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Politiszkos žinios.
Amerika.

Svarbiausiu atsitikimu ant 
ĮMilitiškos padangės Ameri
koj yra inauguracija Mc 
Kinleyo ant prezidento 
ant sekanezių keturių metų. 
Kadangi vienok ceremonijų 
rengėjai, iszrinkti isz tarpo 
politikierių ne pažįstanezių 
gerai švelnesnių pasielgimo 
formų vartojamų civilizuo- 

/ tuose krasztuose, tai jie įžei
dė pirmiausiai svetimų krasz
tų ambasadorius ir pasiunti-- 
nius, kuriems paskyrė vietą 
užpakalyj Amerikos politi
kierių. Ambasadoriai pra
neszė ceremonijų rengėjams, 
kad jie nedalyvaus visai inau
guracijos iszkilmėse, jeigu 
jiems ne bus paskirta pirma 
vieta ceremonijose, kadangi 
jie Amerikoj reprezentuoja 
ne kokią nors politišką par 
tiją savo kraszto, bet visą 
tautą. Ceremonijų rengė
jams reikėjo perkeisti savo 
padavadyjimus ir paklausti 
svetimų krasztų ambasado
rių, kokią vietą prie inau- 
goracijos jie sau išsirenka. 
Ne užganėdino ceremonijų 
rengėjai ir veteranų paskuti
nės kares: ir tie atsisakė da
lyvauti inauguracijoj, jeigu 
jiems reikia stoti užpakalyj 
niekuom krasztui neužsipel- 
nusių politikierių.

Kubos konstitucijos rengė
jai atmetė Amerikos reikala
vimą, idant szita sala priim- 

* tų Amerikos virazinįkystę, 
idant atiduotų Amerikai ke
lis portus laivynėa stovyk
loms ir salą Pilies, ėsanezią 
prie Kubos pakranezių, bet 
jie reikalauja, idant Ameri
ka iszpildytų prieš karę duo
tus kubiecziams pažadėjimus. 
2d. kovo apie 5000 kubieczių 
susirinko prieš amerikoniš
ko jeneral-gubernatoriaus rū
mą ir padavė jam ant per
siuntimo prezidentui McKin- 
leyui prašymą, kuriame rei
kalauja visiškos neprigul- 
mystės Kubos. Jenerolas 
Wood delegatus priėmė labai 
szird ingai.

Kaip stovi dalykai ant Fi
lipinų, sunku tikrai žinoti: 
žinių aMJpa vien nuo ameri- 
koniszko virazinįko, o tas, ži
noma, negerus atsitikimus 
užslepia. Jeigu teisingi ame- 
rikoniszko virazinįko prane
šimai. tai reiktų m i šlyti, kad 
amerikonai ima viršų ant fi- 
lipinieczių, kurių vis dau
giaus 
nams.
giausių filipinieczių, 
garsaus
amerikonų paskirtas ant pro
vincijos gubernatoriaus. Ka
dangi jis turi daug pasekėjų, 
tai be abejonės per Jį ameri
konai pelnys daugiaus pri* 
lankumo terp gyventojų. 
Rods prieš paskyrimą dėdės 
Aguinaldo gubernatorium 

. . protestavo katalikiški zoko- 
ninkai, bet kad jie daugu
mos gyventojų teipjau, jeigu 
ne daugiaus už amerikonus, 
nekeneziami, tai amerikonisz
ki filipiniaki komisoriai ne 
paiso ant kunįgų protesto.

Didesnę dalį liuosnorių 
nuo Filipinų grąžina atgal į 
Ameriką, jų vietoj atsiun- 
ežia ant Filipinų ameriko
nišką kariauną buvusią dar 
Chinuose; ežia lieka dabar 
vien sargyba ant saugojimo 
ambasadoriaus.

pasiduoda ameriko- 
Vienas isz įtekmių- 

dėdė 
Aguinaldo, likosi
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Kada vie-

Botha užmezgė tarybas su 
lordu Kitcheneru ir buk nori 
pasiduoti anglijonams. Po 
tam tie pats laikraszcziai pra
neszė, jog Botha su visais sa
vo kareiviais pasidavė angli
jonams. Pasirodė vienok, 
kad žinios apie pasidavimą 
Bothos buvo su visu neteisin
gos. Botha ne pasidavė an
glijonams ir dar vis laikosi 
Transvaaliuje; jis yra dabar 
rytinėj Transvaaliaus dalyj.

Oranijos būrų vadovas De 
VVett persikėlė per Oranijos 
upę atgal į Oraniją ir ežia sa
vo pajiegas sujungė su pajie
goms kito būrų vadovo, jene
rolo Hertzogo.
Wettui ne pasisekė 
angliszkų valdybų 
priesz Angliją, todėl 
grįžo atgal į Oraniją. 
vienok jam ne pasisekė, tai
ir anglijonai ne gali pasigirti 
nė jokiais svarbesniais nu
veiktais darbais. Pereitos 
subatos dieną, iszsiųsti isz- 
tirti apie skaitlių būrų pajie- 
gų australiecziai pateko į bū
rų kilpas. Muszyje krito jų 
20, o 60 pateko į būrų ne
laisvę.

Iszsiųstas gaudyti DeWettą 
angliszkas jenerolas Bruee 
Hamilton praneszė Kitchene- 
rui, kad DeWett angliszkų 
pajiegų apsiaustas aplinkinė
se Philipstown, į sziaurius 
nuo Calesbergir buk niekaip 
ne gali isztrukti.
nok anglijonai prisiartino 
prie Philipstown, tai pasiro
dė, kad ežia būrų visai nėra, 
bet jie greitai pantraukė į 
rytus ir ties Colesberg persi
kėlė per upę Oraniją. Taigi 
isz to matyt, kad iki sziol De 
Wettui pasiseka z supainioti 
teip savo pėdsaką, kad angli
jonai nežino, kur jis yra ir 
gaudo jį ne ten, kur jis yra. 
Ir dabar anglijonai tikrai ne 
žino, kur yra DeWett, mena 
vien, kad jis netoli Colesberg, 
kur upės tekėjimas ne smar
kus, su savo 1500 kareivių 
perplaukė į Oraniją, kadangi 
mat matė beplaukianczius 
per upę burus. Kaip sako, 
su DeWettu yra ir preziden
tas Oranijos respublikos 
Steijn. Angliszkose valdy
bose, gaudomas veik visų an- 
gliszkų*pajiegų DeWett nu
žudė daug žmonių ir vežimų 
su maistu ir amunicija, bet 
visgi dar po jo vadovyste li
ko su virszum 2000 būrų, ku
riuos gaudo 20 kartų dides
nę^ anglijonų pajiegos su vi
soms, kokias tik turi kanuo- 
lėms.

įsi
ant

Vakarinės Afrikos Anglisz- 
koše valdybose priesz angli- 
jonus pasikėlė negrai, 
siuntė kariauną ne tik
suvaldymo pasikėlusių, bet 
ir ant jų nubaudimo, 
gliszka kariauna kolionijos 
viduriuose turėjo smarkų 
muszį su pasikėlusiais ne
grais ir nors juos ir sumuszė, 
bet muszyje žuvo ir deszimta 
dalis angliszkų kareivių. 
Virsti nįkas angliszkos kariau
nos ne dryso traukti toliaus 
su apsilpnytoms per muszį 
pajiegoms, bet priverstas ta
po grįžti atgal. Žinoma, isz 
Anglijos atsiųs daugiaus ka
riaunos ir pasikėlėlius su val
dys, bet visi tie nepasiseki
mai akyse' cziabuvių nupuldo 
garbę Anglijos kaipo galin
giausios, nepergalimos viesz- 
patystės.,

An-

Pietini Afrika.
Pereitą sauvaitę Londono 

laikraszcziai buvo pagarsinę, 
buk vyriausias Transvaaliaus 
būrų vadovas, jenerolas Louis

( hinai.
Nors maskoliai paėmė, 

prieszais norus kitų vieszpa
tysczių ir savo duotus priža
dėjimus, visą Mandžuriją, 
bet jos ne suvaldė. Pereitą 
sanvaitę 3000 maskolių turė-

jo smarki} muszį su 10000 
chiniszkos kariaunos. Masko
liai likosi sumuszti ir turėjo 
trauktiesi greitai atgal į mie
stą, kur yra daugiaus masko- 
liszkos kariaunos.

