti darbę.

5 Massilon, Mich. Darbai 
eina czia gerai, dirba visur pilnę 
laikę. Bet ant vietos yra daug 
darbinįkų be darbo, todėl isz ki
tur atkakęs negali prie darbo pa
tilpti.

H Mc Kef-port, Pa. Czia- 
nykszcziose buvusiose Carnegies 
dirbtuvėse darbai eina gerai, da
bar dirba per dienas ir per naktis, 
bet rodosi, kad neilgai teip bus.

5 Toledo, Oh. Darbai sziuom 
kartu eina czia labai getai. Ir isz 
kitur, atkakę darbinįkai greitai 
gauna czia darbę.

5 Atchinson, Kans. Atida
rė czia naujas anglių kastynės. 
Darbo yra užtektinai. Ir isz 
kitur atkakę darbinįkai galėtų 
gauti czia darbę.

U Connellsville, Pa. Dar
bai eina czia dabar gerai. Darbo 
yra už'ektinai. Apie numažiui- 
mę darbinįkų uždarbio dabar vėl 
nieko ne girdėt

N< rwalk, Oh. Neužilgio 
pradės czia statyti naujas plieno 
liejinyczias. Parengimas jų' kal
tuos milijonę doliarų. Naujose 
dirbtuvėse ras darbę 2800. darbi- 
oįkų.

Yunostown, Oh. Yungs- 
town Steel Sheet Co. -pradėjo 
czia statyti naujas dirbtuves. 
Nuo ateinanezios vasaros tose 
dirbtuvėse prasidės darbai.

Mc Keesport, Pa. D rbtu- 
vėse Deews VV ood Co. prasidėjo 
darbai. Prie darbo patilpo 100 
darbinįkų.

N VVelesville, Oh. Stato 
czia kakalių dirbtuve*. Dirbtuves 
tos prigulės Caroll Palte r Boeler 
and Tauk Co.

Sedstone, PA.CIinton Land 
Co. ezitame pavietyj pirko 2000 
akrų žemės su anglims ir neužilgio 
parengs naujas kastynės.

Duquesne, Pa. Darbai 
sziuom kartu eina czia labai ge
rai, dirbtuvės dirba be perstoji- 
mo.

Sztete Miunesotoj užtiko 
didelius anglių plotus, ant kurių 
bus neužilgio parengtos kelios 
kastynės.

Tampa, Fla. Pasibaigė 
sztraikai cigsrų dirbėjų Sancbez 
& Hayo dirbtuvėse ir 300 darbi- 
uįkų sugrįžo prie darbo.

•j CUMBERLAND, Ml). PotO- 

mac Steel Co. dirbtuvės neužil
gio pradės d.rbti.

ISZ
Lietuviszku dirvų.
Pagirtinas apsirciszki- 

mas lietuviNzkos 
dvasios.

Serėdoje, 20 d. Vasario, lietu- 
vi?zka jaunuomenė Scrantone, 
Pa., kUbitirė iszreikezti savo mei-< 
lę užsipelniusiam tautiecziui Drui 
Szliupui. Daghdusi, kaip jis drę 
šiai atsiliepė ant susirinkimo dele
gatų nuskriaustų tautų Pittsbur- 
ge, pasirįžo iszkelti jam vaiszes, 
bet teip, kad jis savo namuose 
negalėtų apie tai dažinoti iki 8 
valandai vakare.

Kada stalas buvo papuosztas 
szirdingomis dovanomis visokių 
skanumų, sunesztų susirinkusios 
jaunuomenės daktaro namuose, o 
jis besidarbavo dar aptiekoje, jo 
duktė Aldona paszaukė jį per te- 
lephonę, idant skubintų namon 
dėl kokio ten svarinus reikalo. 
Galime numanyti jausmus to mu
sų karžygio, kada, įžengdamas į 
tamsoje laikomę ruimę, ant sykio 
atsidarė duris į ap«zviestę stubę 
ir atsirado tarpe 15 jaunų Vaiki
nų szirdingai velijanezių, kaipo 
užtarėjui, ir apginėjui lietuv'szkos 
garbės priesz nevidonus, noriu- 
ežius vieszai pažeminti kiekvienę 
liuosę žmogų Lietuvoje.

Kada jau visi pasistiprino gam
tos dovanomis. Pirmsėdis to szir- 
dingo užmanymo, paaikzkinęs 
priežastį susirinkimo, pakėlėtoas- 
tę ant garbės Dro Szhupo.iszreik- 
szdamas dekingumę už visus jo 
darbus ant pakėlimo apszvletimo 
terp savo tautieczių. Droš Szliu- 
pas,atsakydamas jam, terp dauge 
lio pamokinanezių žodžių, sziaip 
iszsitarė: “Jeigu kę gero pada
riau ant labo tamsoje buvusių 
tautieczių, tw tunu padėkavoti 
mrno motinai, kuri būdama be 
mokslo, nesiliaudavo kalbėti: 
Vaikeli! Būdamas mokintu, nie
kuomet neužmirszk apie vargin
tus, ir visų apleistus darbinį* 
kus, o patam pasidėkavojant ir 
tiems darbinįkams, kurie prisidė
jo prife mano triūso”. Toli aus
kalbėjo kunįgas Dembskis it pa 
aiszkinor kad puikiausi žodžiai 
lieka užmirszti, geriausios knį- 
gas kandžios Suėda, je gu dva
siškas triūsas vienų ne randa 
ranjausmo tautoje. Jis iazreizkė 
ėzirdingę aeziu lietuviams; kurie 
platina geras knįgas, ir ragino su
brinkusius prisidėti prie iszleidi- 
mo Dro Szliupo užmanytos “Me- 
degos ir Pajiegos”.

Dras Bacevicze ragino rūpintis 
apie vakarines mokyklas ir biblio
tekas. Ne minėsiu kitų kalbėto 
jų, nes tai užimtų daug vietos - 
pasakiau tikt, kad galop Drė 
Szliupienė pasirodė su torielka 
rankoje, ir isztarė tuos žodžius: 
“Ant kankintinių” I ir surinko

12.50, kuriuos pavedė man siųs
ti “I/etuTcs” redakcijom

Ant vienuoliktos valandos visi, 
su vilczia geresnės ateitės, bzsi- 
skirstėme, trokšdami, kad v’oi 
lietuviai teip guodotų savo tikrus 
užtarėjus ir mokintojus, o mus 
tauta greit nusikratytų nuo nevi
donų reikalaujanczių susimaakolį- 
nimo. Kun. B. Dembskis.

’ Isz Mahanoy City, Pa.
Su linksma szirdžia turiu pra- 

neszti “Lietuvos” skaitytojams ir 
visiems lietuviams, kad ir pas 
mus kas kartas atsiranda dau- 
giaus supranlanczių apie sziędle
ninį padėjimę musų nuvargintos 
tautos,kurie pradeda jausti vargus 
musų brolių nekaltai iszguilų isz 
tėvynės į šaltus Maskolijos tirus. 
Pas mus tapo atloaztas 15 diena 
Vasario teatras p. a. Vaito pirss- 
lystė ant naudos Lietuvos Kan 
kintinių ir '‘Motinėlės”. Teatrę 
parengė pp. P. KuberUvicze ir 
Ig. P. Lapinskas. Ant teatro 
buvo klausytojų į 300. Mntyt bu 
vo isz rankų.plojimo, kad visi bu
vo užganėdyt .Antraktuosegrajijo. 
Lietuv'szki muzikantai isz She- 
nandoah, Pa. po v«duvyste pono 
Žemaiczio.

Teipogi dainavo dainas vietinis 
bažnytinė choras: “Vai likkie 
sveika brangiausia Lietuva”, “Tu 
girelė, tu žalioji”, “M'szkas ūžia 
verkia, gaudžia”, “Už jūrių, už 
manų,už vandenėlių”. I«z akto
rių geriausiai roles atloszė: Ka
zys Benderius, Blynas, Karpio u- 
rėdaa, Jonas Puida uz Tamaųua, 
Pa. Jonas ir Belozora*, Marė 
Czerniutė, Perszla Katrė. Gry. 
no pelno atliko $10.00. Isz tų 
$5.00 paskiiU psszelpai kankinti 
niams, kę ir prisiuneziamo į “Lie
tuvos” rėdystę, o likusius $5.00 
pasiliekame kasoj, nes rengiame 
kitę teatrę su tokiais jau mieriais. 
Draugystei “Motinėlės” sziuomi 
kartu atsakome, nes mes laikome 
už pirmesnę pareigę paazelpti 
tuos, kurie sziędien jau yra kan
kinami. Kadangi mažai pelno 
isz to pasidarė, tai vienam visgi 
didesnė pasz<*|pa, o pusiau per
skyras, abiem pennažai, Tiki- 
mės kitu kartu daugiuus ant tų 
mierių pelnyti, tai tada paszelp- 
aime ir “Motinėlę”, nes aiszkiai 
matome, kad ir tojė institucija 
v<en nuvargusių szelpimui (-teig
ta. Tikimės, kad toliaus dau
ginus kę norint nuve;ksime, ka
dangi jau atsiranda daugiaus pri- 
tarianczių ir padedanezių dirbt 
ant tautiszkos dirvos.

» Aktorius.

Isz Pittston, Pa.
Neseniai “Lietuva” paminėjo, 

pasemdama žinię isz “Vienybės”, 
apie muštynės czia atsitikusias 
ant Dil onio parengto susirinkimo, 
prie Ko Dilioms ir jo draugai li
kosi apdaužyti. “Lietuvoj” bu
vo paminėta, buk lietuviai tas 
muštynes pakėlė; isztikro vienok 
užpuolikų pulke buvo vos apie 
20 lietuvių, dauguma gi užpuoli
kų susidėjo isz airių, kurių buvo 
apie 50. Cz>a mat kova terp ai
rių katalikų su protestonais trau
kiasi nuo seniai. Airiaziai czia 
teip tvirtai iszsivieazpatavę, kad 
spaudž'a ne tik kitus tikėjimus, 
bet ir kitokios kilmės žmones. 
Iszgirdę airisziai, kad czia rengia 
kokį ten ne kataliki-zkę susirinki 
mę, užsimanė jį iszvaikyti. Tas 
isztikro jiems pasisekė, kadangi 
jų pusėj, kaip jau “Lietuvos” 
skaitytojai galėjo matyti isz į-i- 
kiszimo mierto valdžių į Dilionio 
praka bas, kurios kelis kartus 
bandė Dilionį suaresatuoti,- yra 
visa m esto policija. ' Taigi * už 
paskutines musztynes, iizardymę 
vieszo susirinkimo ne galima kalr 
tinti lietuvių; jie be prisidėjimo 
airiszių ne butų pradėję muszty- 
nių ir ne pradėjo; musztynes pa
kėlė airisziai, o prie jų ne daug 
karsztesnio kraujo lietuvių katali
kų prisidėjo. P. T. T.

Atsiliepimus Szv. Jurgio 
Kareivių Draugystės

Philadelpliiioj.
Nr. 5 “Lietuvos” szių metų, 

korespondencijoj isz Philadel- 
phios, p. Al. Jocia neteisingai už
gauna musų draugystę. Kores
pondentas sako, jog Szv. Jurgio 
Kareivių draugystė laikė balių 
28 d. fapkriezio 1900m., bet isz 
baliaus pelno neturėjo, reikėjo 
ant uždengimo kasztų pridėti isz 
kasos. Isz kur p. Jocis- galėjo 
žinoti,ar mes pelnėme, ar ne pel
nėme isz baliaus, kadangi jis ne 
priguli prie musų draugystės? 
Gal jis kur ir girdėjo, bet korės- 
pondencijų negalima remti ant 
paskalų lik ant teisybės. Teisy
bė, Szv. Jurgio Dr. parengė ba
lių 28 d. lapkricaio ir isz baliaus

netik nuotrotos neturėjo, bet už
dirbo |23 18. To mums užten
ka, daugiaus nenorime. Musų 
draugystė turi 93 sąnarius, o bati
koj 1300 dol. pinigų. Mums to 
užtenka. Jeigu kiti daugiaus 
uždirba, mes tiems ne pavydi, 
me. - i-

P. Alex. Jocis sako, buk prie 
kunįgo laikosi tik viena Szv. 
Jurgio Dr. Tas teiposgi ne teisy- 
bė. Ir pats Jocis pasiritszę'i yra 
po protestu Dr. Gyvojo R a ža ti
esinus. Prie kunįgo pu^ės pri
guli ne viens, bet septynios drau 
gystės, apie kę žino p. Jęcis, ka- 
dangi jis matė draugysezių pro
testus. Su kunįgu laikosi ežios 
draugystės: Dr. Szv. Jurgio Ka
reivių, Dr. Gyvojo Ražjncziaus, 
Dr. Szv. Cicilijos, Dr. Szv. Pr*n- 
ciszkaus treczio zokono, Dr. Lie
tuvos Sūnų, Gedimino' Kliubes. 
Varde tų draugyrezių buvo pa
duoti protestai pas archivyskupę 
ir pas J. M. Mtrlinellį Wa>-hing- 
tone. Paskui buvo surašymas 
parapijonų ir už kunįgę prira
šė 300 apsivedusių ir 800 pavie 
nių (kadangi tokius parašus 
sunku sukontroliuoti,.jų ne gali 
nu imti kaipo pertikrinantį 
motyvę. Red.) Viskas buvo 
perstatyta kolte. Ir parapijos 
komitetas stoji už kunįgę: prie 
tų priguli: prezidentas Du^ka, 
prot. sekr. F. Kuvaliauckas, fi- 
nan. sekr. Kazakauskas, kaste
riąs Bairiunas, priž. knįgų: A 
domavycze, Vejeris; atsiskyrė 
tik trys sanariai: Unika, Al. 
Jocis ir Jonas Kazakauskas; Dr. 
Szv. Antano, bet ne visa, didesnė 
pusė Szv. Juozapo Dr., Dr.Uzarų 
dide-nė pusių L etuvoe Dukterų 
Dr. į niekę nettikisza. Dabar susi
tvėrė nauja Dr. Szv. Kazimiero 
Karalaiczio, prie kurios priguli 
70 sąnarių ir ji laikosi kunigo 
pusės. Taigi už kunįgę htoja 
daug daugiau parapijonų negu 
priesz jį.

Dr. Komitetas.
Czia ne teip svarbiu yra 

kiek katroj pusėj yra patekėjų, 
liet už tędsug svarbesuiu yra tar, 
katroj pusėj yra teisybė, katra 
pusė stoja už reikalus lietuvių 
parapijonų. Ki k girdėt, kun. 
Kaulakis nori užraszyti para pi. 
j< e savastį ant archivyskupo var
do. Tas ant gero lietuviams ne 
gali iszeiti ir todėl remianezių to
kį užbimanymę nieks ne gali pa 
girti. Tūli tvetimtaueziai Ame 
rikos vyskupai užsimanė jau tū
lose dijicezijose paversti už sve- 
timtauezių pinįirus pastatytas 
bažnyczias į angli-zkas, spren
džia į jas anghszkę kalbę teip 
ka>p Lietuvoje daro maskoliai 
besistengdami į katalikiszkas 
bažnyczias įvesti maskoliszkę kal
bę ir išvaryti lietuviszkę. Jei
gu Amerikoj lietuviszkos bažny- 
czioe bus sava-czii vyskupų, jie 
griccziau isz bažnyczių galės iš 
vyli lietuviszkę kalbę negu mas- 
ka'riitki carai Lietuvoj. Jeigu 
mes nuo svetimtauezių ne ginsi
mo savo bažnyczių, kili jų 
mums ne apgįs.