Angliszko rando partijos 
laikrasztis “Standard” pa
duoda, buk virszinįkas visų 
krasztų kariaunos grafas 
Waldersee, ant 7 d. kovo 
rengia terpta u tiszkos kariau
nos espedipiją į Chinų vidu
rius. Nežinia tik, kokių 
krasztų kariaunos ims daly- 
vumą toje expedicijoj. Ame
rika paliko Chinuose tik sar
gybą savo ambasadoriui; 
prancūzai laukia vien laivų 
ant paėmimo 10000 kareivių, 
kuriuos grąžina namon; grą
žina namon savo kariauną ir 
Japonija. Maskolija gi seniai 
neina isz vien su kitais krasz- 
tais. Lieka todėl vien an- 
gliszka ir vokiszka kariaunos, 
kurios dar sziaip teip laikosi 
ir eina Chinuose isz vien.

>įKadaiigi Maskolija sulaužė 
pirma duotus visam svietui 
pažadėjitnus: nors'pasižadėjo 
žemės krasztų ne imti nuo 
Chinų, o vienok užėmė Man 
džuriją, reikalauja dar Mon
golijos ir Džungarijos, tai 
{tasiuntiniai Anglijos, Japo 
nijos, Vokietijos, Austrijos, 
Italijos ir Suvienytų Valsti
jų praneszė Chinų komiso- 
riams, kad jeigu Chinai ati
duotų kokiai nors isz sveti
mų vieszpatysczių sau prigu- 
linezius žemės plotus, arba 
jeigu darytų ypatiszkus pa
lengvinimus prekystoj, tai 
tokio jau atlyginimo parei
kalaus nuo Chinų ir szitie 
knatai. Kadangi vienok 
Maskolija ne paiso ant kitų 
krasztų ir jos pasiuntinys 
Giere iszreiszkė Chinų komi- 
soriui Li Hung Czangui, jog 
savo reikalavimų ne perkeis, 
tai be abejonės Chinų randas 
ne galės atmesti Maskolijos 
reikalavimų ir neturėdamas 
isz niekur paramos, turės 
juos priimti.

Prancūzai dalį savo ka
riaunos rengiasi siųsti isz Pe
kino, kur pasiliko tik amba
sadoriaus sargyba, į Hankow 
neva ant saugojimo prancu- 
ziszkos kompanijos dirbdina- 
mo geležinkelio Lu Han lini
jos. Turbut ir prancūzai 
rengiasi sekti Maskolijos pa
veikslą ir pasilaikyti sau 
Hankow apskritį nors ir be 
pritarimo kitų vieszjmtysczių.

Dabar jau aiszkiai matyt, 
kad mišriai ėmusių dalyvu
mą suvaldyme bokserų viesz
patysczių ne vienoki, kad 
terp tų vieszpatysczių nėra 
sutikimo; ne sutinka terp 
savęs ir kariaunų yirszinjkai. 
Angliszkos kariaunos virszi
nįkas nė seniai iszkėlė balių, 
bet ant baliaus buvo, apart 
angliszkų, tik vokiszki ir 
amerikoniszki oficierai. Ka
da maskoliszkas pasiuntinys 
iszkelė balių, tai ant jo buvo 
vien prancūzai ir austrijokai; 
ant baliaus japonieczių , pa
rengto vien amerikonai buvo 
užpraszyti. Jeigu nesikenti- 
mas kils dar labiaus, tai ne 
užsikencziancziosisvetimos ka
riaunos gali terp savęs susi- 
muszti.

Angliszki laikraszcziai pra- 
nesza, buk chiniecziai sku
biai taiso kelius, kadangi 
mat ciecorius ir ciecorienė 
rengiasi grįžti į Pekiną.

vusio ministerių pirinsedžio 
Silvėlės sutverti naują mini
steriją, bet tas atsisakė. To- 
liaus su tokiu jau praszymu 
kreipėsi ir prie jenerolo Az- 
caraga, bet ir tas ne panorė
jo. Dabar, kaip laikraaz- 
cziai garsina, buvęs ministe
rijoj Silveles iždo ministefiu 
Villeverde sutiko sutverti 
naują ministeriją’ vietoj pasi
traukusios. Jis perdavė ka
ralienei suraszą jo parinktų 
ministerių, kuriuos be abejo
nės karalienė priims, kadan
gi krasztas ne gali ilgai pasi
likti be ministerių. Laikraaz- 
cziai dabar paduoda, kad ir 
Villeverdė atsisakė sutverti 
ministeriją.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniaus miesto rodą perdavė 
Peterburgo Dailės akademijai į- 
status techniszko piešimo mo
kyklos, kokią miestas nori pa
rengti prie ėsanezius jau mieste 
tepliorystos mokyklos. Dailės 
akademija pritarė miesto užma
nymui. Be abėjones jau nuo %- 
teinancziiį mokslo metų pieszimo 
mokykla galės priiminėti nerio- 
ežius mokytieji.

Apszvietimo ministerija davė 
miestui daleidimą parengti dar 
szį metą vakarinę mokyklą suau
gusioms merginoms ir mote 
rims.

8 d. vasario Vilniuje siautė 
gana didelis gaisras. Užsidegė 
mat kolionijaliazkoe krautuvės 
Jacobsono. Subėgusiems ugna- 
sargiams pasitiekė ugnį suvaldyti, 
bet visgi ji pridirbo blėdies ant 
kelių tukstanezių rub'ių. Prie 
gesinimo daug tavorų krautuvė
je likosi pjgadytų. Nuo ko už
gimė ugnis, tikrai nežmi i.

Vilniaus mokslinio apskriezio 
viiszinįkas pareikalavo nuo liau
dės mokyklų direktorių žinių, 
kur parankiausiai Lietuvoj butų 
parengti specijaliszkas mokyklas 
diib'mo karklinių gurbų., Ran
das mat nori parengti Lietuvoj 
kelias tokias mokyklas;paskirs ir 
stipendijas besimokinantiems.

Vilniaus žemdarbių draugystė, 
t>u prisidėjimu žemdarbių Nau 
miestėlio paviecz’o, M*nsko gub., 
parengė analitišką žemdarb szką 
chemisską laboratoriją Naumiee- 
tėlio pavietyj, Minsko gu'erni 
joj. Užveizėtojumi stacijos bus

:-- > J =
neatrastų 338; Kauno gub. pa
vogė 976, atgavo atgal 267, liko
si neatrastų 709; Grodno gub. 
pavogė 330, atgal atgavo 38, li
ko neatrastų 292. 1897 m. Vil
niaus gubernijoj pavogė arklių 
408, atrado isz jų 89, .likosi neat
rastų 319; Kauno gub. pavogė 
906, atgavo atgal 1$7, liko ne 
atrasti 769; Grodno gub. pavogė 
256, atrado 35/ liko ne atrasti 
221 arklys. 1898 m. Vilniaus 
gub. pavogė 223 arklius, iš jų 
atrado 2, liko ne ątsasti 220; 
Kauno gub. pavogė 912, iš jų 
180 atrado, o 732 liko ne atras
tu Grodno gub. pavilgė 318, at 
rado 4, o 814 likosi neatrastų; 
1899 m. Vilniaus gub. pavogė 
254 arklius, iš jų 5 atrado, o 
249 likoei neatrasti; .Kauno gub. 
pavogė 578, atrado 
atrasti 492; Grodno
221, iš jų atrado tik 
kosi ne atrasti.

Iszpanija.
Dėl maisztų, koki užgimė 

visokiuose Iszpanijos miestuo
se, pasitraukė niuo vietos je
nerolo Azcaraga ministerija. 
Karalienė praszė pirma bu-

Vidurine ir Pietinė 
Amerika.