Atsiliepimas.
Mes,žemiau pasiraszę, reikalau

jame nuo musų iezriokto sudava- 
dyjimui Paryžiaus parodos reika
lų komiteto, idant jis ant galo isz- 
duotų atskaitę isz įplaukimų ir 
iszdavimų; tegul visi žiuo, kiek 
įplaukė ant parodos, kiek Ameri
kos komitetas išleido pinįarų ir 
kiek isz paaukautų pinįgų atliko. 
Tokį reikalavimę jau seniai per
statė p. Naujokas, bet parodos 
komitetas iki šiol ęnt to ne atsi
liepė. Tylėjimu Ui ne atskaita, 
ne išsiteisinimas. -Nuo uždary
mo parodos praėjo trys mėnesiai, 
taigi laiko buvo užtektinai ant 
suvedimo rokundų, o jos v^sgi 
ne suvestos. Atakaitę neatbūti
nai reikia per lietuviškus laik 
rašezius pagarsinti. Mes aukų 
rinkėjai ir aukautojai pas mus su
dėję aukas pritariame užmanymui 
p. Naujoko, idant atlikę nuo pa
rodos pinįgai butų padalinti į dvi 
dali: viena dalis turėtų eiti ant 
naudos kankintinių, kita gi dalie 
ant išleidimo užgirio ant pasku 
tinio susivažiavimo lietuvių, rusi
nu ir lenkų laikraszczio “Fiee 
dom”. Aukų rinkėjai:

Rauliukitis ir Tamulinas.

Parodos reikalai.
Lietuviszkos parodo# daiktai, 

palikti ethnovraphi*zkam
mtizįjui Trocadero.

I. Aprėdytos figūrom—6.
H. Drapanos: vilnonė veltinė 

kepurė, maža kaliausė, didelė ka
liausė, karninės vyžos, megs’os 
i yžos, skurinės naginės dipkos,

III. Rakandai :. rundi- 
i seklytinis stalas nuo 1720m., 

senoviška kėdė su iszrieslu vir
ažam, augszta kėdė, kreeė (su at
lašu), zoslaoas, kraitinė skrynia 
su (teptoms kvietkoms, abrusny- 
czia, karklinis lopšys, szaukszt 
dėtis

IV. Rykai c suuksztų 8, 
samezių 2, torielkų motii ių 5. 
molinių ę*oczių 3, tarka, medinė 
druskinyšia, sviesiįnycz:ų 2, pi- 
pirnyczia, menturis, prietaiea rie 
šutams luksztenti.

V. N a m y padargai: 
karštuvų 2 (modeliai), mintuvas 
(mod.), verptuvas, bruktuvas 
(mod.), vauas, sukuti*, mestu
vai (mod.), krijeliai (mod.), vy 
tavai (mod.), lanktis, staklės 
(mod.), šaudyklė nuo 1701 m., 
staklės plėšikėm? austi, k* czėlas, 
gelda, rėt's, muštuvas, skaptu
kas, kultuvė, iszrėžytas kuodelis 
ir medinė yla su relėžėliu (linams 
prisireigt ).

VI. Padargai žem
dirbystės: žagrė (mod.), 
akėczios (mod.), sėtuyė, mečius, 
sziupelailė, spragilas (mod.), grė
blys (mod.), gurbas, rezginės 
(mod.).

VII. K i t o k i d*a i k t a i : 
medin's pypki®, isz’enktas, su ei 
buku; medinis pailgas pypkia su 
cibuku, skurinė bliozė su žvaigž- 
dutėmii, piemenuko ragutis, 
barszkalas, kanapinės plėškės.

Visu labu 6 aprėdytos figūros, 
ir 77 kitoki daiktai.

Vertė daiktų: a) Etnogra- 
ph'ška daiktų vertė nedidelė: 
1) yra daug modelių; 2) mode
liai perstato daiktus, vartojamus 
Lietuvoje dabar, taigi pagerintus 
pagal naujus patyrimus; 3) yra 
labai mažai apdailintų daiktų, su 
žmonių iazrėžymai®, paveikiais, 
kvietkoms. Prie daiktų, turin- 
czių didesnę ethnographieikę ver 
tę, reikia priskirti figūras su pa- 
rėdais ir drapanas (II). Įš figū
rų geriausiai perstatytas jfra tipas 
šeimininkės ir senuko, 'kę stovi 
prišakyje scenos. Isz rakandų 
akyvesuiais daiktais iš efhnogia- 
ph szkoe pusės yra ętala^, seno
viška kėdė ir kraitinė skrynia; 
iš rykų—moliniai bliudai ir ęso- 
cziai, kę turi kvietkas, ir mentu
ris ; isz namų padargų —| šaudy
klė, kuodelis su medine i yla; isz 
kitų daiktų—-du pypkiuj bliozė, 
ragutis. Visi kiti daiktai turi 
mažesnę ethnographiszkęvertę.

b) Pinigiška vertė daigių ne 
gali bul apskaityta teis'ngai, nes 
daug daiktų tapo mums dovano 
ta. Taigi galima tik pasakyti, 
kokius daiktus reikėjo mums 
pirkt ir kiek jie mums kaštavo.

Pinigai, iszleisti ant nupirkimo 
eksponatų, paminėti yra rubriko
je IV mano atskaitos nuo 31 lie
pos 1900 m. Ten pasakyti, kad 
“eksponatai iš Suvalkų gub.” 
kaštavo 143 rabi. 68 kap. Ta
me skaitliuje yra pinigai, iszleisti 
ant nupirkimo drapanų ir kitų 
daiktų, bet teipgi ant žygių ir 
ekspedicijos.

Pagal smulkię atskaitę, atsiųstę 
man isz Suv Ikų gub., iszeina, 
kad ant nupirkimo drapanų ir 
kitų daiktų iszleista 72 rubl. 58 
kap., o kili pinigai (71 rubl. 20 
kap.—188,68 f r.) išsėjo ant žy
gių ir ekspedicijos. Bet prie tų 
72 rubl. 58 kap. reikta pridėti 
tai, kę kasztavo vystė (2 rubl.), 
žagrė (2 rubl.) ir pypkė (1 rubl. 
teipgi tai, kas buvo pripirktę 
kostiumams ir scenai (12 fr.). 
Tokiu budu prie 72 rab|. 58 kap. 
reikia pridėt 5 rubl. ir 15 fr. Isz 
visu iszeii 77 rubl. 58 H “P.- arba 
205,50 fr. ir 12 fr. taigi 217,50fr.

Jeigu prie to pridėt I 1100 fr., 
kę kasztavcr T padarymai maneki- 
nų, lai iszeis, kad daiktai, palikti 
muzėjui, nerokuojant jų atsiunti- 
mo ir fotografijų, apste|iuotų pa
darymui manekinų, kaštavo 
mums apie 1417,50 fr. ;

Lūtuvūizko# knygo# dovanoto#
Ethnographittkam kny

gynui Trocaderp.
A.) Apie senumę ir paėjimę 

lietuvių tautos.
1. Žiponas ir Ž<ponė ir auk

singumu ir sidabringumas liet u- 
viszkų dainų. Tilžė, l$85m.

2. Žirgu ir vaikas. Tilžė, 
1885 m.

3. Apie senovės Lietuvos pilis. 
Tilžė, 189F m.

4. Ei hnographiszkoH smulkme
nos, su m a pa.' Tilžė, 1893 m.

5. Lietuviukai-Traklukos stu
dijos, Sheoandoah, Pa., 1898m.

(Szios 5 knygos parašytos 
Dro Basanavicziaus.

6. Gudai ir Lietuviai. Jr. Jo
nu. Wilkes-Barre, Pa., 1900m.

7. Lietuviai amžių gludumuo
se. Tilžė, 1894 m.

8. Lietuvių Pratėviai Mažėjoj 
Azijoj. Lietuvos Mylėtoja?. 
Ch cago, III., 1899 m.

9. Budu senovės Lietuvių. S. 
Daukantas. Plymouth,Pa.,1892m.

B.) Poškos, padavimai ir 
dainos.

10. Vitoliorauda. L J. Kra
ševskis, I ir II dalys. Pozna- 
nius.

11. Lietuviszkos Pasakos Dr. 
Basanaviczius, Shenandoah, Pa. 
1899 m.

12. Patarlės, Pasakos ir Dai
nom. M. D. Silvestraitis, Tilžė, 
1899 m.

13. Musų Pasakos. 'Tilžė, 
1894m. *

14. Myth ii, Pasakc s ir Legen
dos Lietuvių. Dr. E. Vecken- 
stedt, Plymouth, Pa., 1897 m.

15. Trakieczių Dzūkų D-inos. 
J. Szimtakojis. Shenandoah, Pa., 
1899.

16. Kanklės. Dainos /u bal
sais, I ir II dalys (24 dainos), Dr. 
V. Kudirka. Tilžė, 1895 nu

17. Lietuviškas Albumas. I. 
dalis, kuo. Milukas. Shenandoah, 
Pa., 1900 m.

18. Catalogue dės livres liihu 
anieni, (su diagramos augimo 
lietuviškos literatūros).
Paris, 1900m. Daumantas.

Kalba žmonių ir žvėrių.
Kam reikalinga žmogui kalba, 

tęviai žinote: kalbi žmogui rei
kalinga ant išreiszkimo visokių 
reikalų ir jausmų. Kadangi vie
nok reikalus ir jausmus turi ue 
tik žmonės bet ir žvėrys, net va
balai, tai suprantama, kad ir tie 
turi turėti kokį nors, teip sakant, 
įnagį aut susipratimo, ant iš
reiškimo savo reikalų, jausmų ir 
tt , taigi gyvūnai turi turėti kal
bę. Turi jie ję isztikro ir, žinoma, 
kiekviena gyvūnų veislė turi at- 
sakanezię susipratimui kalbę,teip 
kaip kiekv.ena tauta turi nuo 
amžių savo iszdirbtę kalbę. Ži 
noma, žvėrys, turėdami mažiaus 
reikalų irjiusmų, ant išreiszki
mo to turi maži tu balsų. Ir terp 
žmonių ne visi turi vienokį žo
džių skaitlių: puveikalan, visas 
žodynas nuožmių australieczių 
susideda isz poros szimtų žodžių, 
tuom tarpu skaitlius žodžių kal
bose civilizuotų tautų siekia tuks 
tanezių: raštuose angliško dra- 
mathzko raštmįko Shakespearo 
randa jau 15000 žodžių. Dabar 
angliszkoj kalboj yra dar dau
giaus žodžių. Kylant tautai kul
tūriškai, atsirmda nauji reikalai 
ir ant jų iszreiškimo reikia tver
ti naujus žodžius.

Kalba gjvunų, žinoma, pritai
kyta prie jų organizacijos. Skrus- 
dėlės, ne galinezios iszduoti balso, 
susikalba terp savęs su pagelba 
ūsų, su jų pagelba viena kitai iš
reiškia savo reikalus. Paukš- 
cziai, žvėrys ir žmonės ant tu turi 
balsę. Kaip kada vienok ir žmo 
nes susikalba per cziupinėjimę, 
taigi vartoja tokioj tu kalbę kaip' 
skruzdėlės. Arabiški ir persiš 
ki prekėjai per cziupinėjimę susi
taria apie prekę perkamo daikto, 
jeigu ne nori, kad apie tai pašali
niai žinotų.

Terp kaulinių sutvėrimų kas- 
link kalbos,* po žmogui, augš 
cziaubiai stovi paukszcziai. Gie
danti paukszcziai sU.vi augš- 
šiausiai. Pas juos yra šiloki 
išreiškimai: szauksmas patino 
pavasario laike, kurį garsiu balsu 
szaukia pataitė, szaukįmas perser
gėjimo nuo draskančių pauksz- 
czių; szauksmas tėvų ir at>iliepi- 
mss jų vaikų; meilės giesmė; 
szauksmas iszgęsczio. Kalba 
paukšezių, kaip ir kalba žmonių, 
nėra prigimta, jie jos turi moky- 
tiesi nuo savo tėvų.

Todėl lietuvys, užaugęs lietu
viškoj šeimynoj, ne kalba pran
cūziškai arba angliukai^ nebylys 
Viši ne kalba, nors balsę turi, 
varna ne cziulba teip kaip lakš
tingalas, nors geiklė jos tokia jau 
kaip ir laksztingalo. Jauni 
paukšteliai mokinasi cz i ulbėti 
nuo mvo tėvų, todėl ir cziulba 
teip kaip ir tėvai. Teip daro ir 
žmonės. Kaip žmogus teip 
paukszcziai ir žvėrys ne iszsyk 
išmoko teip kalbėt, kaip dabar, 
bet kalbę gėrino eiles gentkar- 
czių. Musų šunes išmoko loti 
tik žmogaus prisavinti, gyvenda
mi su žmogumi. Žinoma, jie ne 
galėjo išmokti žmogiškai kalbė 
ii, bet atsiradę kitokiose gyveni
mo sanlygose, įgavo daugiaus 
jausmų gyvendami su žmogumi 
ir tuos jausmus išmoko išreikšt 
ti lojimu: lojimas susideda iš 5 
tonų ir tie. tonai iszreiszkia šunų 
reikalavimus ir jausmus. Kokiu 
budu ir nuo ko uunes iszmoko 
loti, nežinia. Ne reikia vienok 
užmiršti, kad szunee žmogaus 
prisavinti labai senia*, gal būt 
dar tęsyk, kada ir žmogus ne kal
bėjo teip kaip sziędien. Kaip 
žmonėb galėjo kalbėti isz pradžių, 
galima spręsti isz kalbos nebylių. 
Nebyliams nieko daugiau* ne-

trūksta ant kalbėjimo kaip vien 
mokslo, o vienok jie ne kalba,ka
dangi negirdėdami, ne gal kalbos 
išmokti. Gal būt todėl, kad 
pirmutinių žmonių kalba buvo 
panaszi į lojimę uunų. Ir uię- 
dien tūlų laukinių tautų szunes 
ne moka loti, bet patekę terp lo- 
janezių, greitai išmoksta loti. 
Nors šunes ir ne moka kalbėti, 
bet gerai supranta daugelį žo
džių. Ir maži vaikai kokių 10 
arba 12 mėnesių, ners ne kalba.
bet supranta tulus žodžius. Mu
sų azunes supranta ir kalbę viso
kių žvėnų, jeigu turi progę ję 
iszmokti. Žvėrys ir paukszcziai 
ne kalba, bet ar jie ne galėtų iš
mokti kalbėti? Tūli paukšeziai 
išmoksta ieztarti tulus žodžius ir 
nocs ne visada supranta, kę tie 
žodžiai reiškia, bet pasitaiko ir 
teip, kad reištimę žodžių su
pranta ir niekada ne paklysta.