Tarpe Kubos ir Porto Rico 
yra dideli sala San Domingo. 
Ant jos yra dvi neprigulmln- 
gos republikos: Hayti ir Sau 
Domingo. Neseniai ant ru- 
bežiaus susimuszė kariaunos 
abiejų tų mažų respublikų. 
Kadangi ir pirma terp Jų di
delio sutikimo ne buvo, tai 
iš dabartinio susimušimo 
gali užgimti tikra karė. A- 
biejų krasztų kariaunos iš
traukė jau ant rubežiaus. 
Jeigu nieks iš galingesnių 
draugi} nesutaikys • nesutin
ka nezių krasztų, be karės ne 
apsėto.

Revoliucija respublikoj 
W>nezuelėj vėl pakilo. Ran
das tos respublikos rods gar
sina, jog revoliucijonieriai li
kosi sumušti, ateinančios specjaliziM, dvarponi# Kapovicz.
vienok isz ežia privatisakos 
žinios paduoda visai prieszin- 
gai: pagal tas žinias, {lauku
tiniame įnamyje rando ka
riauna likosi sumuszta, ant 
muszio lauko krito keli szim- 
tai kareivių.

Loborutoriju užsiims vLdVaie 
chemiškais tiriuėjimais žemės, 
dirvos, durpų, mėšlų ir bus tai 
pinu ulinė chemiška labi ratorija 
Lietuvoj. »

28 d. sausio, ant priemieecsio 
Vunvozai, į tvartus namuose Vir- 
žanovyczo įsikrau-tė vagiliai ir 
paszlavė arklį ir roges prigulin- 
cziaa uriadnįkui. Vagilių iki šiol 
ne suėmė,bet apie suėmimą uriad- 
nįkas be abejonės rūpinčia ge 
riaus, negu j-igu būt pavogti ar
kliai keno nors kito.

Turkija.
Kadangi Turkijos iždas 

tuucziaa, nėra Jame pinįgų 
ant užmokėjimo nž duotus 
svetur padirbti kariškus lai
vus ir ant užmokėjimo algų 
urėdnįkams: net svetimuose
krasztuose ėsanti ambasado- m“8 delegatų žemdarbių sindika- 
riai per cziehis metus ne su-

Vilniuje atsibuvo susivaiiavi-

tų: Minsko, Kauno, Vitebsko ir
laukia algų, tai jie atisako!Orodno gubernijų.
tarnauti be užmokesnio. Da
bar ant reikalingiausių isz- 
mokeeczių sultanas nori už
traukti . užrubežiuoeo naują 
skolą, nors ir senų skolų ne 
įstengia iszmokėti. Gvaran- 
ciją remia ant pakeltų mo- 
keeczių nuo žemės. Nežinia 
tik, ar ras kur norineziug {>a- 
skolinti.

Kretos gubernatorius ban
dė atsiliepti į Europos vieta- 
patystes su praszymu priskir
ti tą prigulinezią Turkijai sa
lą prie Grekijos, bet praszy- 
mas tas likosi atmestas, jam 
nieks ne pritarė.

Macedouijoj {>akilo maisz- 
tai priesz Turkijos valdžias. 
Prancūzija ir‘Maskolija atsi
liepė jau į Turkiją ,su reika
lavimu suvaldyti tuos maisz- 
tus.

Anglijos karalius buvo Vo
kietijoj atlankyti sunkiai 
serganezią seserį. Vokietijoj 
labai szaltai jį pričmč. Net 
randas, nenorėdamas erzinti 
gyventojų, ne rengė nė jokio 
iszkilmingo priėmimo Angli
jos valdonui.

Rcikalinri yra du vaikai nuo 
13 iki 1A metu prie ‘•Lletuvoe” 
nnaiMtuveii mokintis litaru staty
ti (drukorystes). Te atsisaaukia 
in “Lietuvos” redakcija.

86, liko ne 
gub. pavogė
1, o 223 įl

Lz tų skaitlinių matyt, kad 
arklevagystoft labiausiai iszsike- 
rujusioa Kauno gub. Tame nie
ko įatibaus nėra, kadangi Kauno 
gu bei pija susidurta |u Prosų ru 
bežiūra, todėl vagiliams lengvinus 
pavogtus arklius pervaryti per 
rubežių, kur vagilį ne gaudo 
maskul sEka policija/

Vilniaus jeneral-guberatorius, 
pagarsindamas ssUas skaitlines, 
kaipo priežastį iszsiVieszpatavimo 
arkltvagių paduoda pirmiausiai 
valsiczių renkamus dešimtinin
kus ir šimtininku?, kurie mažai 
rūpinasi apie dabojimą vagilių ir 
jų gaudymą; kaltina teiposgi ir 
rando policiją, kuri teiposgi ma
žai kontroliuoja ir gaudo vagi
lius. Jeneral-gubetnatorius to
dėl pris iko gubernatoriams lietu 
vi.skų gubernijų ir kitiems vir

džia ėsauczius policislus apie jų 
pareigas, teiposgi pasirūpinti, 
idant į dešimtininkus ir šimti- 
niūkūs butų renkami kuo suma
niausi ir doriausi. Kad teip turi 
būt, tą visi suprtmth, bet ar pa
liepime Vilniaus jeneral guberna
toriaus nėra paslėpto raierioP Ar 
j's ne jieszko priel s lies ant patrau 
kimo ant dessimtininkų ir s šim
tininkų kokių nors maskoliškų 
c'.vilizatorių? Ir dabartiniai ran
do policietai yra juk maskoliai, 
o jie nė dorumu, ųė sumanumu 
ne stovi augszcsiaus už ne mas
kolius, bet daug žemiaus ui tuos.

gatų Vilniaus ir Raseinių iemdar 
bių draugysezių. Nuo Grodno 
žemdirbių sindikato buvo dele
gatai: Koribut-Daszkievisz, Voi 
nar, Skirmunt, B elaki ir Uraiu- 
Niemcevicz; nuo Kauno sindika
to: Stolypin, Chrapowicki, Czar- 
necki ir Savluvski; nuo Vitebsko: 
Koskov, Szarvinskyj ir Ryk; nuo 
Minsko: kunįgaiksztis Druckyj- 
Lubecki.Obrompalski ir Kontrim. 
Nuo Vilniaus iemdarbii^ draugys
tės: Chora i n ski, Lubonski, Betu
ri n ir Parcsevski: nuo Reseinių 
draugystės: Prseciasevski ir Ro 
mer. Susirinkę nusprendė pa 
rengti centrališką biurą pirki
mui visokių tavorų. Biuras var 
de sindikatų ir žemdarbiszkų 
draugysezių gali priiminėti reika
lavimus, daryti kontraktus. B.u- 
rą tokį nusprendė parengti Mins
ke. Vieta taypacz iemdarbiami 
Kauno gub. visai ne paranki ir 
todėl Žemaitijos žemdarbiai ne 
galės isz biuro t&rpinjkystėn nau- 
dotiesi. - •

ArklevHgystos Lietuvoj.
Vilnisus jeneral-guberuatoriua 

du metai atgal priškė visiems 
Lietuvi s urėdams surinkti žiuias 
apie arklevagystas Lietuvoj, ku
rios ežia neišpasakytai iszsiplati 
no. Žinios likosi surinktos nuo 
1894 m. Lz tų žinių matyt, kad 
1894 m. Vilniaus gubernijoj pa
vogė 489 arklius, isz kurių tik 
95 atrado, taigi likosi ne atrasti 
394; Kauno gub. pavogė 1114 
arklių, isz kūnų atgavo 335, tai
gi likosi ne atgautų 779; Grodno 
gub. pavogė 337 arklius, iš ku
rių 11 atgavo, o ne atgautų liko

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po......................52 f c
Prūsiškos markės po.......24jc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio
reikia pridėti SOc.ant pacztokaszs 326. 1895 m. Vilniaus gub. pa
tų. vogė 428, atrado 90, taigi likosi

Isz Lietuviszko Minsko.
7 d. vasario aiautg ežia didelis 

gaisras geležies liejinycsiose Ja- 
oobsono ir Lifschitzo. Sudegė 
var f totai ir įnagiai. Nuo ko už
gimė gaisras, tikrai, nežinia. Ka
dangi šita kompauiįa turi dar 
vieną dirbtuvę netoli B rasto ge
ležinkelio stacijos, tai darbinįkai 
sudegusių dirbtuvių bus perga
benti I kitą.

Gyvenantis Mihike daktaras 
Zdanavycze rengia eiles prelekci 
jų mažai apšvieti eras žmonėlems 
apie gelbėjimą uiąai apsirgusių. 
Prelekcijos atsibus 'ruimuose 
Minsko žemdarbių draugystės.

Neseniai į skui ų pardavinyczią 
Eukino, Minske, atėjo jaunas vai
kinas ir pasiškę? esąs agentu 
skurų prekėjų Vilniaus guberni
jos, iszsirinko 36 pudus skurų už 
600 rublių, d«vė 20 rublių ant 
rankos ir prašė skūra s išsiųsti į 
Spo'.ą, Vilniaus gub. Enkin sku- 
ras išsiuntė, bet dokumentą aut 
jų atėmimo isz«iuntė į banką, ku-1 
rį galėjo atsiimti tik- užmokėję li
kusius pinįgus ppgulinezius už 
iszsiųatą ta vorą, j Tuom t rpu 
prigavėjęs perdirbo savo Enkino 
išduotą kvi‘ą ir ant jos geležio 
kelis,per neapsižiūrėjimą, išdavė 
visai skuras, kuriat prigavėjęs 
tuojau® išpardavė visokiems sku
rų protėjams ir au gautais pinį- 
gaia pr/puolė. Enkin, ilgai ne 
gaudamas pinįgų, atsišaukė į 
banką, bet iš to dokumentas ant 
atėmimo skurų ue buvo išpirk
tas, o skutas prigavėjęs atėmė. 
Dabar Enkin apskundė geležio 
kelį, nuo kurio reikalauja užmo
kėjimo pinįgų, kadangi tik per 
jo urėdnįkų neapsižiūrėjimą sku- 
roa likoei lazduotos prigavėjai.

Isz Suvalkų.
Lenkiszkas laikrasztis “Prze 

gląd Wszechpolski” paduoda, 
kaip svarbius darbus nuveikė 
Suvalkuose maskoliai ir masko- 
lystė. Ant 20000 katalikų, pri- 
gulinczių.prie Suvalkų parapijos, 
yra tik viena katalikiszka bažny 
ežia ir lojė suskriattui, ue šva
riai užlaikoma, už tai ant kelių 
tukstanezių maskolių, apart pa 
rapijinės cerkvės, yra kareiviš
kos cerkvės ir koplyežios ant vi
sų keturių miesto kampų. Iki 
1896 m. pne vyriszkoa gimnazi
jos buvo katalikiška koplyežia, 
bet ją gimnazijos direktorius Kor- 
niejew pavertė į cerkvę. Prie 
vietinio ligonbuezio yra katąli- 
kiraka koplyczia. Kadangi li- 
gonbūtis ne turi pinįgų ant už
mokėjimo kunįgui, tai ežia mi
šių niekada ne laiko. Todėl tas 
pats Korniejev, kuriam pasisekė 
perdirbti gimnazijos koplyczią į 
czaeovnę, norėjo tą patį padaryti 
ir su ligonbuezio koplyczia, bet 
tas ne pasisekė. Mišių vienok 
katalikiszki kunigai ligonbutyj 
vis gi ne laiko, kadangi nėra pi
nįgų ant užmokėjimo už jų mal 
das.

KunĮgai denuncij antai.
Lenkiszkas laikraštis “Prze 

gląd Wszechpolski” nr. 1 szių 
metų patalpino kunįgo raštą 
apie Bažnytinius prietikius Lie 
tuvoj. Rašantis iszrodinėja do
rišką nupuolimą Lietuvos kunį- 
gų, terp kurių atsirado per daug 
tokių, kurie, besigerindami mas
koliams, nesidrovi denuncijuoti 
maskoliams net savo sandraugus 
kunįgus. Laikrasztis pamini 
kunįgą Saikovrskį, kuris apskun
dė maskoliškiems žandarams du 
kunįgą. Aszmenų džiakonas ap
skundė žandarams savo vikšri ju- 
szą už tai, kad tas, pabaigęs mi
šias, kada atėjo prie altoriaus 
prabaszcziua ir užgiedojo 
maldas už ciecorių, ue laukė, bet 
prasiszalino į zokristiją. Vilniu
je, kunįgas prefektas gimnazijos 
apskundė gimnazijos mokintinius 
už skaitymą uždraustų jiemt knį- 
gų. Apie denuncijacijas S kiau
lių gimnazijos prefekto visi gerai 
žino. Apie denuncijacijas perdė- 
tinio Kretingos kliosztoriaus, kn. 
Tarvido raszė net “Tėvynės Sar
gas”. Mat terp doros mokinto
jų ir dabotojų atsirado ir denun- 
c jautai. Kur jie dar toliaus gali 
nužengti.

Isz 81 ucko, Minsko gub.
Pradėjo smarkiai siausti szita- 

me mieste rauplės. Ypač z daug 
«erga beturezių miesto dalyj va
dinamoj Amerika ir ant salos.

12 d. Vasario czianykszcziame 
apskriezio sude prasidėjo prova 
žmogžudžių, kurie pereituose 
metuose papjovė atkampiai gy
venantį DręSinaiskį ir jo dekterį. 
Apskųsti yra daktaro tarnai ir 
paszaliniai. Klausyti perkrati- 
nėjimo provos leidžia tik su bi
lietais. Liudinįkų yra daug. Ne
žinia dar, kaip kaltus sūdąs nu
baus.

Isz Stalupienų, Prašų Lie
tuvoj.

Csianyksatis sūdąs paszaukė 
subatos dieną vieną žydą isz Etd 
kūnų už liudininką. Žydui užmo
kėjo kelionės kasztus ir nuotro- 
tą, kokią dėl kelionės turėjo, 
pripažino 5 markes. Kvitos vle 
nok žydas paraazyti ne norėjo 
besiteisindamas, kad szabo die
noj rasayti ne gal. Užtai vie
nok turėjo ir pripažintas 5 mar
kes sugražinti, kadangi sūdąs 
pripažino, kad jeigu szabo dienoj 
negali kvitos paraszyti, tai ne 
gali nė nuotrotą turėti, nes sza
bo dienoj biznio ne veda.

Isz Grodno.
18 d. vasario sudegė ežia dide

lės tabako, popierosų ir cigarų 
dirbtuvės Saereszewskia Dirb 
t u vės tilpo dideliuose ant trejų 
lubų mūriniuose namuose. Isz- 
degė dirbtuvių trioba, paisymai, 
teiposgi daug tabako, popierosų 
ir cigarų. Blėdį skaito suvir- 
szum ant 100 000 rubl. Dirbtu
vės buvo užasekuruotua.

Isz Rieczicos, Minsko gub>
Netoli Rieczicos likosi vagiliu 

užmuštas ūkininkas netolima 
kaimo. Mat užmuštasis parda-1 
vė mieste jauezius ir už juos ga
vo 100 rubl.; apie tai žinojo va
giliai. Žinodami, kokiu kelii 
ūkininkas turi keliauti namon 
pasislėpė po tiltu ir laukė. Už^ 
ėjus anf tilto grįžtaneziam na^ 
mon ūkininkui, isz po tilto is^®1 
lindo plėšikai ir jį užmuszė. Su 
kirviais nukapojo ranku, kojų 
ir galvą. Du plėezikai jau suim
ti, o du yra dar liuosi.

Ar ore reikalingos bakte
rijos?