Kodėl vienok stovinti ant že
mesnio laipsnio paukszczibi moka 
kalbėti, o beveik iszmintingiiusi 
žvėrys, gyvenanti nuolatai su 
žmogum, szunes ne kalba. Tas 
gal paeina nuo to, kad. žmogus 
prie mokinimo szunų neprideda 
tiek darbo kę prie mokinimo 
pakszczių. Vokiškas mokslin- 
ežius Leibniz tvirtina, kad jis pa
žinojo szunį, užaugintę Saksoni
joj, kuris galėjo aiszkiai isztarti 
apie 20 žodžių. Taigi galima 
tvirtinti, kad daugelis žvėrių ne 
kalba, ne taria žmogiszko liežu
vio žodžių todėl, kad nieks jų ne 
mokina kalbėti.

Naujos knjgos.
Lietuviškus Albumas. Laida 

H Ir III. Lietuvos raaztininkai, 
Žymesni vyrai ir typai. Pareng
tas ir iszieistas kun. A. Miluko su 
pagelba prenumeratorių. Sbe- 
nandoah. Pa. 1OOO.

Szitu Albumo laida labai isz 
platinta, t ei pi joje daug rnutų 
raštioįkų ir tautiškų darbinį- 
kų. Texte paaiškinta trumpai 
istorija lietuviškos rašlavos ir 
lietuvių tauliszko kilimo. Pa
minėti raštinįkai ne tik rašę 
lietuviszkai, bet Ir tie lietuviai, 
kurie pakėlė garbę lenkiszkos 
raszlavos ir garbę lenkiszkos 
tautystės. Iš paveikslų telpa 
Albume:- paveikslai: Kosciuš
kos, Mickevycziaus, Odynco, 
Kraševskio, Chodzki s, Kondra- 
tovyczo, Narbuto, Skirmontaitės. 
(Szitie visi rašė lenkiškai); kn. 
Dršdaucko, Daukanto, Vysk. 
Valancziusko, Ivinsko, kun. Ju- 
zemavyczo, kun. Dovidaiczio, kn. 
Mockt v vėžiaus, kun. Butkevy- 
cziau*, kun. R.czkausko, vysk. 
Baranausko, brolių Juškevyczių. 
kun. Jaunio, Dro Bašnavycziau*, 
kun. Gimžaucko, kun. Kuztui mo, 
Andriaus Viszteliaus, kun. K ste
los, Petro Armino, kun. Vieno- 
žindžio, kun. Bortavjczi tus, kun. 
Lideikio, Silveetraiczio, D-r o 
Szliupo, kun. Burbos, Mart. Jan
kaus, kun. Szilinsko, Jurgio 
Mikszo, Dro Petro Matulaiczio, 
Fromo (Gužuczio), Dro Kudir
kos kun. Žilinsko, Szerno, kun. 
Žebrio, Jono Smalakio, kun. Dar- 
gio, kun. Miluko, kun. Kaupo, 
S'agaro, kun. Matulaiczio, kun. 
Kaulakio, Jono Montvilo, kun. 
Vaišvilos; kankintinių: Dro Pe
tro Matulaiczio, Jono Krauczuno, 
kun. Bulvieczio, Dro Bogdana- 
vycriaus, Prano Matulaiczio, J. 
Czesnos, J. Kiczergio, A. Matu
laiczio. Toliaus iliustracijos isz 
lietuvių gyvenimo: Lietuviška 
grinezia ant Paryžiaus parodos, 
uždėtojai lietuviszkos Labdarin
gos draugystės Peterburge, Pa-' 
baigtuvės, Parapijinis choras Lie
tuvoje, Lietuviškas ubagas, Že
maitė su putmiecziu, Sveczias, 
Dėdės ir Dėdienė®, Szeimynos, 
Dėdė, Kanklininkas, Jaunamar
tės, Sesutė, Merginos, Jaunimai, 
Mokintojos Shenandorio parapi
jinės mokyklos. Delegatai XIII 
Susiv. Seimo, Paveikslas studen
to Daniliausko.

Textas paaiškinantis paveik
slus ir iliustracija^ paduotas dvie
juose kalbose: lietuviškoj ir- 
angliszkoj.

Albumas atmuštas gražiai, ant 
puikios popieros. Rodyjame 
kiekvienam musų skaitytojui ne 
pasigailėti pinįgų ant iš si ras zy- 
mo Albumo; jis gali būt papuo
šimu lietuv'szkų namų.

Naujienos, mėnesinis Amoniu 
laikrasztls, iszleidAiamM'-Varpo“ 
ir “Ūkininko" redakcijos.

Išėjo jau pirmas numeris se
niai žadėto lietuviško laikrasz- 
czio “Naujienų”. Mieris išleiato- 
jų padaryti šitę laikraštį mo- 
kintojum žemdarbystės ir kitokių 
Lietuvos žmonių reikalų, ne už- 
gaunant politiškų. Nr. 1 telpa: 
Musų troškimas, kuriame iš- 
iureikšti mieriai redakcijos; 
Stebuklai mokslo, pagal muko- 
liszkę knygę parašyty Rubakiuo; 
Ar Dievas ar mamona? apysaka



paraszyta 'Tolstojaus; Žinios isz 
Lietuvos; Žinios apie Lietuvius 
svetur; Žinios isz svetimų krasz- 
tų ir visoki redakcijos paai-zki- 
nimai. Užbaigia numerį aura 
szas naudingų lieluviszkų knygų.

d Paryši aus mejiszka akade
mija apgarsino konkursus ant do
vanų ui geriausius darbus-ir iszti- 
rimus prie gydymo ligų. Kon
kursuose gali dalyvaut daktarai 
vso svieto, neiszakiriant lietu- 
viszkų daktarų. Aut dovanų pa
skiru 50 000 fr. (10.000 dol.).

| Paskutiniai bado metai Indi- '«•»<> "Kaulįko Paskui po
jone k.Mtavo 250000000 dol. ir P-’vnt'nimo korespondeta. lenkiszko 
* dienratxexio "D. Ch. ........ eu
pusę milijono žmonių nuo bado pBMkyk Tamista man, kur Tb- 
paaimirusių. Dabar vėl kituose mitu randi “po ponventinimo," kada 
Indiją krasztuose tur& apsiroi- ’prtveaume lenkiukams tekste

* r • yra aiszkiai paras»yU Jutro.TamisUpa-
kazti badas dėl buvusio pereituo
se metuose visiszko neušderėjimo 
laukuose.

Kimberley, So. Africa. Gruodžio 8 d. 
1900 m. pasimirė ciia Juozapas Eltonu 
23 metu metu. Paėjo jis iu Kauno gub.,

BIOLOGIA
Mokslas apie gyvus daiktus.

Szveicarijoj

| Peterburgo kiamzinių pre
kijai, kurie daugiausiai iszperka 
Lietuvos ki įurzinių ir juos siun- 
czia į ušrubešius, gavo dabar at- 
siliepimę isz Egipto. Egipto 
visztų augintojai siūlo tnaskolisz 
kiemą kiauszin:ų prekėjams savo 
kiaulinius uš daug pigesnę pre 
kę, negu juos gali gauti Maakoli- 
joj. Pirmę siuntinį kiauszinių 
bz Egipto Maskolijos prekėjai 
jau gavo ir jie tvirtina, kad gabe
nimas kiauazinių iaz Egipto atsi
eina daug pigiau, negu perkant 
juos Maskolijoj.

| MiesteSaarbrueken suaręsz- 
tavo du angliszku agentu, kurie 
stengėsi prikalbinėti vokieczius 
pastoti j angliazkę kariaunę ir 
keliauti j Afrikę muszti bu rus. 
Tikrų vokieczių rods jiems nepa
sisekė gauti, bet terp jaunų alza- 
tijonų atsirado keli norinti j Af- 
rikę kelianti

NeiNzaiszkinti gamtos 
balsai.

Paprastai žmonės bijosi visko, 
ko nesupranta. Tuoin tarpu 
gamtoj ne vi>i dar apsireiszkimai 
iszaiszkinti, yra dar daug apsi- 
reiszkimų ne patėmytų, yra gana 
ir tokių, kokių ne galima susekti 
priežaszczių juos gimdanezių. 
Sztai tūluose krasztuose duodasi 
kaip kada girdėt balsai panaszus 
į tolimę griausmę arba į kanuo- 
lių szuvius. Tokius žingeidžius 
balsub girdi Belgijoj, tankiausiai 
giedrose dienise;
žmonės juos vadina balsu karšy 
gįo Schvellerto isz Rodensteino 
kalnų; ant ežero Boden—ežero 
szuvikis; toki jau iki sziol ne'sz- 
aiszkinti gamtos balsai duodasi 
girdėt ir kituose krasztuose, kaip 
antai Reino provincijoj, Prūsuose. 
Indijose, Bakergungo apskrityj, 
prie įtakos upės Gango, gana 
tankiai girdi balsus panasztus j 
toli s'auczianczię peikuniję arba į 
szuvius daugelio kanuolių, Ko 
kios priežastys tuos balsus gim
do, tas neiszaiszkinta iki sziol, 
nors ne kartę girdėjo juos muks- 
lincziai. ’ Tiek žinia, kad tie bal
sai ne paeina nė nuo perkūno, nė 

‘ nuo kanuolių szuvių; tikrai ne 
susekta, ar tie baisai eina isz oro, 
ar isz žemės. 1889 m. Azijatisz- 
ka draugystė Kalkuttoj iszdalino 
klausymus sa pra.-zymu tėmyti 
tę šingeidų aįs reiszkimę ir duoti 
kuo placziausius apraszymus, bet 
atsakymai nieko ne iszaiszkino. 
Susekė vien, kad toki balsai duo 
dasi girdėti teiposgi Tumlache. 
Mokslinczius Schur per du metu 
tirinėjo tuos balsus, liet priešas 
ežių jų ir jam ne pasisekė su
sekti.

Žingeidus tie szuviai duodasi 
girdėt metų laike nuo vasario iki 
spalių mėnetio ir tai tankiausiai 
priesz lytų arba po lytui, bet nie 
kada jų ne būva laike gražaus 
oro. Tankiausiai jie eina nuo 
pietų arba nuo pietrytų, bet pa
sitaiko ir kitose szalyse. Papra
stai szuvių būva po tris, viens po 
kitam. Kaip kada girdėt tik 
trys toki szuviai, pasitaiko ir 45 
vienę dienę. Oras, rodosi, ant 
jų ne turi didelės įtekmės.

Szitę apsireiszkimę bando ai 
szkinti visaip: vieni iv.rtina, kad 
tas gali paeiti nuo plyszimo uolų 
įkaitusių nuo saulės; kiti sako, 
kad tie balsai yra vulkaniszkais 
apsire'szkimais ir eina isz žemės 
vidurių, vienok Indijose, kur 
tie balsai duodasi girdėt, nėra 
vulkani<-zkų apsireiszkimų. Ne 
gal jie paeili ir nuo plyszimo uo
lų, kadangi ant to nereikia trijų 
szuvių, o tų gamtos szuvių būva 
visada po tris,tarpuose 3 sekundų 
viens po kitam, niekada 
daugiau, nė po mažiau.

Isz visur.

nė po

paliovė
Siberi-

| Kadangi MaskoMjoj 
siuntinėję kriminalistus į 
ję, tai pasirodė, kad neuštenka 
ruimų kaliniuose ant patilpinimo 
kriminalistų. R indas nusprendė 
Maskvoj pastatyti didelį kalinį 
ant patalpinimo 3000 kriminalis
tų. Carpalaikis puliuosavo mat 
bausmes kriminalistams, bet uš- 
tai politiszkus -nusidėjėlius, ne 
garbinar.czius kvailų caro ir jo 
tarnų padavadyjimų po senovei 
gabena į Siberiję ir ten kankina 
daug sunkiau negu ušmuszėjus, 
padegėjus, vjgilius. Tokia tai 
mat.teisy'jė maskoliszko caro ir 
jo tarnų!

| Po paskutinei karei Ameri 
kos su Iszpanija isz prigulėjusių 
pirma Iszpanijai Marijaniszkų su 
lų Amerika pasilaikė salę Guam. 
Sala ta, valdant ežia iszpanijo- 
nams, buvo tirsztai apgyventa; 
paėmus ję amerikonam?, cziabu- 
viai pulkais kraustosi szalyn ir 
persikelia ant prigulinczios Vo 
kietijai salos Šaipam Araertko 
nai mat ne moka, ar ne nori užsi
pelnyti ant prilankumo ir meilės 
cziabuvių. Be abejonės su czi *- 
būviais naujose valdybose elgiasi 
amerikoniszki ponai dar bjaurinus 
negu Amerikoj su negrais ir indi- 
jonais.

| Anglijos pakrantėse susimu- 
szė du maskofiszki laivai, “Ho- 
ppet” ir “Honur”. “Hoppet” ta
po drūcaiai pagadytas, “Honur” 
gi. paskendo su 16 ant jo buvusių 
jūrinį kų.

j Mieste Gandavoj, Belgijoj, 
vienos szeimynoa kape rado kunę 
pasimirusios merginos prie iszėji- 
mo isz kapo. Minėta mergina 
palaidota kapuose, atgijo, atmu- 
rzėgrabo anlvožę ir iszėjo isz jo; 
bet kad kapo durys buvo užraky 
tos, isz jo iszmti ne galėjo. Ka
dangi jos szauksmo nieks ne gir
dėjo ir ne atėjo su pagelba, tai 
mergina kape uždaryta numirė 
nuo bado.

| Varszavos maskęliszkas laik- 
rasztis “Varezavskyj Duievnik” 
gaišina, buk vienas Varszavos ar
klių prekėjas gavo nuo Anglijos 
rando reikalavimu prstatyt 1000 
arklių j pietinę Afrikę ant reika 
lų angliszkos kariaums.

| Ant angliszko garlaivio 
“Lazarus”, atkakusio isz pietinės 
Amerikos į Haraburgę, laike ke
lionės vienas jūrinį kas pasimirė 
nuo indiszko maro. Laivas 
Hanjburge likosi kvarantenoj su
laikytas ant apsaugojimo gy
ventojų nuo uškrėlimo liga.

yra aisiKiai į >a rar» y ta j u iro ------------------------  —j- j— —
malei secerisskę klaidę węgla, k0r vie Panevėžio pav., kaimo Draumenu. Afrl 
toje J įaiapraude 1, tikt J pąsakyk, — ■—-*
ar supranti lenkiaakalt! .......... Toliai*
lenkiškame tekate minėto straipsnio 
yra ir be auklydlmo paranyta: “Ka- 
mieli wij<ielny ma byc Jutro poSwięoo- 
ny".... Pasakyk dabar aęžiniukal, jog 
neskaitęs axlto, patalpinai į savo “KaU- 
lik|", idant pasijuokti lai katalikisako 
pasrventinimo. t Nors ir w sakai, 
kad asz noriu piktumą nuvaryti ant ne- 
apkencslomu ypatų, bet turi prisipažin
ti, Jog tą man prikištąją neapykantą 
nori nugręžt! ant naujos parapijos sąna
rių ir klebono, kad nesaoka pagal Ta
ra įstos užtrnktą smuiką. Juk pats gerai 
atsimeni, kad netik "Kataliką”,"f-korį 
pagimdei ant pjudymo terp savęs lie
tuvių, bet ir szventą vietą apvertai ant 
isxl!ejimo savo tulžies kartumų. Pa
minkai,kaip isx sxvantos sakyklos, peši-
szukedamas Miaukei greiesiaua ant ma- j nykaxoxiu lenkiuku u. Stanislovo kapi-

I kon atkako jis 1895 m., apsistoję mieste 
Kimberley. ir ežia tapo palaidotas. Gen
ies ir draugai norėdami piaeziau daaiži- 
noti apie Jo myri tegul raszo ant adreso: 

G.P. Falcon,
P.O. Box 153, Kimberley, So. Africa. 