Via! jau žinote, kadangi apie- 
tai ne kartą buvo raazyta “Lie
tuvoj”,jog limpanczias ligas gitu- 
do visokios bakterijos, kokių lai- i 
ke epidemijų (laike siautimo vi- 1 
šokių limpanczių ligų) yra mlli- j 
jonai ore, kuriuom kvėpuojame 1 
ir jos, įtrauktos prie kvėpavimo 3 
į žmogaus vidurius, gimdo tan- B 
kiai ligą. Jeigu teip, tai iazpul W 
tų, kad žmogus kvėpuojantis isz- I 
valytu uru, kokiame nėra nė jo- 1 
kių bakterijų, turfitų būt apeau- | 
gotas nuo ligų, ilgiaus iszgyven- M 
tų ant svieto už kvėpuojantį pa- n 
prastu, ne pervalytu oru. Ant I] 
persitikrinimo apie teisingumą a 
tos nuomonės, maskoliszkas dak- a 
taras Kyancin darė baudavonea, ■ 
isz kurių jis persitikrino, jog ant I 
gyvenimo reikalingos yra ir bak- 1 
terijos. Rods Dras Kyancin darž | 
batidavones tik ant žvėrių, net? ji 
jeigu oras visai išvalytas nuo L 
bakterijų kenkia žvėrims, jis ne f 
gal būt geru ir žmonėms. Dak- I 
taras 84 žvėris privertė kvėpuoti 1 
iszvalytu nuo visokių bakterijų j

trumpą laiką visi žvėryTapsirgo, \ 
buvo sutingę, pradėjo snausti, ne J 
norėjo ėsti; ant galo visai apsilpo t 
ir viena po kitam stipo. Kūno į
šiluma mažinosi. Per pervaly-
mą oras negalėjo persikeisti, ka- < 
dangi daktaras perleido jį vien / 
per vatą, kuri galėjo sulaikyti 
tik dulkes ir esanezias ore bakte
rijas. Jeigu gi tokiu oru kvė
puojanti žvėrys žudė šilumą ir 
stipo, Ui tas galėjo paeiti tik 
nuo to, kad išvalytame ore tru
ko kokių nors bakterijų, kurias 
prie kvėpavimo perima plaucziai, 
o paskui pereina jos į krauji 
Taigi pasirodo, kad ant palaikį 
ąio gyvybės (apart maisto) vie>] 
tyro oro neužtenka, bet reikalų 
gos yra ir jame ėeanpzios orgj 
uiszkoe kokios noro medegos.taiį 
bakterijos. Kokios yra tos n« 
atbutinai žmogui reikalingos bai 
terijos, to daktarui Kyanciuui n 
pasisekė surasti.

Czia reikia dar pridurti, kai 
kaslink vandens, kiti mokslia 
ežiai jau eeniaus persitikrino 
kad distiiliuotas,taigi pervalytas 
iszvalyts nuo visokių bakterij 
vanduo gėrymui, yra ne si)j 
ku. _ 1

Taigi iu visko iszpuola, kr 
jeigu yra uikrecsianczioe imon 
visokioms ligoni! bakterijos, nu 
varanezios ne vieną į kapus, ta 
užtai yra ir tokios, be kokių žmo 
nes, teip kaip be oro, vandens i 
maisto ne gali apsieiti.

NAUJI 18ZRADIMAL <
Amerikoniukas fizikas 

Ishana išrado naują prietaisą ant { 
iumaUvimo pajiegos šulės spin
dulių ir jų šilumos. Bandavo- 
nės atliktos su nauja prietaise bu
vo kuo pasekmingiausios, visi 
buvę ant bandavonių pripažino 
didelę'vertę Išbiro o prieUisos, . 
kadangi ji geriau ir teisingiau j 
išmatuoja pajiegą saulės spindu- I 
lių ir jų szitumą negu v .si I 
mokslinczių iszskaitymai.

*<* Žvaigdžių tėmioyczioj 1 
Harwardo universiteto 23 d. va- I 
sario užtėmyjo naują žvaigždę Į 
ant dangaus, kuri šviesiau žiba 
už viš8 surastas per paskutinius 
300 metų; tą žvaigdždę malė jau 
ir Vokietijos tėmytojai.

*ee Lanctu-hire stiklo dirbtu-;] 
vėse, Anglijoj, išrado bodą dir- « 
bimo tokio stiklo, kokio ne gali- j



Isz visur.

lengimai pasitaiko tarp tamsu-

ant

tos

ant

mes visgi ne galime talpinti iri bet visa iietavisaka visuo-

Impėrfect in original

fi Britisakoj Kolumbijoj ir Ka
nadoj likosi iezduotoe tiesos ui-

carijoj, Vokietijoj, Norvegijoj. 
Belgijoj, Anglijoj. Malinusiai 
geleiinkelių lygiai ant ploto, 
kaip ir ant gyventojų skaitliaus 
’uri Maskolija.

Redakcijos atsakymai.
Kriaucziui isz Baltimore. — 

Korespondencijos isz Baltimoree 
mums labai pageidaujatnos, tik 
jaszant jas,reikia kuo daugiausiai

siautė 
kurios 

trukius. 
Kaimai sniego uineezti ant 6 pė-

ir ant 2 j mete kalėjimo ui Pr’" viduryj salos yra puikios 
gaudinėjimę, o jo pagelbihikus gaĮutę jau pasiskubino 
dv.siaa ant 1| meto. Amerikonai.

f“ j--------- /---------—ežiai nesigailėjo aukų ir davė, bėga n ežių faktų, o kuo maiiau- 
kiek. kas galėjo. Uitai ne tik šiai isz vedlio j imu, kadangi tokių 
meu bet visa iietjviszka visuo- mes visgi ne galime talpinti ir 
menjį isztaria jiems aeziu. Žydai turime rantę trumpinti.

| Vokietijos randas uidraudė 
gsbęntikokius nors lavonu į Vo- 
kietijęiaz pietinės Afrikos.

Pavietas bankrutyja. 
ll“ Pavietas Baltram i, Minnesotoj, 
pill>ankrutija ir jeigu i-ztetas ne pa- 
je gelbės, ulgims ežia tikra anar
chija. V si urėdnįkai, sudlios, 
2&<>olici8tai ir gyventojai paszaukti 
^raipo prisaikinti sudlios ats sako 
^ pildyti savo pridesyttes, kadangi, 
a dėl stokos pinįgų. neišmoka 
™ eini algų. Valdant krasatę po 
auitikieriams ir kitur gali ulgim- 
£5.1 tokios jau sanlygos. Ir Ch ca 

goj kaip kada urėdnįkai, kokių 
šia yra daugiaus negu reikia,per 
zielus mėnesius ne gauna algų; 
niestas turi daugiaus skolų negu 

M,ali pakelti. Tas pats yra New 
'orke ir kituose dideliuose mieg
uose.

Sidabras vietoj aukso, 
f

Camrrldge, Mass. Docentas J 
t »r v Ardo universiteto Shuler ' 
kaitė ežia prelekciję, kurioje isz- * 
iszkė nuomonę, jog dėl daugy- ' 

b<Js naujų aukso plotų, prekė 
aukso turės nupulti ir jis ne galės | 
^ut vartojamas ant pinįgų musai- J 
mo. Kadangi gilesniuose iemės < 
sluogsniuose sidabro ne randa, i 
tai prekės sidabro turės pasikeiti 
ir jis vėl atgaus nuludytę < vietę 
prie pinįgų muszimo, isz kur vi
sai iszstums aukeę.

Beproezio darbas.
Levuton, Ia. Netoli nuo ežia 

zyvenantis farmerys, įgavęs pro 
to sumęi^zymę, ulmuszė savo sū
nų ir kunę jo sudegino. Paskui 
padegė kiaulininkus ir arklių 
tvartus. Kaimynai, pamatę ug 
nį, atbėgo su pagelba, bet Ward 
karabino ir revolverio szuviais 
juos nuvaikė. Visos farmos trio- 
boe ir naminiai galvijai sudegė. 
Beprcczio suanglėjusį kunę rado 
ant rytojaus subėgę kaimynai pe
lenuose sudegusių tvartų.

Gaisrai
Dayton, Al. Siautė ežia 1 d. 

Kovo gaisras,kuris isznaikino da
lį įtaisų Dayton Malleable Iron 
Works. Ugnyje praluvo viena 
mergina. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 50 000 dol.

I
Mantla, Al S autė ežia di

delis gaisras. Ugnis isznaikino 
su virszum 200 namų.Kai p mena, 

k turėjo sudegti daug Įmonių, bet 
'.sudegusių skaitliaus dar neiino.