Baltimore, Md. Vasario 15d., 1901 m. 
pasimirė ‘mano mieliausia moteriuke 
M ar joną Jakeliene, palikdama mane su 
ketvertu mažu vaikuesiu didžiausiame 
nuliūdime. Vaikuczial vyriausias 8 me
tu, Jauniauses3. Velione yra gimus isz 
tėvu Barboros Ir Kazimiero Masidons- 
kiu, Kauno gub., Raseinių pav., Bailelio 
parap. Turėjo 38 melus amžiaus, 13 
melu pragyveno Amerikoje. Buvo tai 
dora moteriuke ir gražiausioje sutikini 
je sugyveno su savo vyru per visa 10 me
lu nuo apsivedimo. Palaidota isakil- 
mingai su sa. miniomis tapo ant czia-

no delno iszaugs plaukai, negu kita I n[u Jos nuliūdęs vyras
ChicagoJ lietuviuką R. kalalikiszka Jonas Jagella,
bažnyczia stosiąNeklauaikyt ir netikėkit ll7 Hanover st, Baltimore, Md.

South Boston, Mass. Vasario 22 diena, 
tuomet tožnyczioj. »ui- 1801 “ Marjona Vyu-

mena. Tuomi, vargne, neatsiekei sa- paeinanti isz Kauno gub..
vo mierio, bet prieazingai, pasirodei TelKiu P®*-» Q«gždu parap .Pergyveno 

su uvo vyru 8 metus, valku nepaliko. 24 
Vaaario tapo gražiai palaidota ant kata- 
likiszku u. Kryžiaus kapiniu, Mslden,

kol asz ueapskelbsiu isz szitos vietos"! 
Jei Tamista neatsimenUszimtai žmonių, 
buvusių tuomet bažnyczioj,

Pagal ptvf. JĮuebaumą

j Viršutinė pusė turi 
bumburėlius leidžiančius skystimą tarpinantį 
ir pervirinantį mėsas. Nutupus vabalui ant 
lapo, abidvi pusės užsidaro ir tokiu budu 
vabalas liekasi »pagautu. Išleistas iš 
lapo bumburėlių skystimas sutarpina ir per- 
virina minkštas vabalo kūno dalis, kurias 
(taškui lapai įtraukia į vidurį; putam abidvi 
pusės vėl atsidaro ir vėjas nuo lapų nupučia 
pasilikusias kietas, netinkančias - aut maisto 
kūno dalis, '

Q Pereituose metuose Prancū
zijos vyno augintojai surinko vy 
no 67352660 hektolitrų, arba 
ant 19444980 ha ilolitrų daugiaus 
negu'1899 na. Po vynyczioms 
yra 1730450 hektirų (hektaras 
beveik lygus desiutinai). Nuo 
hektaro nurinko po 39 hektol trus 
vyno (hektolitraa turi 25 gor- 
ežius) arba 11 hektolitrų daugiau 
negu 1899 ra. Vertė f vyno iš
spausto Prancūzijoj pereituose 
metuose fiekia 1261. ^8000 ^.

y Angliszko parlamento že
mesniame bute, Aiiijos pasiunti
nys O'DonnelI bandė pradėti kai 
t>ę senoj airių gaėliszkoj kalboj. 
Parlamento perdėtinis vienok ne 
sutiko ir užgynė O'Donneliui ga- 
ėliszkai kalbėti. Tas tuom už
gautas, atsisakė angli sekai kalbė
ti. Anglijonai ar tai Anglijoj ar 
Amerikoj nekenezia mat kitokių 
kalbų taip jau kiip maskoliai.

| Berlyno policijos virsainįkas 
pagarsino, jog ypatoa gavusios 
svetur daktaro diplomę, Vokieti 
joj ne turi tiesos daktaru vadin
tieji, uš vsrtojimę daktaro titulo 
toki bus .sudų baudžiami. Ir 
Amerikoj reikalingas butų toks 
padavadyjimae ant atskyrimo 
daktarų nuo felczerių.

l| Frankfurto, Vokietijoj, ban 
kierius Jurgi.? Sperger paaukavo 
1 milijonę markių ant platinimo 
ir pakėlimo gamtos mokslų. Kad 
mes galėtume ratti tokius gera- 
dėjus ir męs dauginus nuveiktu 
me. Mes vienok milijonierų ne 
turime, bet be tokių galime apsi
eiti sudėdami ^didesnes sumas isz 
mažų aukų, jeigu tik turėtume 
daug norinezų aukauti nors po 
mažai.

| M-eetZCape Town, pietinėj 
.Afrikoj, terp negrų t-iauczia vis 
smarkiau maras. Kiek iki sziol 
apsirgo cz>a žmonių, nė valdžios 
ne žino, kadangi negrai slepia Ii- 
gę, Pereitos serėd >s dienę ant 
u ly ežios rado vienę negyvę ne - 
grę. Daktarai isztyrė, kad jis pisi 
mirė nuo maro. Buto jau apsir- 
gimai maru ir terp angliszku ka
reivių. '

| Studentų sztra’kjai* Maskoli- 
joe augsztesnėse mokyklose dar 
labinus iszsiplatino. Sztraikuoja 
ne tik universitetų studentą*, bet 
ir kitų augaztesnių mokslų iusti 
tūtų. Prie sztraiko pristojo stu
dentai girinįkystės akademijos, 
kelių instituto. Maskvoj suaresz- 
tavo 300 universiteto studentų.

F Meksike, aplinkinėse kraszto 
sostapilės diktai p tsnigo, sniegas 
ušklojo visę klonį. Kadangi ežia 
nuo 50 metų sniego ne buvo, tai 
visa jaunesnėj! gentkarlė jo ne 
matė ir nešinojo.kas tai do baltos 
dulkės ušklojo lauktis.

| Ant visos žemės yra dabar 
isz viso 1500000060 gyventojų. 
Anglijai su jos kolionijoms pri
guli iszto akai t liaus 25,9%, 
Miskolijai 8,09%,’ Prancūzijai 
6,3%, Suvienytoms Valstijoms 
Sziaurinės Amerikos 5,7%, Vo 
kietijai 4,6%, Austrijai 3,1%, 
Italijai 2,2%.

I____
| Laike paskutinio gaisro ke 

rosi no krautuvių piešte Baku, 
ant Kaukazo, isz viso 127 žmo
nės sudegė.

y Danija pertraukė Urybas su 
Amerika ir atsisako parduoti Ame 
rikai Danijai prigulinczias Anti- 
lių salutes, kadangi mat iszduvi 
mus ant palaikymo prie Danijos 
tų saluczių apa.ėmė uždengti Da 
niazka garlaivių kompanija.

| Pagal pereituose metuose 
atliklę liaudės suskaitymę Itali 
joj pasirodė isz viso 35 milijonai 
gyventojų. Jeigu teip daugin
sis gyventojai Italijoj ir toliaus, 
tai neušilgio ji daugiaus jų turės 
negu Prancūzija.

pietinėj| Mieste Grenoblej, 
Prancūzijoj, stato dabar bronzinį 
paminklu beždžionei Chirlemag 
ne. Szitas žvėris buvo gerai pa
žįstamas. Porę metų atgal jie 
iszgriebė isz szulinio įpuolusį 
vaikę ir iazgelbėjo jį nuo prigėii 
mo.

j M*este Arica, republikoj Pe
ru, buvo smarkus šėmės drebė
jimai, kurie sugriovė ir pagadino 
daug triobų. Persigandę gyven
tojai isz miesto iszbėg:ojo ant 
laukų.

i; Iszpanijoj, mieste Madride 
diktai pasnigo. Sniego ežia nuo 
8 metų ne matė. Sziuom kartu 
tiek jo pridrėbė, kad bėgiojimas 
ulyczinių karų ir geležinkelių 
trukių lapo dideliai apsunkintas.

. | Siedlecų gubernijoj, (Lenki
joj),ukiuįkai kėltsi per upę Wis- 
lę netoli miesto G o ra Kalvarija. 
Valtis ant vidurio upės apvirto 
ir besikelianti supuolė į upę. 
Szeazi ukinįkai prie to prigėrė.

I 21 d. vasario iszpuolė 24m. 
sukaktuvės pu pieši avimo dabar
tinio popiežiaus Leono XIII. 
Dėl szalto oro ir silpnos sveika
tos popiešiaus apvaikszcsiojimo 
sukantuvių Ryme ne buvo.

| Mieste Omdurmaų, Pietinis 
me Egipte, du batalijonai ang 
liszkos kariaunos, uš kę ten susi
pykę, susi m uszė. Susimuszime 5 
kareiviai likosi užmušti, o 22 su- 
šeisti.

J Italijoj, ypacz Rymo aplinki
nėse,yra labai daug darbinįkų ne 
turinczių darbo. Mieste Pouilles 
buvo net maisztri pakelti be dar
bo ėsanczių darbinįkų.

| Airiui reikalauja, idant še 
mesniame angliuko parlamento 
bute butų įvesta sena airių 
gneliazka kalba.

! Visoj Vokietijoj dideli szal- 
cziaL Dancigo jūrių kojoj pri 
szalo žvejų laivai ir trys žvejai 
suszalo.

Kun. Kravczunui ir Jo **K»tali« 
kui”

Sveikas gyvai pone "Kataliko” bose! 
Tamiata tavo "Katalike" •»kaiti oeoo- 
ryt tu manimi polemikų vettl, beje buk 
tai dėlto, kad asz nežinia ką raaząt. 8 nr. 
tavo'‘Kataliko" teip itzsireitzki; “kada 
saa nori raižyti į Ui k rasit i. turi žinoti 
ką rasto. Tamitta - gi per - “Lietuvą" 
raszei gal tikt dėlto, kad piktumą nuva
ryti antneapkaneziamų ypatų et....Ar 
neteiaybB? O kur liogika Tamiatoa, ar 
Tamiatai, kaipo "gazietpa” toaul nerei
kia žinoti ką raazai į aavolaikrautį? O 
paavelgk, kaip tą aavo užduotį iazpUdai: 
“Dziennik Chica<oaki" 22 nr. aauaio 26 
d . aaio meto azitelp praoeazė: ‘Požeij- 
cenie węglaka miennego.Czia tik zecerio 
klaida. Jog vietoje I padėjo 1, nea tada 
būt buvę węgla nowego koecioia I i te wa- 
kiego. Jutro, w niedzielę, d. 27 bm* 
odbędtie aię požirięcenie wjgla ka- 
miennego.,.. Taigi žiūrėk Tamiata, po 
aaimta caemerių, ką Taamia raitei tar.

nevidonu kataiiazkoa bįžnyctioa, kata- 
likiazko tikėjimo, dabar, paairodei kuo
mi esąs, dabar aiazku kaip ant delno, 
Jog Temintai tikt “pleniądze, honory" 
terūpi,o kad pildai pareigos kutalikizz- 
ko kunįgo, lai dėl materijaliszkoa nau
dos. Ar ne teip? Juk kitoniatkai ir ne- I glekasykloae, neužtemyjaa kad dar vie- 
gali būti, nes jei Tamista butum nore- nasjo užtaisytas szuvya nelszove, ėjo 
Jęs krikszczloniszkai. Jau nesakau kaipo prie degimo nauju atuviu ir tuom tarpu 
kaulikiazkas kunigas, pasielgti, tokių taa iszszove ir nelaiminga užmusse ant 
niekų nebūtum skelbęs. Reikėjo žvilg- vietos. Velionis paėjo iat Kauno gub., 
lereti į 23nr. D.Ch. o tenai butum radęs Raseinių pav., Kvedernes parap. Ch i es
to suklydimo atszaukimą, delko to nepa- goję 
darei? Tamista likt vienas žinai. Duoki-Į 
me, kad D. Ch. būt viską neteisingai- 
padejęt, opaakui neatszaukęs, ar Temin
tos nebutu buvusi priderme pirma gerai 8urinkuT>roVs7iu|^Unamuosir 
pasiteirauti apie tą paszventinimą, b Į 
luomkart jį teisingai apraszyti. bet 
neleisti į svietą melagysčių. Ne, ne, 
Tsmistai nerupi katalykyste, bet kas 
kitas........... Temintos "Katalikas" ners
katalikišku laikraazcziu, Jis tik vardą 
kataliko pasidaręs nessioja. Geriau bu
tu, kad Jis plauktų atgal-Vilnos krantais, 
iss kur atsibaldė- Ant galo kaslink po- 
lemikų.kurių.Temintos "Katalikas" teip 
dideliai bijosi, asz nemitlijų vesti, nes 
nėra su kuomi. "Kataliko” kiek 
vienas apazviestesnis lietuvy! itzveogit.

John Petronius.

VVilburton, Ind. Terr.Vasario 21 diena 
1901 m Antanu Vaitkus dirbantis an-

turi savo tikra broli.

Aukoa ant kankintiuiu.
Sulyg sxioi buvo kasoję 9233.32

Se ra n ton. Pa.
Mahanoy City, Pa lietuviai nuo 

teatro
F. M i kol ainis, Thorp, Wis.

92 50

95 00
70

Draugyscziu Reikalai

PafieRzkojimai.
Pajieazkau savo brolio Kazimiero Rim

kaus, kurt 12 Rugpjuczio 1900m. itzvaže- 
vo į Ohtcagos ligonbull.t Jit paeina isz 
Kauno gub , Raseinių pav., Kaltinėnų 
vol., kaimo Vitogaloa Jis ;>ats ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

M. Rimkus, Aldertop, Ind. Terr.
Už-ž)

Pajieszkau savo tėvo Motiejaus Štai- 
caiaus, Suvalkų gub.. Marijampolės pav., 
Kiebiszkiogm. kaimo Ssaltiniszkiu; 2 
metai atgal gyvena Jis Cartondale, Pa. 
Kas man apie ji duos žinia užmokėsiu 
tam 91.00. Mano adresas -» x

Charles Bzalcziua, 
235 Low Quarry st., Hamillon, Scotlasd.

Kaltinėnų

Temykit* Sanarlal I>r-tea
A. Daukanto. i trokaiciio, iu Paulynes kaimo, Fran-

Cbicar*- I>r-te Sirnano Daukanto ant ciaąkauaDžiaugtoiwGirkalnio parap., ir 
nuairinkitno laikyto 6 <1. sausio 1901 m. 
nutarė laikyti‘“Lietuva” už organa ir 
ant sekanc*io meto. Todėl visi aanariai 
privalo už Ji užsimokėti ant sekanerio 
susirinkimo, kuris bus laikytas, 3 d. Ko
vo. Taipogi Dr-M nutarėdapirkti įtaru 
knygyną daugiau knygų. Knygynas tai- flo <ub 8jriauIlu 
pinasi toje pacxio|e salele kur ir suairin- ka|mo Kiauklių. Jie p_ __________
kimai draugyste* yra laikomi, po nr. teiksis duoti žinia ant adreso: 
3301 S. Morgan St., iss kurio kiekvienas J<* Ramanauskas,
dr-tea,xanarys gali gauti knygas ant pasi- 1 An,r ave’’ Scranlon, Pa.
skaitymo dykai; neprigulinti prie drau- Pajtesakau KazimieroPalucko, Kauno 
gyttes gali gauti Jas už užmokesti po 5c. r*b • Skaros parap.. kaimo Ssnykonių. 
ant sanvaites nuo kiekvienos knygos. • i» pata *r kės kitas ^iksis duoti žinia 

a v___ i_laBl _G- p- Falcon.

tapo užtvirtinti knygiai ant sekanesiu Į 
metu: Kas. Liaudanskis 3301 Morgan 
st., ant antru metu ir Jonas Radavycsius 
3252 S. Morgan st., ant pirmu metu. 
Norėdami gauti knygas steissaukytsatn
ešini į knygyne, po nr' 3301 S. Morgan 
st. A. Bijanskas, sekr. >

Pajieszkau savo draugu: Antano Pe- 
11 rok aicaio, isz Paazlynes kaimo, Fraa-

I dėdės Juozapo Barczio isz Niuksimos 
kaimo; visi trys Kauno gub., Raseinių 
pav. Jie petys ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso; Jos Barczss.