Lincoln, Nebr- 1 d. Kovo 
—r.degėczianyksztis neseniai pa- 

* statytas kalėjimas. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 1200000. 
Ugnyje praluvo vienas kalinys.

Gos City, Ind. Sudegė ežia 
Cuxo puodų dirbtuvės. Prie ge
sinimo keli Įmonės likosi ulmusz- 
ti arba suleisti.

Rocherter, N. Y. Sudegė ežia 
Leary Dye Works. Ugnyje pra 
luvo 9 darbinįkai, o trys likosi 
mirtinai apdegini1 arba apkulti.

Potltlszka lyga.
Denver, Col. Susitvėrė ežia 

*Tax Reform Leage,” kuri rei- 
ilauja panaikinimo algų vie- 
’bom urėdnįkzms. Lyga tada 
r ateinanezius rinkimus remti 

k tokius kandidatus, kurie galė- 
; pildyti savo pareigas be jokio 
žmokesnio. Dabar, nors urėd- 
*kai turi dideles algas, jie vagia 

1 jieszko neteis' ngo pelno, kasgi 
askui būt? Ant urėdų patektų 
ik didlturcziai, o beta rėžiams tę- 
yk ae būt visai vietos.

Indijonat rengia tnalsztus.
Fort Yatrs, N. D. Sioux in- 

■ ,ijonai, gyvenanti ant jiems pa
stų rezeivacvjų, rengia maisz- 

I \. Kaip pranesza laikraszcziai, 
y dijonai ketina pasikelti 4 d. lie- 
t oe; ant to viskas yra parengta. 
I Vssutikimai ulgimė uitai, kad 

esauliniszkų politikierių rėdo- 
nas indijoniszkas biuras ne ui- 
.ioka prigulinezių pinįgų ui per
luotas indijonų lemes.

Ulnuodino szulini.
woodu Ind. Netoli nuo ežia 

enanczto fermerio, Bannono 
szeimyna, "kusidedanti ir pa- 
farmerio, jo paczioe ir treja- 

tos(vaikų, nusinuodino nuo van- 
pasemto isz szulinio, į kurį 

nomi niekszai pribėrė nuodų 
ui ko.

etatines ant geležinkeliu.
•būro. Pa. Netoli Coal 

ey, ant Pittsburg, Virginia & 
lesto*n gėlėli nkelio susimu 
u į prieszingas puses bėgan 

iai. Prie to du įmonės li

ti

Va

, J J Peterburgo policijos kautais 
likosi suleista m a pa parodanti 
statistikę nusidėjimų. Iss tos 
mapoa matyt, kad Maskolijoj 
daugiausiai nusidėjimų papildo 
gyventojai Jaroelawo gubenijos; 

I toliau Riaz'aniaus, Novgorodo ir 
Peterburgo gubernijų. Terp 
prasilengimų daugiausiai yra ui 
muuystų ir plėszimų. Ulmuszė- 
jų, papildliusi ulmuszystę su ap- 

Isimislijimu beveik nėra terp ap-

Isz Elizabeth, N. J. H 
Czianyksscsiai lietuviai, ku- 1 

riems rupi vargai ir reikalai mu- 1 
sų tautos, ant ulmanymo A. Pe- 1 
truszevycsiaus, nusprendė pa- ’ 
rengti balių ir pelnę paskirti ant 
tautisskų reikalų. Balius stribu1 
vo 18 d. vasario. Ulmanytojai 1
sumetė 9 dol. ant nusamdymo sa
lės ir muzikos. Kadangi laiko 
buvo matai, tai ne buvo kada 
siuntinėti ulkvietimų. Ulmany- 
mas tas terp paežių lietuvių rado 
daug priet-z ninku: vieni kalbėjo, 
kad balių rengia ant Savo naudos 
pats jo ulmanytojai; kiti nieki
no kankintiniuė, laikydami juos 
ui kokius niekszus, kuriuos caro 
valdlioa ne be pamato varo į Si 
beriję. Ant baliaus susirinko ne 
daug Įmonių, nes buvo gana 
trukdytojų; kiti ne norėjo darbo 
gaiszyti. Geri musų tautiecziai 
biznieriai paaukavo baczkę alaus, 
gorezių vyno ir degtinės. UI tai 
jiems isztariame szirdingę aeziu.

Pelno susirinko ne daugiausiai; 
iss jo paskiriame: |5 ant kankin- 
tinių, |1 Visteliui ant tabako, 
|3 ant paminklo Drui Kudirkai, 
15 ant laikraszcz o“Freedom”.Szi- 
tie pinįgai persiųsti į “Lietuvoa” 
redakciję. Apart to paskiriame 
dar isz to pelno $4 aut naudos 
“Motinėlės” draugystės. Mala 
dalis ulįtelnytų pinįgų pasilieka 
ant bėganezių reikalų.

Besidarbuojant, v'sgi mat gali
ma ssiek tiek sjrinkti. Jeigu vi
sų miestų lietuviai darytų teip 
jau, susirinktų per metus pusėti
na pinįgų suma ant taut szkų rei
kalų, su jais galima būt bandyti 
ir svarbesnius musų reikalus ul- 
ganėdinti. M ikauckas.

Kaip kitur teip ir Elizabethe 
ulgimė nesutikimai parapijonų su 
kunįgu ir kaip visur teip ir ežia 
ui katę. Kunįgas ežia gsspado 
ravo per 5 metus ir valdė parapi
jos kasę be jokių priliurėtojų. 
Dabar trys draugystės reikalauja 
neatbūtinai komiteto. Vargamis 
tra pas mus airiazis, jin su kuuįgu 
gerai sutinka, o ežia parapija ui 
•įspyrė air.azį pavaryt ir įstatyt 
lietuvį, ko kunįgas ne nori. Pa- 
rapijonai pat traukė isz Sbenando 
rio lietuvį vargamistrę, o kunį
gas jo ne priima, laiko aiiį ui 
geresnį, stengiasi tokię nuomonę 
ir parapijonam* įkalbėti. Drau
gystės: Szv. Kazimiero, Szv. 
Jurgio Ir Szv. Juozapo 26 d. va
sario norėjo laikyti mitingę,tarėsi 
ant toliaus ui korteles ant priėji
mo Velykinės irzpalinties ne mo- 

1 kėli po 6 dol., kaip tai darė iki 
sziol, bet mokėti tik po l dol. 
Dalinojęs apie tai kunįgas,uldarė 
salės duris ir nė vieno Imogaus 
ne leido; mitingo todėl ne buvo. 
Minėtos draugystės vienok sutarė 
mitingę laikyti kitoj vieloj, ant 
jo numesti mokestį po 6 dol. ui 
kviteles, iszvyti ir airiszį varge 
mistrę. Ar tas pasiseks, pimaty 
eime. ' Parapijonas.

ir vokiecziai, peš kuriuos tylėjo
me, teiposgi ne atsisakė nuo au
kų, nes ir tie paeina isz Masko- 
lijos ir geriaus jie supranta ui 
musų atszalėlius skriaudas; ko- 1 
kias lietuviai kenezia nuo netiku
sių maskoliszkų vaidilų. Aukų ' 
surinkome |9.20. Pinįgus ,siun- 
cziame kankintinių komitett) ka- 
sieriui (Vardai aukautojų ir jų 
aukos telpa ant 3 puslap.). j

Aukų rinkėja^

Isz Baltimores, Md-
Lietuvių ežia dirba daug, pne 

kriauezių. Uidarbiai vienik jų 
teip mali, kad jeigu dirbę visa 
szeimyna, tai gali dar sziaiį) teip 
ulsilaikyti, bet jeigu reikia vie
nam darbinįkui dirbti ant ullai- 
kymo szeimynos, tai tankiai rei
kia ir bado matyti. Penki Inetai 
atgal, kada ežia buvo susitvėrusi 
“United gannent VVorkers" uni
ja, tai darbinįkai prigulinti prie 
unijos dirbo 10 vai. ant dienos ir 
uidarbį turėjo didesnį. Ijezirus 
unijai, darbdaviai pradėjo dlgtie- 
si su darbinįkais teip, kaip jiems 
patinka: dabar darbinįkai turi 
dirbti po 16—17 vai. ant dienos 
ui pusę to ulmokesnio, kokį gau- 

, davo gyvuojant unijai. Darbinį 
| kame be savitarpinio surirūjzimu, 
t be vienybės ir organizacijų Runku 
t kę nore nuveikti. Jeigu darbinį- 

kai pats nesusipras, ne sueis į 
vienybę, kapitalistai isz gero no
ro jų būvio ne pagerįs, bet darbi-1 
nįkai sulauks dar blogesnių lai
kų; ir dabar juk darbdaviai nuo- 
Istai reikalauji ilgesnio darbo. 
Todėl reikia dprbinįkams, 'ypacz 
gi- kriauezian/s, tverti isz į naujo 
uniję; vien su jos pagelba galėsi 
me sziek tiek pagerinti savu 
būvį.

Kaip kitais metais teip ir szį 
met czisnykszcziai lietuviai, su 
pritarimu draugysezių: .Szv. Jo
no kriksztytojo„ Koperniko Dr. ir 
D. L. K. Keistuczio apvail^szczio- 
jo paminėjimę iszsiliuosavimo nuo 
baudi avus dvarponių ir kitokių 
Įmonių skriaudikų. Komitetas 
visų csia paminėtų draugysezių 
nutarė parai kviesti prakilnius
kalbėtojus, idant jie mus paiadin- 
tų, uidegtų musų szirdy^, tėvy- 
nės ir lietuvystės meilę. Tas 
ypacz musų lietuviams rėįkalin 
gas, kadangi yra B iltim orėj daug 
lietuvių nolmanczių kuom jie 
yra, daugelis laiko dar tavę ui 

i lenkus, kiti vėl laiko savę ui ry- 
mionis, dar kiti ui katalikus, rei
kalo vadinti savę lietuviu'dange- 
lia czianykszcsių lietuvių ne su
pranta. Kriauczius.

ks ; ne galima jo nė tikėjimiszku 
vadinti, jis yra vien įnagiu musų 
kunįgų ant ai siekimo jų asabiss- 
kų mierių. Gavę per daug dide
lę valdiię Susiv., kunįgai tuom 
ne pasiganedįs, bet pasistengs ję 
dar labiaus iszplatinti teip, kad 
priesz kunįgų darbus nieks ne 
iszsilioti ne drystų. Tokia neva 
tautiszka organizacija negali tau
tai naudos atgabenti, ji turi pa
virsti į organizaciję ant naudos 
kunįgų o ne tautos. Reikia to 
dėl tverti kitę, grynai tautiszkę 
Susievienyjimę po virszinįkyste 
svietiškos inteligencijos (jeigu 

____ ____ ______ ___ sanariai ir naujos ne dabos, tai ir 
ežia yra daugiau negu reikia, to- tas gali teip iszkrypti, kaip isz- 
dėl isz kitur atkakęs negali gaut ^ypo dabartinis Susiv., kurį juk 
darbo._________________________ P»l* sanariai pavedė kunįgame ui

- a „ . . jų įnagį. Rd.) Yra juk Amerikoj1 Spottsville, Ky. Dirbai 1 «• / *. ‘. . . . . - 1 diktai lietuvių, yra isz ko ‘.verti
czianykszcziose kastvnėse eina la- .. . .. 7. . . nauję tautiszkę organizaciję; da
liai prattai, darbinįkai vos ant . \ . , .. . .« . ,,, f ..... bartiois kuniginis “Susiv. ne
maisto gali uitirbt*. , .auga kaip priderėtų, kadangi mat 

Canal Dover, Oh. Mor- terp Amerikos lietuvių jau neai- 
gan Co. iiastatys'czia naujas gele- daugina skaitlius kunigijos ver- 
lies dirbtuve^, kuriose ras darbę gų. Pasidarbavus sziek tiek, nė- 
2000 darbinįkų.

Stevi!n8 Point, Wis. ( _
giasiezia pastatyti dideles blėtos gyvuojantį nuo 14 metų kunįgi- 
dirbtuves, kuriose ras darbę 300 
darbinįkų.

Fore«t City, Pa. Darbai ežia 
pradėda erti niekyn. Dabar prie 
naujo brekerio dirba tik po f ar
ba po j dienos.

1 Akron, Oh. Great West- 
ern Cereat Co. pastatys ežia dirb
tuves, kuriose ras darlię apie 1(K) 
darbinįkų.

•Į Hartford City, Ind. Dėl 
stokos reikalavimo iszdsrbimų, 
likosi uldarytos Boltle G lase Co. 
d rbluvės.

5 Atlanta, Ind. 
bus csia į 
vė, kurioje 300 darbingų gaus kį, kuris ir j antrę dienę po moti 
darbę. ‘ :

1 Morgantown, W. Va. 
Netoli nuo ežia, vietoj vadinamoj 
Sootl Run, parengs naujas kasty- 
nes.

Dlnkirk, Pa. Dirbtuvėse 
American Glass Co. ulgimė dar- 
binįkų sztraikai.

•Į W. Corveon, Pa. Basczia 
pastatytos naujus naminių rykų 
dirbt .vės.

5 YovNorrjrrN, Oh. Youngs- 
town T u be Cu. pastatys ežia nau 
jas dūdų dirbtuves.

CoKZviLLE, Pa. Czianyksz- 
cziai kokso pecziai likosi ulgesinti 
ir prie jų jau nedirbs daugiau.

•į Sharon, Pa. AmericanAtsiliepimas lydo.
Į New Yorko lydiszkę parapi Steel Caslings Co. iszplalįs savo 

 

ję atsiliepė Odesos rabinas mels 
damas paszelpos badę kenezian 
tiems lydams pietinėj Maskoli- 
joį. Vien Cbersoniaus guberni
joj yra 20000 iydų ne turinezių 
kę valgyti.

Nugriuvo siena.
New York. Pn. 333 W. 19 

str.,pne statymo naujų namų, nu
griuvo siena ir ulbėrė 4 darbinį 
kus italijonus. Du darbininkai li
kosi ant vietos ulmuszti, kiti gi 
du mirtinai apkulti.

EspllozĮJoa.
Center Valley, Mo.

nykszcziose cinko kastynėse per 
1 links* 1 expliod«vo dinamitas pa- 
• rengtas ant skaldymo uolų, Ex 
pliozijos penki darbinįkai likosi 
ulmuszti, o du sunkiai suleisti. 

Nuo dinamito expliodivo parako 
baczkutė ir iszgriovė kastyn ų 
o’ę. Laimė dar, kad joje ne 
daug buvo darbinįkų.

South McAllister, Ind. Ter. 
Kastynėse No. l,ėsancziose neto
li Mc Allister, a tai t ko smark* 
expliozija, kurios trys darbinįkai 
likosi ulmuszti. Ulmusztų dar 
binįkų pravardės yra: St. Delu 
kas, Bristo Daitone ir V. Velek.

Galipojis, Oh. Netoli nuo 
ežia, mieste Crezet, iszlėkė į pa
danges Jokūbo Lindewood dirb
tuvės. Prie to keturi darbinįkai 
aut vietos licosi ulmuszti, suleis
tų gi yra daug. Uimusztas tapo 
ir brolis dirbtuvių savinįko.

Clinton, Ia. Vienuose namuo
se, uldegus brieliukę, atsitiko 
priėjusio gazo expliozija, kuri 
visę triobę sugriovė ir pavojingai 
suleidė tris Imouis.

Weib City, Kans. Szaftoj
No. 3 Crower Coal Co. . kastyn ų 
atsitiko smarki dujų expliozija, 
kurios du darbinįkai likosi ant 
vietos ulmuszti.

Czianyksz- 
likosi ui- 
darbinįkų

Stato ežia

Czia-

Isz darbo lauko.

czianykszczias dirbtuves ir pas
kui priims 300 naujų darbinį
kų.