Box 138, G i rard vi Ha, Pa.
(M)

Pujiesskau savo draugų; Julijono Na
vicko ir Juozo Ramavicsiaus. abu Kau- 

Gruzdžiu vol..

Ant susirinkimo laikyto 3 d. Varorio p.o. 1įs, Kimtoriey. So. Africa.

Pajieazkau aaw<> pusbrolio Kazimiero 
Klimazricziauz, isz Suwalku gub.. 2 me
tai gyweno VVilkes Barre. Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adre
so: \Villiam Kiemelis.

2224 Tusti n st., Pittaburg, Pa.
_ , H Pa.iienkau Antano Pluogio isz kaimo

3327 Auburn avė.. Chicago. Czalaikonlu ir Aiyano Tribulo isz kaimo
Poezkevicziu. abu Kauno gub. Panewe-

Temyketi aanariai “Lluoaybea” . iio pav. Jie petys ar kas kitas teiksis 
Draugjstea. duoti tiniaant adreso: Jos Plungis

Chicago, Dr-te Ii uosy Les ant sawo Boz 467, Vlclor. Color.
suairinkimo laikyto 3 d. Waaarlo, 1901 Pajukau Jurgio ir Justin oaMazgeiiu, 
nuUre palaikyti "Lietuva" ui sawo or- abu Vilniaus gub. Traku pav. Merkinea 
gana ir ant antro meto. Todėl aanariai ar
nemokanti skaityti arba turinti slKcziai 
isz redakcijos užsistelewe laikrsszli, 
teiksis duoti žine Dr-tea sekretoriui iki 
8 d. Kuwo, lai sekretorius lai k rust i su-

’ j gv-zv ii s a MMSiiįvsnro, uauuu
laikys. Nedawe žinios sulyg minėtai lUaeiniu pav., Barti nikų wol. kai- 
dienai bus priwersti už ji užsimokėti į | mo Potokszlea, gyveno Baltimore j. Jie 

patys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
Aleks Daugeli, 

Westville, III.

Konstantino Jarusevi-

teiksis

kitM teikiia duoti žinia antadreao: 
Leonard Treinawicziua,

7 Franklin si., Naahua, N. H.

Pajieazkau savo brolio Juozapo Dau- 
ęelo ir sesers Agoloa Btonienaa. Kauno

r-tes kasa. Su guodone
A. Radauskas, -sekr.

3252 S. Morgan st., '
adreso; 

thTčago, III. Boz 59,

Pajieazkau
Chicago, Dr-ste Liuosybes laikys savo Kauno gub., Telazlu pav , Gargi-

eaeno). 3
kowo, 1 wal. po pietų, Salėjoj. Petro John Kaspaiaviete,
sziaus, 168 W. 18lh tt. ant kurio wlsi Į184 3rdst., So. Boston, Mats.
sanariai priuodo pribūti. Naujiems i 
įtariama įstojimas dar 91.00.

Dk-tk Lilosybks.

Chicago, Liet. Republ. Abroham Lin 
coln Kiiubas 11 (10) vardus laikys sawO 
metini susirinkimą SubatoJ, 2 Kowo, 8 
vai. vakare. Saieje Bimano Lelessiaus, 
68 W. 25th st. snt kurio visas to kliuto 
sąnarius ir visus kitus lietuvius kwie- 
czia susirinkti. Komitbtas.

Minersville, Pa. Vasario 3 d. 1901 m 
"Ukesu Laisves Draugyste". atidarė 
mokslaine mokinimuisi; skaityti, raszytl 
Ir arikmstikos. Mokintiniai turi ežia la
bai lengvas iszlygaa, kadangi draugyste 
du^dasale ir mokintojus, o mokitiniai tu
ri tik užžiburi užsimokėti. Ant tokiu jau 
iszlygu yra priimami mokslainen ne tik 
Draugystes sanarisi, bet ir visi kiti lie
tuviai. Norinti naudotis isz mokslaines 
gali ateiti ant Juozo Lietuvninko sales 
nuo7 Iki 9| kas vakaras, iazskiriam se- 
redos vakarus. Užkvieczia visus, 

Dr-tks Komitctas ,

Baltimore, Md. 4 d. Kovo, 1901 m. trys 
lietuviszkos Dr-tea:"Szv.Jono Kriksst.”, 
"N. Kv,pernyko" ir “G.L.K Kelstuczio" 
iszkilmlngai apvai^szesioa diena atmin
ties iszsiliuosavimo nuo baudžiavos. Ap- 
valkszcsiojimas bus Manhatan salejel012 
E. Baltimore st. Prasidės 7 vai. vakare. 
Apart vieliniu kalbėtoju kalbės tetpgi 
D-ras J. Szliupas ir P. Mikolainis iu 
Plymouth, Pa. fnženga vyrams 10c., 
moterims ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia kuoskalt- 
llngiausiai susirinkti.

Vardan visu trijų draugysesiu, 
K. Baltrussaitts. sekr, .

Phlladelphia, Pa. “10ta susi vien. L. 
< A.Kuopa“laikys nepaprasta susirinkimą 
subatoj, 9 Kovo, 7į vai. vakare, saieje 
neprigulmingoKHubo. ant Bo. 2nd st., 
ant kurio visus tos kuopos sąnarius 
kvieczia susirinkti, nes yra labai svar
bus reikalai, J. Butkus, sekr.

du parap Jis pats ar kas kitas 
duoti žine ant adreso:

Pnjiesxkau savo sunaua Antano Sad- 
| lauako. Kauno gub. Raseinių pav., kai
mo Girdžiu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant ant adreso:

Augustas Sadlauskas.
Springvalley, III.

Užstojo Gavene.
lupažintojal visu beveik religijų už

laiko pasninkus Ir perstoją kėlę visokius 
pasilinksminimus, idant per sumažini
me gyvenimissku linksmybių pasitikti 
atelnanczia isaganymo valanda. Pas
ninkai vienof turi taipgi ir dideli hygi- 
Jcniszka ženklinguma, kadangi jie su
veda j tvarka ils bestoj i rno organus. Tei
sybe, sugadinta systema žmogaus kūno 
ne visuomet galima pasninkais suregu
liuoti; ežia reikalingos yra ir atsakan- 
czios gyduoles. Guriausiai už vis tame 
patarnaus Trinario American Elixir of 
Bitter Wine, kurs per eiles melu tss- 
tirtas yra kaipo naudingiausias vaistas 
nuo chroniszku ligų ir kuri geriausi gy
dytojai rekomenduoja vartoti nuo viso
kiu pilvo, kepenų ir inkstu ligų. Jis 
yra sudarytas iss įvairiu gydaneziu aug
menų ir geriausio raudonojo vyno; fa
brikuoja jį žinomas Joeeph Triner, 799 
So. Ashland avė , Chicago, Iii. Gali 
gauti visuose auliukuose (Vien bonkose), 
tik reikia saugotis nuo bledlngu imitaci
jų, kokias'jau szian bei ten prasimanė 
piktos valios žmones daryti Ir pardavi
nėti kaipo Trinario. Tikrasis Trinerio 
Kartusis Vynas rekomenduojamas yra 
kaipo geriausias naminis vaistai dėl iss- 
valytno kraujo, sureguliavimo vidurio, 
pakėlimo apetito ir noro dirbti. Jis gy
do taipgi nuo persissaldymo ir apsaugoja 
nuo daugelio ilgu, sudrutindamas visa 
organizme žmogaus visokio amžiaus Ir 
abisju lycziu.

D. Jautrunuig gyvūnų ir augmenų.
Didesnė dalis gyvūnų turi jausmų orga

nus, kaip antai: organus matymo, girdėjimo, 
kvepėjimo,skanumo, dasilytėjimo ir apart to 
dar nervų arba drigsnių sistemą, kuris susi
deda iš vidurių arba centrų, kaip antai: 
smegenų ir nugarkaulio pienų pas kaulinius 
gyvūnus ir drigsnių, kurios' bėga iš vidurių 
| jausmų organus kaip ir į visus kitus kūno 
organus. Su pagelba jausmų organų, drigs
nių arba nervų, nervinių vidurių, gyvūnai 
jaučia, paveikslai!: su pagelba akių, maty
mo nervų ir tūlų nervinių centrų arba vidu
rių gyvūnai mato šviesą, šešėlius, parvas, 
pavidalą visokių daiktų; su odos pagelba, 
odos nervų ir kitų nerviškų centrų, skaudėji
mą nuo užsigavimo, nuplikimo ir tt.

Augmenys-gii ne turi nė jausmų, nė 
drigsnių arba nervų sistemo.

Beniaus visi tikėjo, kad tik gyvūnai jau
čia, o augmenis laikė už visai nejaučiančius 
organizmus. Tame jieškojo' didžiausio ir 
svarbiausio skirtumo terp gyvūnų ir augme
nų. Pažiūrėsime, ar iš tikro teip yra. .

Pirmiausiai rpikia atminti, kad tūli že
mesnių skyrių gįyvunai, kaip antai jūrių 
pintys, tūli gyvi parazitai, teip kaip ir au
gmenys, ne turi jausmu organų, ne turi drigs 
nių sistemo, o vienok ir jie jaučia. Tą ne 
sunku patėmytk jeigu įdurti, nuplikinti, 
užleisti šviesą arba kitokiu budu užgauti, tai 
tie gyvūnai raitosi,taigi ginasi nuo visų erzi
nimų. Teip yra į»ias visus ir žemiausio laip 
snio sutvėrimus, kaip antai pas matomas su 
pagelba padidinančių stiklų amebas, infuso- 
rijas ir tt. Visi tie smulkus sutvėrimėliai 
ne turi nė jokių sį>ecijališkų jausmų organų; 
ne turi nė nervų, ; bet ir tie jaučia visokius 
suerzinimus, jaučįa šviesą, nors ne turi akių, 
jaučia ir skaudėjimą, ką matyt iš jų krutėji
mų. Ne yra visai be jausmų ir augmenys. 
Kelis faktus tą patvirtinančius privedame 
žemiaus.

Beveik visuose daržuose, kur tik yra 
oranžerijos, arba gpecijališkos triobos augi
nimui šiltų kraštų augmenų, galima patikti 
šiltų kraštų augmenį vadinamą mimoea gė
dinga (mimam pudica), kurios lapai, panašus į 
plunksneles, labai yra jauslus ant visokių 
suerzinimų, ant dasilytėjimo. Užtenka da- 
silytėti nors vieno lapelio su špilkos galu, 
plauku, o lapas tnojaus užsidaro, nuo to su
erzinimas tuojaus pereina aut kito lapo ir 
teip toliaus ir ant galo visi lapeliai užsidaro 
ir nudrymba žemyn; užtenka ant to dasily- 
tėti nors su plaukeliu vieno lapo.

B-Po dasilytljimui.A-Mimosa prie? d ailytAjimą.
Jeigu sukrutinti, arba suduoti į puodą, 

kuriame auga m; moša, ant syk visi augme- 
niee lapeliai užaidaro ir jų uodegėlės nu
drimba žemyn.

Yra ir daugiaus augmenų jaučiančių da- 
si lytėjimą; prie tokių priguli pirmiaus apra
šyti mintanti vabalais augmenys, kurių la
itai, nutupus vabalui, tuojaus užsidaro. 
Jautrus yra vyrukai tūli} žiedų, kaip antai 
rugšterškės urbk berberiso, kurie užgauti, 
tuojaus sukruta' ir tai ne tik užgautas, bet 
ir kiti, į

Augmenys vienok jaučia ne tik dasily- 
tėjimą, užgavjiiią, įdurimą, bet ir šviesą. 
Daugelis augmenų, kaip antai robinija (aka
cija) , mimosa, dobilai ir tt nusileidus sau
lei, suglaudžia lapelius, lyg užmiega. Už
tekėjus saulei, kaip tik tokius užmigusius 
augmenis užgriebia šviesos ir šilumos spin
duliai, nudribę lapeliai išsitiesia, atsidaro.

Tas paeina nuo to, kad po įtekme šilu
mos ir šviesos tūlos augmenų dalys susitrau
kia ir per tai vanduo, palaikantis pakeltus 
lapus, pereina į kitas augmenies dalis. Per 
pasitraukimą vandens, tūlos dalys augmenies 
nulinksta. Dėl perėjimo vandens iš vienų 
augmenies dalių i kitas ant nakties,tūlų aug
menų lapai susiglaudžia, nudrimba žemyn; 
ta priežastis gimdo augmenų miegą.

Jautrumas^ augmenų, imant apskritai, 
labai panašus įijautrumą gyvūnų. Kaip gy
vūnai teip .ir aįugmenye gali priprasti prie 
tūlų suerzintųjų. Jeigu suerzinsime kokį 
nors gyvūną, jįs sukrutės, taigi atsilieps ant 
suerzinimo, ant atgavimo, bet jeigu tą dary
tume nuolatai per ilgesnį laiką, tai gyvūnas 
pripras ir ne atsilieps visai ant erzinimo, ar
ba vien tąsyk, Jeigu erzinimas juo toliaus, 
juo bus smarki............................
galo pails atsa 
jo išsisems ir 
Po trumiiesni 
jautrumas vėl i 
galime rasti i 
jeigu sderzi

miis; bet ir tąsyk gyvūnas ant 
Unėti ant erzinimo, jautrumas 
int galo paliaus atsakinėjęs, 
im arba ilgesniam pasilsi ui 
mgrįž. Tų patį apsireiškimą 

>as augmenis: pa veikslai!, 
mimoeą, ji uždarys savo

___ bet 
laiką, tai jautrumas pasibaigs ir ant erzini
mo augmenis visai ne atsilieps; atgaus jis 
atgal nužudytą jautrumą tik tąsyk, jeigu jį 
per ilgesnį laiką paliksime ramybėj. Taigi 
lygiai gyvūnai kaip ir augmenys prie erzini
mo iš palengvo pripranta ir ne rodo jau
trumo.

Ir kituose dalykuose, kaslink jautrumo, 
gyvūnai panašus į augmenis.* Yra, paveik- 
slan, medegos užmigdančios, atimančioms 
jautrumą žmonėms teip, kad galima juos 
pjaustyti, o jie ne jaučia skaudėjimo. Prie 
tokių atimančių jautrumą daiktų priguli, pa- 
veikslan, chloroformas; todėl tai daktarai 
prie skaudžių operacijų chloroformuoja ligo
nį, pridėdami prie lupų jūrių pintis pavil- 
gintas chloroforme; ligonis, prie kvėpavimo, 
įtraukia chloroformo garus ir po jų įtekme 
užmiega, nužudo jautrumą teip, kad nieko 
ne mato ir ne jaučia, ne jaučia visai, kada 
daktaras pjausto jo kūną.

Augmenis, teip kaip ir žmonis ir kitus 
gyvūnus, galima užchloroformuoti arba ki
tokių budu atimti jiems jautrumą. Jeigu, 
paveikslan, po siikliniu kliošu pastatysime 
puodą su augančiu mimosos krumu ir po 
tuom kliosu padėsime - šmotelį jūrių pinčių 
pavilgintų chloroforme, kuris, garuodavę
pripildys garais orą po kliošu, tąsyk inemo-* 
sos krūmas nužudys visai jautrumą; galėsi
me šakutes ir lapus čiupinėti, badyti su špil
ka, lapeliai ne nudribs, taigi augmenįs nu/ 
stos jautrumo po įtekme chloroformo garų 
teipjau, kaip tai būva su žmonėms arba ki
tais gyvūnais. Išimkime vienok iš po klioėo 
mimosos krūmą ir palikkime jį ant oro, o jis 
į kokį laiką atgaus nužudytą nuo chloroformo 
garų jautrumą ir prie mažiausio dasilytėjimo 
lapeliai jo nudribs žemyn.

Taigi matote, kad jautrumas augmenų 
yra toks jau kaip jautrumas gyvūnų: visoki 
suerzinimai, užgavimai atsiliepia lygiai ant 
gyvūnų kaip ir ant augmenų; prie visokių į 
erzinimų ir užgavimų, jeigu tą darysime per 
ilgesnį laiką, pripranta lygiai gyvūnai kaip 
ir augmenys ir ne rodo jautrumo; po įtekmę 
tūlų medegų nužudo jautrumą lygiai augme- / 
nys, kaip ir gyvūnai, ne jaučia suerzinimų * 
ir užgavimų. Iš visko vienok aišku, kad ly- i 
giai gyvūnai, kaip ir augmenys jaučia suer-~ 
zinimus ir užgavimus.

Yra ir daugiaus apsireiškimų, kuriuose " 
jautrumas panašiai apsireiškia lygiai terp 
gyvūnų kaip ir terp augmenų.

E. Krutėjimai gyvūnų ir augmenų.
Paprastai skirtumą terp gyvūnų ir aug

menų žmonės remia ant to, kad gyvūnai kru
ta, gali persikelti iš vietos į vietą, augmenys 
gi savo noru to padaryti ne gali.

Žvėrys, kada tik nori, perbėga iš vieno* j 
vietos į kitą jieškodami maisto arba atsakau**^** 
čio klimato, išgązdyti bėga; net bud^^i 
ant vietos, žvėrys gaįi krutinti visokias save 
kūno dalis: kojas, uodegą ir tt. Augmenys 
gi pritvirtinti šaknimis dirvoj, gali būt pa
krutinti, paveiksimo, vėjo, išrauti ir pernešti 
į kitą vietą užtvinusių vandenų, bet pats iš 
savo noro ne gali persikelti į kitą vietą, ne 
gali be pašalinių priežasčių pakrutinti nė la
pų, nė šakų. Jeigu paimsime ant sulygini
mo augštesnių skyrių gyvūnus ir augmenis, 
skirtumas iš tikro, rodosi, labai dideliu terp 
gyvūnų ir augmenų, bet peržiūrėdami že
mesnių skyrių sutvėrimus, pamatysime, kad 
kaslink krutėjimo nėra teip labai didelio 
skirtumo terp augmenų ir gyvūnų.

Yra ant svieto dikf 1 sutvėrimų, kurie, 
teip kaip ir augmenys, ne gali {įersikelti, ka
da tik nori, iš vietos į vietą, kadangi jie pri
tvirtinti, priaugę prie žemės. Prie tokių su
tvėrimų priguli, paveikslan, jūrių pintys, 
koreliai ir tt. Kol jie jauni, dar ne visai 
išsivystę, apžėlę jie ant viso savo paviršiaus 
smulkiais plaukeliais, kurie kruta labai g. 
tai ir su pagelba tokių plaukelių tie sut 
rnai gali piaukinėti vandenyj gana grei 
Užaugus gi visai tokiam sutvėrimui, prapuo 
la plaukeliai nuo kūno, ir gyvūnas prilimpa 
prie kokio nore daikto, paveikslan, prie ak 
mens arba uolos ir per visą savo amžį lie! 
pritvirtintu prie žemės teip jau kaip au 
nys į dirvą įsikabinę savo šaknimis. Kum 
vienok korelių, nors ne gali persikelti į ki 
vietą, gali krutėti būdamas pritvir 
tintu prie žemės; koreliai gali ištęsti arba su
traukti ilgas griebimo prietaisas, ėsančl 
prie nasrų skylutės; su joms jie griebia ant 
maisto priplaukusius mažesnius sutverimė 
liūs; suerzinti, sutraukia griebimo prietai 
saa, teiposgi ir visą kun^. Jūrių pintys 
ne gali ne tiek krutėti; ne įstabu todėl, je 
gu per ilgą laiką laikė net mokslinčiai juri 
pintis už augmenis, kol ne persitikrino, 
ir jūrių pintys turi odą, skylę priėmimu 
maisto arba nasrus, odos skylutes, per ku 
rias vanduo teka į nasrus ir skylę išmetim 
vandens, skeletą ir tulus kitokius o 
kokius turi gyvūnai, vienu žodžiu, organu* 
pritinkančius gyvūnams. Taigi mat ne tik 
augmenys ne gali krutėti, bet ant svieto 
tūli gyvūnai ne galinti persikelti iš vietos 
į vietą.

Jeigu vienok tūli gyvūnai ne gali persi
kelti iš vietos į vietą, ne gali krutėti, tai vėl 
ant žemės yra augmenys, kurie gali tą dary
ti, taigi gali krutėti. Koks yra tas krutėji
mas. paaiškinsime žemiaus.

Jeigu matote ant medžio gražius nuno
kusius vaisius, prisiartinate prie medžio ir 
jeigu vaisius yra ne augštai, pakeliate ranką 
ir nuskinate vaisių. Toks krutėjimas paei
na nuo jusi} noro, darote tą su apsvarstymu. 
Alkanas arba ištroškęs jieško valgio arba 
vandens ir radęs, ko j ieškojo, valgo ir geria. 
Prie to atlieka visokius krutėjimus eu žinia, 
su noru.

Jeigu vienok, paveikslan, miegančiam 
vaikui pakutensite kojos padą, tai miegantis 
įtrauks koją arba sukrutįs pirštus, bet pa
darys tą be noro, ne jausdamas, ką daro. 
Taigi toks krutėjimas ne paeina uuo noro, 
atsilieka be jokios mislies, jį pagimdė pasza- 
linės priežastys. Tas pats bus, jeigu kas 
prikiši prie rankos karštą geležį: tąsyk pa
trauksite urnai ranką be jokio apsimislyjimo.

R
(Tolia, na bus.)



Pasarga.
Rosi jos valdžia panaikino dabar ssiuoe 

popierinius (bumaszkas) pinigus:-rub- 
liniaa, 5-rublines ir 10-rublinee; o ju 
vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pi n i gale Popieriniu yra dabar Komijo
je tfk 3-rublines, 25-rubli nes, 100-rubli- 
nee ir 500-rubIines. Dabar siuneziant į 
Bosija pinigus per bankas, mažiau kaip 
25 rublius reikia taikinti kad siunesia- 
ma suma duotųsi padaryti isz 3-rublį- 
niu, galima siusti: 8, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rublius. Szitoe 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
pierinius. Su didesnėms sumoms kaip 
25 rubliai vargo nėra. v

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

ažas Aukso Altorius,katalikiszka maldų kny
gute. Mukios yra ry-.metinea, vakannua, prie 
spaviednes. komunijos miežiu, mlszparu ir 
daugybe kitu: misziu maldo* su abrakėliais; 
missparai giedami lietuviszki ir loUniazki: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie issata- 
tymo S8. Sakramento, prooesiju, pakrapiai- 
mo ir tt. Yra • litaaijoa: psalmes sa. Marijos 
P- ir Karaliaus Dovido; aktai, ražaacziai, 
steciyo*. karu n k a. keliolika saurentu giesmių 
ir lt Yra lai naujausia Ir gražiausia knjfgvte 
iss vlsn lietevisaku maldaknygių, daili, bal
ta, šikti popiera; stambus, atsakus družna 
Mietą 3Ut4lą oollai. Saitu knygeliu apdarai 
Ir prekes yra sekancaios:

tais apdarais, auksiniais kraszlals.be ap 
— ho<

No 8. Mekas Akso Altorius, prastais.drū
tais apdarais, auksintais kraustau, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
klėtelėmis, su kabute ........................7f
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1u..................................... ito
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Ka daryUe. kad butume sveiki ir ilgai gy

ventume........... /...I...............,......................|Qu

Istorija įsslalko Fraaeun vainos atsiūki 
slos Afrikoje......................................
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eografi Ja arba tomas apressymas. Pagal Gul
kis, Nalkovekt Ir kitus, sutaisė Ssernss. Yra 
tai naudiagiansia les visu sulygsslol iszeju- 
siu Uetuviszku knygų. Aisskial ir suprM- 
tarnai apgauto visa musu heme, jos pavidale, 
diduma ir platuma. Jos kalnus, Ju vardus, 
augszti, vulkanus metanosius isssavas ug*i: 
isz koktu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dras
kos ir kitu gerybių, kiek mariu, ežeru, upiu, 
jn vardai, plotis, gyliu; koki kuriuose van-

svyla dalimis, iszskaltytoe viso* vtoszpatys- 
tea, karalystes, kunlgalkastystes, respubli
kos ir tt. Klek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai, pramones. Iszdlrbial ir ttesoa; ko
ki miestai, su kiek gjrventoju, fabriku, pra
monių ; kur koki orai: staleliai ar karst
eliai. Betas ar giedros; kur koks Ugi* dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diaaa ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6z8 coliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popieros 
spaudinis, 71 paveikslėliais: mapu. gyvu- 
Hute tt.................................................. Ito-jOO

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, z u kai ne mis literomis atspausti para
stai aat nugaros ir stono Preke.-52 50

Istorija Suvienytu Watotlju Szlaurtne* Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbe* atrado Ame
rika, koki csia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo wa- 
žiuoU in Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karevo te kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare ašiai 
žemei. O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu Wal*tiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
asloje Amerikos žemeje gyvenenczlam, idaat 
suprastu koke* Jis czia tiesas turi, ka* Jam 
jrra waįe daryti, kas ne šrate. Turi p^aĄa^to
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Kražių 8kerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
kada 1883 m. maskoliai užpuolė ant baiuy- 
cztos miestelyje Kražių, mūsas, ataudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, issgriove altorius te ui- 
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Mokslas apie Žemą ir kitus svietus, ju būvy te 
pabaiga. Apraazo ka* yra žeme, iss ko ji su
sideda, ant ko taikosi te kaip sukasi; ka* 
yra saule, žvalgždes.menulls; kaip toli yra 
la kitas žvaigždes; ka* yra pllaneto*. korne
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Kankles, Itetuviszkoe delno* 4 balsam* vy-
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Kataliku Bažnyczia ir mokstas pagal Zahn'*, 
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Populartoska* Rankvudis Fyzlkos Paraižė P, 
Nuris. Yra labai naadlaga krlngele viso
kiems amatniukams kaipo staliorvasa, dally- 
dems, kalviams, maszinistams ir tl. Kiek
viena* uorintis Irokl noru gura darba atlikii 
ar ką naujo issmislyti privalo apaipažiatt su 
mokslu fyzikos.kurs jam visokius darbus ir 
issmlslus palengvls. Taigi uitoje kningeieju 
yra i.zguldyto* |aulap<>* fynkou žodžiais ir 
paveikslais, ka žmogų* perskaitei iugauu 
daug {atmintie* prie visokiu landirbys- 
cziu......................................    Tto

Rankvedis Senove* Istorijos. Dalis 11. GnU-

Rinalda Rinaldiaas “ ** “ *
Rata Lapeliai naujausios dainos wok Įtakoms 

literoms , , . * .
Rsnkwed<s senosrisikos istorijos. Cite talpinusi 

apraszymai Egipto, Babllionljos, Fenioljos. 
P.rsljos, Judeoa. Indi los ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva Isteri
ja, velluama kiekvienam Ja perskaKyU. Mte

Rodo, motinom, apie auginime žlndanorie 
kūdikiu , , , , ■ I0o

Sodnas, epiniai Ir bites naudingi pamokini
mai sodaoniakams ir bitininkams ūki
ninkams ir fermeriams..,....................  10c

Arnotu, Kabu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytini
paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukard

K eburiu. Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu sušelpt 
vo tautietę ir kad taa darbas butų priderancziali 

liktas, atsiezaukite pas: 4
T. ANPRUSZeVJCZAiTe.

115 W. Division St. CHICAGO, ILL

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bsauliu pavieto.

. LIETUWI8ZKAS DAKTARAS.........
772 Milwaukee avė., -------- CH1CAG0, 1LL-

( nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius nuo 12 iki 1 po pi* t

Ateik pats arba gali paszaukfį savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 

£ tancziiys limpancziaa-gedingas ir prastoto Vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

teista "Tėvynė* Mylėtoju Draugystes'*.—Yr« 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkija nurivie- 
nyjlmo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra tp
ru zy ta lenku politika kaip jie pasfclge su 
sietuvos kualgaikuctials: Keistaezln, Vy- 
autu te kitais Itz szio* knygele* •kaityto- 
yu aiszkiai supras, ar lenku prietelyate yra 
mums naudinga ar bledinga...............j..15c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki Jie pateko po valdžia pertu Parusze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
te 4 didele* mapa*. parodanozlai netek kur 
senoveje gyveno lietuviu pratevial Apraszo 
lietuviu padėjimu dar 800 metu prtesz Kris
tau* gimimą......................................l.5Oc

Ylindaugi* Lietuvos Karalius Istortszkas pa
veikslas penkiuose aktuoee. Leaklszkai pa
rašte Julius Stovackl, lietuvlszksl verte 
Vincas Kapsas <Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 145c 

Niupmli Ltetuvtozkas Sapnlnykas, surinkta* 
ir suredit. tos dangei svetimtautvzku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisukai 
Kg 1 p tiesk a sapnlnyka,—su3l0 atezkiu abro- 
tol ii.— su aprastymu planetų ir na*lapczlu 
kokias senove* Žmones vartojo inspejimui 
ateito* —Geriau**! iszguldo visokiu*

\f..5Oe 
__ _ _ .1..O5C

Pamokslai įsiminite* te Teisybes UzguMineU 
Galvottiu visu amžių. Czia yra patilpf 128 
gražiu Juokingu ir iszminlingu pasakaioziu 
Kas nori tureli gražiu Juokingu te pamoki 
nuneriu įkaitimu tegul nusiperka sziąknin- 
gele o gardžiai pasijuoks, žmonėse turo* ką 
papasakoti te ant kiekvieno užklausimo mo 
kesduoti iszmintingą atsakymą....j..-5Oc

Rankvedis Gromatu ras tymo L Yra labai 
naudinga knygele, kun mokina kaip reik 
raszytie gromata* in:pažystamus, prlete- 
liūs, giminias, mylimatoias te mylimuo- 
S.UJ prieš* a pat ved ima, in ponu*, kunl- 

t ges, vyskupu* te kitas sugestai stovus- 
czia* ypetas PMVeikinimsKpavinczevo- 
nes) aat Nauju M*tu, dienoje verduvra, 
gimimo te kituose svarbiuose atsitik 1- 
muose.......... ......................... ............ į. ..5Oc

Kristijono Donelaiosto Rašalai........... ............
Kapai Didžiu Kualgaiksacslu IrKaralln Vil

niuje PagakA Kirkorą, pažaste N. Yra 
tai i* tori saka* isusnipiaejima* apie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvleosiu D. L. Kuuigalkas- 
ozlu ir Karalių....J.................................

Kali Žodžiai apie Auginimą, parassyti J. 8. 
Kuokssczio. Labai naudinga knygele 
levams, nor.uti*m* Užauginti savo val
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru...........j.............................................10c

Krltuollai szviešo* bei abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrosu purkra- 
tancaiu lulus Ukejlmlsskus dogmatus.... Mo

Kabalas talpinantis savyje visokius užmigi
mus Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lOo

Keltos istoriszkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitis. Jos lietu visikus ku 
nlgalkszczlus. Kražių skerdyaes Ir tt..lOo

Keistutis, tragedijas aktuose dėl teatru...........Mo
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą .........T.............................................Ito
Keletas rautu api* Kražius, parassyta D. Butke- 

ralesio. Aiszkiai apraazo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo arėsituoti, kiek sužeistu, kiek už- 
tnuaztu. klek nusudy'u ir tt................. ito
vienytose Valstijose platforma....................ito

Lietuwiszkos Pasakos. Bedega lietuviukai my- 
tologijai. Surinkta DroJ. Basauavicziaus. 
Csia telpa 14 seilinusiu lieluwlssku m y tolo 
glsaku pasaka, kaipo tat: Dievas Ir velnias; 
Perkūnas ir velnias. Žmogus ir velniaa;Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives. Laumą ir 
Laumes; Apie Ddli; Apie Giltine; ApteSzal- 
ną ir ssalti; Apie wejus. Apie milžinus; Apie 
žalėsius ir snaakgn; Apie vllktaklus arba 
wiikalokua. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe..!..................................Ii Me

mes.............................................A................ . ito
Saules Ir menesio užtemimai. Pagal M. Brae- 

siųski, paras** N. Lengvoj formoj apra
išyta ežia apie saulj, menesi Ir tau.* bei 
apie burtus tamsiu žmoelu, nesupruten- 
eslu priežasoziu visokiu gamtoj apsirelss 
kimu........................................................

Simukas ir Magdule vaizdelis Isz Lietuvos 
sodieosiu, ypaaa Jaunimo gyvenimo:

Sraras Juoku. Šutai.. Kas Norėjo.
Senove, spraszymas apie Daktery Pilypo Ka ’ 

reiwio , . , , , , , tOo
Surinkti skarbai. Apraszymas iss pabaigos 18 

amžiaus. dwt puikios pasakos .......81.0U.
Rumlszlmas arba baime tari dideles akis.

Tikra teisybe Isz Suvalkų gubernijos 15c 
Trakieoziu Dzuku dainos, Tyrmiszklu And

rius (kn. A. Burbos proza.lsski rasztaO. 
įsileido ko. Milukus. Labai naudlmra 
knyga turinti didele įuoksliszkn ver
te..................................................................11.00

lOoTalmudas žydu “ *
Tsmonius besotis. Juokinga pasaka.

.Apdarytai.

Robinsonas Kražius, morallszka ir žibgedl

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksztais apdarais, apvalei, 
kampais, auksinti krasztai. parastais 

irksrietka............................................tl.:

Senu Gadynru Iszuyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
H u tekintose; sutaisė Sseraes. Ji įprasto 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieis žmogaus ant Jos 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kuaus 
žmones kasdami gilius szulialus, kanalus ar

lloiiko* sieksniu storio Atmes. Tie atrasti 
Žemeje kanai yra sziandien užstatyti iru*k., ai.. — aL asam e t

ikalavo pakol aat mirusio 
go Jo* aite keliolikos sieks- 
llncziai iss to semia bran

giausia mokais sualpsžlaimo. kaip ir kokiu 
bud u gyvi sutvėrimai keliesi les žemesniu

kūnas randa, gali bu apsirikimo sprans- 
ip seniai Ir žmogus ant mulu žarnos at- 
o. Knyga turi >73 puslapiu stambaus 

_ i, ant grai.os popleroa ir apie 1M pa
veikslu invairiu senu gadynių Ismykusiu su-

No. 4. Malas Aukso Altorius, francuzlsz- 
koa gluodnlos skurelea apdarai., apva 
leis kampai.,auksinta kvietkakryžfus ir 

kraaztai.................................. ..g O

tvėrimu. Preke........................  ...TT. 5100
umpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apnašo visas 5 dalia svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamiluse geografija In.pradine 
mokslalną............................................U.. .SSc

Vanduo ant *ea.es, po žeme ir rlmujt žemes. 
Ruslszkai parasse Rubakin's. Verte Drugys. 
Užleido T M. Dr-te. 8zi knygute, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas raumens 
permainas ir veikmes: kaip lis persikeicite 
in garu, kyla in viražo ir tonai tttria debe-

10b

. 10c 
Czia

iszsli

Kūyjon nawos spaudos.

SOc l»o

l(k>

ga paduoda svarbiausias teatras k a* in

draugijos gyvenimo.

nOo
10c

tysjpatalkysapsisaugoti nuo tukstanczlu 
sekta Hgu, patalkys užlaikyti sualybeje s* 

Si ir mokės uA 
vo valkelius.

Aritmetika. Kniga lasslmokinimul roku adų.
25c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbeauero, ru 
trsmpu apsakymu apie pargabenimą br-te. 
Alpirkejlstu isz Italijos in žiemiu karalystes 
skersai kalnus Alpoml. vadinamu,. per
versta ant lutavl.ako Ka PetraSaarasaiozio.

vtoskal 
Binte* dainos 
Buda* gydymo. Daktarisska knyga.

Geoltogiizks* Lietuvos 
■Budinga moksllsska kn. 

Istorija Kumpos sa mapom*

vėl krinta ant žemes, iss kurios buvo pakilf. 
Cste nukritę didelius darbus veikla: snie
gas kartais uždengia eielus kaimu* ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, pasksi 
tirpdams nuo saules keiesissi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravua. spės ir' upelius 
ir kavoj, si po žeme, kur vai veikia tąpaU 
darbą kaip ir ant vlnzaus žeme*...........lOo

Žmogus Nepllasskis. Verto iss szvedissko Ne
ria. Graži apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
tunus aps.vede su varginga mergina iriai-

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

Telefonai!: Canal 78. 
Telefonuotžgalima i>z kitAvleįos 

aptiekoa.

STATE 
MEDICAL

No. S- Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slonlaas ka.lėliais, su 1 medalike- 
Uais. aksomo angare, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bietelemia, su kabe, 
auksinu krasztai .. 3SO

atvedusius. Šilta apysakėlė užtina kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gtozkos dorybes...............................i............ ŽOe

Knygos swetlinofl įspaudus.
Anima Vilto, naujausia ir grasiausia pasaka, ku

riai skaitytojas atsidžiaugt negalės...7to
Anegdotal isssitarimal Ir patarles Ist gyveni

mo senovės Grekonu bei Rrmionu " ** lOo 
teku Dievo, pasaka.................. J............ Žl.Ofi
ie kalbu pradžia ir tikro* rodo* d«l apsUsugo 
jimo nuo neprieteliu vedanczl* tas tikro ir 
Iizganlngo tikėjimo kelto In prapulty. Csia 
raezeja* BU rodo kurion yra senlauiio* ant 
svieto kalbo*. nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lletuvlszka kalba yra seniausia Ir kad tori

nuo tu neprieteliu apsisaugoti
Arielka yra nuodai peeluanU iss gi 

spręsto kas yra arielka, kaip J. 
gui. parodyta su keturiais abr 
gaus pilvo kokios Iss girtybes 
Ir paduotos rodos kaip nuo to gi

Asboela, Ir telp mokintuve dėl valku, sutaisyta 
torius, nes jame rasi daug ai "

kinanozla straipsneliu, prie 
terial ir prisskymal......... ..

Amerika Pirtyje, komedija Ketu

Aukso Altorius baltos celių- , 
ai. kvietko* ant vieno no- 

■o Užklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis. auksinti kraas-•s.oo

Dainu skrynele
DeUyde arba patarmes staltoriams, nurink tos 

Įsa naujausiu knygų, su IŽO paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai rsnMvedls aso- 
kinanttems Ir mokantiems .talioriszką 
darbą.... .........................  Į.................

Duonos JiuszkotoJal, apysaka_H. Senktevi- 
esiaas.......................................j....................Mo

Stnologisskos smulkmenos, D-roJl. Basana- 
vycataes. Moksllsski lietuvis praeitos 
tyrinėjimai, su viena mapa. ...1...........Ma

EtnoBogisskos smulkmenos ito
Egle žalcziu karaliene ir iszgriovlmas Kauno 

plltea 1M2 m., du puikus dramai paraižyti A- 
lekaandro Gužuczlo . . 7 . . Bto

Genu Deda. Graži pasaka iss szlaedlenlnlo Lie
tuviu padėjimo ito

Gyvenimas Stepo Raudnoelc pasakos Ito 
Gyvenimas Genavaltes (Genovefos). Yra

svieto daslžlnojimui

sius lastyrinejlmu* suraazytas...................
Išrankiai szventoa Inkvizicijos. vartoti VI Ir 

VII azlmtmecriuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo aut Atmes. pamate Mae

Lengvas būdas paežiam per savęs pramis
ti e raszytie, dėl nemokanczlu ito

Lietuvlszkos dainos iss visur surinktos, 
apie keturi szinjtai dainų “ M.M

I^letuviszkas Albumas, Laida I. Istoriszkos ir

pals apraaiymai. žymiausiu Lietuvos vietų, 
uždirbi m a ir naminiu darbu, kaip teif Al
torius Ausrros Vertu su stebuklingu paveik
slu Panetes Szvencziaasios Vilniuje; Griu
vėsiai Mindaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydo, pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji Traksi: Griuvėsiai Medini 
ka pilies; Gelgaadiszkis; Griuvėsiai Ged. 
mino pilies Vilniuje: Perkaso szvenlinyezla 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokie Lltevskie; 
Kretinga: Kražiai: Ra k įseki o bažnyczia. 
Kapa. 81 mano Daukanto. Biru tos koplyciia.

ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau n- 
ke Kauno gub.; tollaus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, esminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
to—iletavisskoj ir angltozko]. Preke,.. 5Oc 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraškyto* kn. Anta
no Wienožin*ko. Labai gražios dainos 20c 

Lietuviaiamžiugludumuoee Cri* talpinusi ty- 
rlnejlmaiapte lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausia azniiu Knlgele vert* yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui. 10c

Lltvini i Polacy. Lenk iszkoje kalboje, iszrouo 
ka gero ar blogo tenka! lietuviam* padare ir 
*r turime su lenkais laikytu ar nuo ju 
sz*lMitls.... 1................................ -............. 10c

Laisvos Valandos. Eile*. Parasta Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirkai. Cziayra surin
kta 23 mažesnes eitos garbaus muša poe
to. jauname amžiuje in kapus nužengu- 
t. D-re Kudirkos. Silose jo eiles* k tek

us* skaitytoja* ras sau nusiraminimą 
*ir dvasiszką naudą...............................— iže

Laima ir Planetos. Knygele. Uakantl jau 
nuomensl dėl zmagaus laiko praleidimo.

Lietuviukas Sziuplnyn.il Lnidn. Konrade* 
Vallenroda* .J.................................. .

Lteteviazki Dainiai pradžioj XIX szimUne- 
esto. Kliasuikai teutiszka* perejodda*

Lletuvlszli rasai ai ir Tautininkai. ressUa- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai. Csia surasayU gy- 
venimži ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero parašte lietuvis įsoje kalboje, 
kalnu U.1: Dg. Basanaviesius, Ivinskio, 
8. Daukanto, vysknp. Voloncatausklo, 
ka. Burbos ir kitu................................... Mo

Lietuvos Kankles, turinoaioe Ti naujas dal-

Lietuvos istorija, paraižyto per 8. Dankau
lą. Dvi dideles knygos kožns po >1 Mo 
arba abi až................r.............  M 00

Lietuvos Gaspsdlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana. Isz kurio* galima lt įmokti 
f štai virti valgiu* ir atsakanosiai vesti 
ukaa...................................................Mo

Lietuvyste* praeiti*, dabartį, ir ateitis. Isto 
riszkal aooijoliogiszkas piesziays..... 26c

Lietuviai po maskolių juagu. Parašte Dr. 
Pieisinys apie priespauda, ir parauktoji- 
mus lietuviu isz ssalie* maekolisskos 
valdžios....................................................... ito

Merkus ir Aurelhaaaa.............•................ ito
Mythai. Pasako* ir Legendos Žensalczlu. su

rinkto* Ed. Veckenstedt'o, verte J. Bzllu- 
pa* M. D. Du I. Yra lai skyviausios ir 
juokingiausios se nevi sakos pasakos apie 
visokias stebukle* ir prajovus apte dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius. Vilkalokus Irtt.. in 
kurtuos senove* lietuviai tikėjo ir azi*- 
diea dar nekurto Ūki. Ka* viešą tos tu 
pasakų perskaitys panorus Ir visa* skai
tyti! Preke..............   Mo

Medejo pasakojimas. Ssi knygele yra ns hdlnga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes este ap
ra.no atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus sviete. Yra 
tai akyvas Ir pamokinantis npsakymas sa 
trimis abrasellais . . . Kta

Maskolijos politika ta Europa Ir katalikiszka 
baAnyema. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietavias ir la 

bažnyczias......................................, Iftc
Masu mužikėlis lazduotas ant naudo. Lletavos 

Ukinykams. Czia randasi trumpei apsaky
ta Lietuvos tautlszkas kilimu. Polam ra-

Bedega musu tautiazkal valsUnykystal. Saloje 
katroje apraazo visa* liras, ju vardus ko-

Vižlai, tepei apraazo kokels vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke 40c

akyva, kurioje aprausytas gymen'ma* 8lma- 
no Dunkso to nuo pat kudikystaa Iki Jo sroer-

žiu straipsniu Preks
Negirdotet daiktas Ir garos rodos 

teralems n
Nedorybe Rymo Cteeoriaaa. Isterija Įsa laiko

ponavo limo N’erono . . . 80s
Nealpriteiyk. Komedija grajyjama teatruose lOe 
Orleano Mergale. tragedija penkiuos* aktuose su

. iežeaga. Įsileista Tėvynės Mylėtoju Dr-tae.

D™ Stanislaw Heimar, 
DENTISTfIS

809 S. Ashland Aie.
kerte 18-tos nl.

Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ lOo
Trumpa lietuwlszka Geografija parassyta 

kunigo Žabrio........  .........ito
Žodynas keturiose kalbo.e: lletuvlsskal, lat- 

viszkal. leaklszkai ir raškai. Yra gerlause 
knyga dėl norinoziu užmokti isakisikos, 
ruškos arba latwl«skos kalbas.......M 01

tipenąs bei fipone ir auksingumas bei sldab- 
riarumaali-'tnviszkudsinu.Yrs t«i moks
liukas IssMsdtiojimaa apie paėjima Ite-

• ląjazkoe kalbos , . Bto
tanias dėl Parodos. Komedija l akte, kuria 

grajyja teatruose...................  ito
temaioziu V yskupyste. Yratalpulltlause Isto

rija Žemaitijos, Jos bažayczlu. kunigu. wyg. 
kūpu Ir wlso katalikissko tikėjimo sulis 
musu gadynes, t. y. auo 1*11 iki IMI m.. IhUO

Vilius Tell. Drama penkiuose aktuose. Vo- 
kiszkal parašte rnedrieh von Schlller. 
lietuviszksl verte Vlueai Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausias veika
las garsaus vokissko poeto Schlflerio. 
DramatiszkoJ formoj apšaszvta czia ko
va už nepriegUmystf szveioara priešą 
Austrijos junga: darbai 8sweieariJ<» na- 
trijolu, lerp kuriu svarbiausiu buvo Vi
lius Tell. Kiekvieaam lietuviui ve- 
lyjam tą knygą parsikviesti..................Kks.

Dr. leonard Landės,
Lietuwi»zkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriukų ir mo 

tariazkų Figų. Mokinosi univeraiteje 
New Yorke; praktikavo ligonbucsiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, ksraliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port G radusi e 
Hoapilal College ir t.t. •*>'

UeZy rin» IvZnydy
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių, kepenų, skaudefimf vidurių, 
galvos,nepdmietį, apalpimą, skaudulius, 
taisdas, tynimą moterisskas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerwisxkų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, leipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau juutekmin- 
gal, ir šlepemas ligas užlaikau slaptybe-

Dr. Leonu rd Landės,
134 E.24th St-,Cor.Lexinirton Av.

Oftiso valandos: |
Nedeliomis:nuo B Iki I0M vai.ryto;ano( Iki irai, 
popiet.

Kosln per Gratnates Oy ai. 
Užpraszydami gydyklas prisiimkite 51.00

tW*Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk save ligą, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis i szs i gy
dysi

F.P Bradchulis
Attorneyaod Connselor »t Law.

LaSalIe st Room 4K). Ohlcago, III.

Telophone Central 3006.
Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą lurisprudencilosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip dvilinkas telp ir 
kriminaliszkas visuose suduote.

Lietuw takiu* SuliuiMte*. •
Jono Gudino.

Mitchel St., Braoeville, I1L
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

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

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

wfraxum Platto

Vinokiož operacijos ant dantų At
liekamos gabiai, be akaudejimii ir 
jiagal naujausia metodą.
Reguliuojame dancziuN 

kreivai augauczii
Gryno aukso karunelos nuo... .5 

..50c Viražui, ir apatine eile dant...51i 
51.00 Garnituraa dantų...................... 5

too
Įtoo 

l.itO

rtnesii 1TininvTts.)Nuo9vtl rytol,il8nl-Vlk,ro- Bzventims OFISAS ATIDARYTAS. į dlenom nu(}-į ryU) Jk| 3 picU F

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

HT UŽLAIKO

Pikmoh Kliabob Saliuna, 
Grosernia ir Bucierne.

Visada ezvieže mėsa, szvieži ir czyslai 
užlaikomi visi kili groseriszki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saiiune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha-1 
vanos cigarai. Gerttei utkandis 
(Frve Lunchi kas <ileu dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULU

JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 615-616

87-89 E- lisbington st, Cbicigo, III.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civilizzkoms ir knminalisz- 
koma provoms. Oeriausei iszvarome pro
gas ui sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereiksią ujame.

Jonas Moseika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi , kur galima ji raali. Iki 9 vai.

Dr. O. C. Heine, 
DEN T YSTĄJ, 

Kerte 31at ir HaĮBted u iezio, 
wirwui Aptiekoa. Chicago.

Dispensary
?6 E. Kiton str., CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą.^,™” 
geriausiais attesUteis užbniges medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir gpecijaliBtu gydyme Blaptu nerwi«zku ir chrontazku ii^u. Tuk- 
atancziai jaunu žmonių Ūpo jo ižzgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražint** 
jiems vyriukumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^7y;“m“rwu;us..ndę- 
ntintiB, neapkentimag draugystes, prastota energija, prieszlaiklnis 
susikūprinimas, ineszlungis nei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdy k ūmo ir oeiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buvo per- 
velu gydytis, ir tad giltine juos palipetejo!
I ii 1T1DJ1 Tl CZl OS llPTIS kaip Ui sifilis visuose savo stadiumuoee: pir- 
A-tlUuĮ’RDUZ.lUi antrame ir trecziame,puwimas
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, isEberimas ir mesElungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai iszgydytoa. Mes gydome wirszmin£tas ligas te i p. kad netikui jas vei
kiai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.
Aliimiln kad mes pilnai gvarantuojame iszgydytt kiekviena liga, kokia 

J tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu lislo, nes mes gydome 
teipgi per paczU, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

v r v r-v t v t v.

AR ESI KURCZIA 
kurtini-1 ir *unkua iriraejim dabar yra 
ml ta pagvlba nauju nu*u Inradunu. 

 

sali būt iszfydkli. Uži- 
taszLiKasi. Anra»».rk sa- 

___ _ ________ 1____L.kai. Gali 
( palys name l*ui ydyti su visai mažais kaastais.

Dr. D&lton’s Aaral Institote,"*^

JAMES J. HIGGINS, 
BucceaaortoM. Durni ne. '

Rėdytojas Pagraba ir
Balsamnotojas Kino.
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Nosu prekes yra pigesnes nz bet kokioetcijalisto visoj 
šalyj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos.

advnnc11 nuo 10 ryto iii 4 po ploto ir nuo 6iki 8 valire. 
VllloU dUjUUD, į Medelioms tik doo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gaji būt perwelu

Ir kitoms szventoms dienoms adinos tos paezios kaip nedalioms.

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

Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tit 
srladien galima pirkti. Jie duo
da daugian linksmumo negu 
BIOO vertes vargonai kadangi 
tie visados gali grainti. Jokios 

muzikos pažinties czia nesl- 
reikalauja. ir kožnas vaikas 
gali ant Jn grainti. Kožnas 
pirkėjas stebis ir džiaugiasi

ožiai tas fabriko ir todėl galiu j 
duoti zalp tie kurie Isz vboiesal 
Uk pamėginti, o nžUkrinu kad

marszus. walcus. polkas, polkas - 
mazurkas, kadrilius, dtindtikus, 

kaipogi ir visas populiariszkiausiaa 
dainas grajlna teip. jog gal Uk kele-

pats apsimokėti per viena naktį 
mijant, duokime sau. ant kokio 
ba i.ko ar szokiu. Jis graji’a gana 

balsiai ir turi meilu baisa?Himnui

A M. Matusavviczia, 
AGENTAS 

Wargonu, P(janu, Siuwamu Ma- 
Kzlnn, Cigaru ir PapiėroKU.

Vargoaaa, Pijaeas ir Masslnas dtiodu ant M 
dienu ant tesmeginimo. Jeigu per ii laika pa

I .įrodys paimtas Instrumentas negeru, ar per 
braagnm, aas ji atsiimsiu atgal iruž ta laika 
niekas sekantuos Užtikrinu kad kuo mane-

First St, Elizabeth N. J.

Disteace M B.

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

Mahanoy City, £a.

Pigiau kaip kitur!
Caysto aukso. 14 Ir 18 K. szllabinial žiedai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pas mene pigiau kaip 
Visur. Darau naujus ir taisau sugadintas laik
rodžius Ir laikrodėlius. žiedus, draugystėm špil
keles Ir visokius auksinius Ir sidabrinius dalk-

F. Prožanskls,
034>33 str. Chlcago, III.

Kas prisius $&00,
Aplaikya 510.00 sverta mazciiukę gro- 

m a tom s drukuotie su grriausi'oms dru- 
koriszkomsįtaigoms ir su visais reika
lingais lietuvisxkt>i rašalavo! ženklais, 
kaip ve: ą ų 1 ir tt. Ant szi^s maszi- 
nukea gali drukuoli netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius 51.00 aplaikys 50 (puikiu po- 
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvietkoms, apskaitymais- ir'pavincze' 
vonema Mažiau kaip už tljOO-niekam 
nesiuneziame. Adresuoki! telp:

W. Kudarauckas.
Box 234, Lairenc0, liss.

i tai gabiu mnzikantu galima butu jam 
prisilvginti. Waikal gauna Isz to didele linksmybe, kaip ir kožnas. kana tik girdi jin grajijant 

Wolglls. parodytas ošia ant pavreikslelio. yra prUmaigytas plieninėmis adatėlėmis, kurios ša
knaites voleliui Užduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba anokius be sustojimo.

Szis instabus instrumentas kasztUoja tik 50.OO- Apdarytas* Jo jrra puikus. Jei te
mins nori, •risiunsk 52.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prialnnsti po 
apleikymuMnatrumento. Agentai garo gerus Finifiua. Prisiunsk to. marke, o ganai 
visus olrkultoriM. arba pnsiunsk (Ž 00, o aplatkvsl Home Mūšio Boz a pirm negu kai
mynai toki nusipirks. Jie wial noras toki tureU, kaip lik jin pas ta mis ta pamatys.

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

TIKTAI DEL WYRD
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

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

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelissta buklingu gy- 

leoiiu bus uUluatus to*

A. Sukarskis & Co.
Žingeidus 8wietui dalj lusa.

Tiarai vienatine gydykla ant užželdint
ai o plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,

Olga Llubetovyesiuts. vaizdelis les gyvenimo 
nihilistu. Yrate! gražusi ir užimantis spse- 
kymas iss gyvenimo nihilistu Roeijoje. kaip 
mergina Olga Llubatovyosiute. prigulėdama 
in nihilisto draugyste, daug sykiu apgavo 
raukus esiaovaikus Ir gaudoma gudriai rss- 
trukoiss Ja ranku....,......................... lOc

aktuose
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija
Pavargsi* ir kaip gyvena Ky*ai (Chlaal). g 

labai akyvo* pasakaite* ......................... I0o

woe atsitikimu....,................................10c
Pavogti arkliai ir Meudeli* Dldgalvt* Dvi 

gražio* pasakrie* 10c
Pasak* apie Joną Tvardaoeka garsu burtlnyka 

ir jodarbus sykiu *u aprausytasis apie bar
tu*. Puslapiu 158 Preke Mo

PamokinaaU apraszymsl tos gyvenimo žmonių 
te visokios rodos.................................. iho

Pradžsmoksli* Raakos Ras z to dėl aoriaczlu 
Užmokite gražiai rasrytte 10c.

Pradini* mokslą* angliuko* kalbos.................The
Pulką* apraszyma* Ist gyvenimo Lietuvio. .

parassyta dėl Amerikos Ltetavlu............51.00
Plunksnos abrozelial. Sseazio* naujo*,labai 

gražio* pasakos....................................20o
Pajauto Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

suirai ■šlyji, labai graži pasaka......... 7»o
Pilna* srimUaetiais kalendorius su pliaaato- 

............ ....................   10c

Lietaiisiku Cigin ir Tabako Fabrikas.
Apreiszkeme visiems savo kostumeriams, kad 

mes Isadirbvste savo Cigaru perkeleme les Chl-

Cor.
A. Sukumkin & Co.

Wentworth avė., and 14th Btr.
Chlcago Heighta, III. . x

Gerizukia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų akaukejima į ke- 
lea minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 51.00. Siuncziam Paežiu ir į 
svelymu ssalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose, 
įjlortdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

Boz 2361. Nev York. U .S. A.

Gal sergi?
Viena ir geriause gyduole jrit surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtmjeci..„. T— 
tai “IndUonbtskaH Bal»a|nMM, ku
ris gydo daugybę ligų,kaip tai; taiso ape
tite, czystija krauja, stabdo gaudėj ima 
viduriu, paalkelima gumbo, pantu gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. ! Preke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu ar kitu gy
duolių atsiszaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marlde):

Indian Medical Co-
Boz 24 Sta. C. Pittsi^vbo, Pa.

:«io. Yra1

Petro Armino rantai, knygele turinti *1 pul- 
~ kis dalau , . . .

Prasite Vilniaus. Apraazo nuo pat pradžių 
užsidejlmo miesto {Vilniaus, koki Jame

Lietu visiką Grocerne.
Atidariau nauja Batore, kuriame už

laikau visokius ws>gomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarus, papierosus 
tabake, gromatoms popieras, pavineza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingus. WĮsi taiyorai szvieži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K, Chmelauskas,
S7S-8SO W.33rd st., CH1CAGO.

—Tikrai LietuwisikaH—

SaliliųąS.

'tek-lazgyde vyra, kuria

kurie pa prūnys.

kiekvienos lytizzko* liros.

ti n damos kur reikia. Jos

vienam atailikime visli

glos ir pamaczlyvoa, ro
dos plaukte plaukia prie

įteiksi* ir kuaiszkals ken
tėjimais, telp kad iastltu-

Btate Medical Institute 8M 
Elektros Bullding. Ft.

les Indykumo, sugratlv 
patrotyta pajiega Ir ai 
minu, panalkys skaude* 
ma strėnų, sddratys ailf> 
nes lyUszkus sąnarius.

Pamatai Tikėjimo Parašte V. V. Yra tai 
kamantinėjimai Biblijos ir nekurto per 
kratlnejlmal Ukejlmo dogmų. Knygele. 
sutelklanU skali ,'ts.jnl daug maisto toa- 
ganlnglems dūmojimam*.............. ........
rako* pagal Krylovą. Parašte eUemto
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Talpa

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga telp, tai pirk visus reikalingus prie 
peczlauB daiktui paa

Ontlet Fonitore i Stoie Co., 
3249 8. Morgan 8L * 

o jie sutaisys tewo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Wisi -

wyr*i—

pas —

Ik HILLE’S FOTOGRAFAS,
84A2 S. Halstod St.

PlrmuUi

knygele,,

$2.00

Baitriikoi}!!!
Rasite szaltp alų, semsusea ariel

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

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

fitertorj, Com

te stengiasi saalaaszt sa 
dldaizuuu skaitlium tmo-

-----------,------ .--------...------- -—p lengvaiszzigydytanalytlsa
ku Ilgu, kads vsrtojs.i sUakincsios gyduoles. In.tltute ne vieno ne atmeta. KoAnas, kun
traukt tai aamu, kad gydytis* ir ašie sampellai parodys Jiems, kaip

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl uiei- 
via. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veeeiiiu ir kliokiu zabo-

l
Jonas Petroszius,

1681.18tht .Kerte ūaloiL Chicigo.

SeniauMla Lietuwi«eka Bank a
Biuncnia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu iėjniu. Par
duoda ssifkortes ant wisu Unijų ui pi- 
giause preke. Ana esi u Jąu H metu 
džeme bisnyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi Amoniu reikalus teisingai at
liko. .. j

8. Mack, į -
212 First 8t. Euzabethpobt, N. J.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviška, katalioga, kuri pri- 

Biuncziame kuinam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Succ. to Kelpach, Norelko & * o.
, j T4CeitreSL, Chlcųo.U

kraszlals.be
Sziuplnyn.il
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