5 Shamokin, Pa. 
ežios tzdkų dirbtuvės 
darytos ir per tai 250 
ne teko darbo.

Zanesville, Oh.
uauję blėtos dirbtuvę, kurioje ras 
darbę 300 darbinįkų.

5 Bloomimgton, III. ' Maszi- 
nistai Cb cago & Alton gelelin- 
kelio pakėlė sztraikę.

1 Barclay, III. Darbinįkų

| Mieste Neapoliuj, pietinėj I- 
talijoj, gyvenime gana turtingo i- 
talijono, Covaliere dėl Erba pra
dėjo lankytieei kokios ten dvasios, 
kurios ne tik daulė naminius ry
kus, bet stumdė mebliue, pa
ežiam Erbai ne davė lovoj ra
miai miegoti. Terp dvasių Er
bai pasirodė viena palįstame, o
tai buvo iszleistojas katalikiszko Įmonių, viri toki prari-
laikraszczio “LsCampanade pMitaiko terp tamsu-
Mattino , kstalikiszkas kunįgas 1 * Tokį jau apsireiszkimę ma- 
Culicurco. Dvasių kankinamas terp ,ietuV|U>
nuėjo į redakciję parugoti, bet ________ -
kunįgas laikraszczio iszleistojas j pietinėj Italijoj, provincijoj 
ulsigynė, ulsigynimui Erba pati- Kalftbria> u4giniė d.rbo 6san. 
kėjo. Kunįgas suėjo į draugys
tę su dvasių kankinamu ir kaipo mat rtokose aristokratijos 
specijalistas iszaiszkino, kad dva- I dideli neapdirbto8 p|o. 
sios norį tik iszbandyli Imogų, Darbininkų vadovai reika- 
bet jeigu Erba iszdaljs savo tur- lauja padalinimo neapdirbtų plo
tus, kokius dabar turi, geriems L netunjagų gyventojų.
Įmonėms, tai dvasios suteiks jam Dubininkai,neturint! darbo,trau- 
ue maliau kaip 36milijonus lyrų. k-a j miertai pMUtfi
Ant to Erba sutiko. Kunįgas I t Vl8ų kelių sargybas ir nelei 
siuntėjam gerus Imonis, kuriems d4ia į miettug darbioin.
Erba ant galo ir iszdalino viskę.
kę turėjo. Kadangi vienok dva- _________
sios nesiskubino iszpildyti duotę | Noivegiszko laivo kapitonas 
kunįgo lupoms paladėj.mę, terp Saxegaard, ant Didliojo uceano 
buvusių draugų ulgimė nesunki- (PaClf;Co)t Fibpinų salų ir 
mai ir Erba apskundė kunįvę j Havgi ,urado naujf ikigaiol 
svietiszkę sudę. Sūdąs rado dva kam ue lioorn> kurja.
siszkę asabę kalta ir prisudyjo ję MVO vardF SduW u Qe apgy veQ. 
ant uimokėjimo uiviliotų pmįgų | u> labai vabin<g,

girios.
ulimti

G re a t Fall% Montana. 
-Darbai smilterių eina gerai, dirba 
su trims darbinįkų atmainoms. 
Geras darbinįkas gauna po 3 Jol. 
ui 8 darbo valandas. Lietuvių 
yra ežia matai : tik viena lietuvisz- 
ka szeimyna ir 12 pavienių vyrų. 
Iss kitur tegul lietuviai csia ne 
keliauja, nes darbę szvieiiai atka 
ku-iam sunku gauti. Merginų, 
ypacz tarnaiezių csia trūksta. 
Todėl merginos gali greitai gauti 
vietę. Gera tarnaitė gauna ui 
tarnystę po 25 dol. ant mėnesio 
ir boardę. Jonas Bersienas.

CrisTal Falls, Mich. Cz'a- 
oykszcziose rudos kastynėse dar 
bai eina gerai, dirha per dienas ir 
naktis.
mynoe, o pavienių yra apie 20 
ypatų.

Lietuvių yra čzia 4 szei-

darbę gų. Pasidarbavus sziek tiek, nė
ra abejonės, kad naujas tautiss

Ren_ kas “Susiv.” greitai pralenktų
• - • ' «. —•_ i—

nį. Tik bandykime, o pamatysi
me, kad paskui eis viekas geriau.

J. Suiszeirgis.

Isz Waterbury’o, Conn.
Priesz gavėnię lietuviszkų ves

tuvių buvo labai daug, kiti net 
klausė, priesz kę teip tie jaunie- 
jie į poras telkiasi.

Vasario 15 d. 1901 m. pasimi
rė csia jauna 23 m. meteriszkė 
Veronika Tunilienė. Paėjo ji iss 
Suvalkų g u b., Vilkav.azkio pa v., 
Sausinikų kaimo. Prigulėjo prie 
“Susiv. L. A." Vasario 17 d. 

_ Neuiilgio iazkilmingai palaidojo joe kunę.
pastatyta plieno dirbtu- Velonė mirė, pagimdliusi kudi-

| Gyvenantis kaime Capdenac, I | Pietinėj Maskolijoj 
departamente Aveyron, Prancu- baisius sniego darganos, 
zijoj, jaunas daktaras turėjo vė- uipuete geleiinkelių 
lai atlankyti ligonį kitime kai
me. Pasikinkė į valimėlį arklį |dų giliai. Didelės smego darįa- 
ir iszvaliavo. Ant kelio jis p«- noa siautė ir Ispanijoj; trukiai 
liko einanezię minyszkę .kuri pa terp Madrido ir Barcelonos pa
prašė pavėlinti iki artymam kai- liovė bėgioję, kadangi kelias snie- 
mui. Daktaras sutiko. Įlipus g0 ulnesztas. 
į veli mėlį minyszkai, daktaras 
tuojaus ultėmyjo, kad kaip ant į 
moteries, turi ji per dideles kojas joj, 
ir rankas, todėl minysska ne ga- jimai. 
Ii būt moteris. Neuisitikėjimo 
ne parodė. Pavaliavę-i kiek, ul- 
simanė persitikrinti, ar ne ulmir- 
ozo prie velimėlio pririšti reika
li ngę szriubę ir praszė minyszkos 
iszlipti ir paliurėti. Ta, rods 
ne su dideliu noru, bot iszlipo. 
To daktaras tik laukė: jis ulp’a- 
kė arklį ir nupleszkėjo, miny»z 
ka liko aut kelio, o velime pas I draudiianczios ant viso Sziauri- 
daktaręhko jos pundelis. Pun- nės Amerikos augliszkų valdybų 
delyj buvo vagilių vartojami vi- ploto gabenti prie darbo kon- 
soki įnagiai ir ginklai: peilis, traktuotus darbinįkus, UI 8U- 
rinkėsir du revolveriai. Žino- iaulymę tiesų paskirtos hauamĄą 
ma, kad ulmirsztų daiktų onojė po 1000 dol. ui kiekvienę sukon- 
vyriszka minyszka ne atėjo pas traktuotę darbiuįkę. - 
daktarę atsiimti. I ------------------ —

noe pakavojimui mirė.
Vasario 20 d. mirė Jurgis Ai- . 

dukeviezia, nevedęs, apie 36 m. , 
Paėjo jis isz Suvalkų gub., Vil- 
ksviezkio pav,, Oszkabalių kai
mą Velonis, gerai uisitraukęs, 
parėjo vėlai namon, neatitikdama 
durų ant antrų lubų, nusprudo 
nuo trepu ir nusirito lemyn, pri 
simuszė ir suazalo ir teip uibaigė 
vargus ant szio svieto. Jurgis 
turėjo diktai skaliko, bet nemo
kėjo juoe ullaikyti, į bankę nedė
davo, tik kavodavo į visokius 
plyšius; numirus,uegalima buvo 
pinįgų rast*, todėl kunę atsėjo 
miesto kasstais ant neprigul- 
roingų kapinių palaidoti.

Tūli dievucoziai velonį pripeta 
ezliupiBiams,nes neidavęs prie iss- 
palintiea; vietinis klebonas turi 

IHZ isz to atsitikimo medegę savo pa-

Lietuyiszku dirya. neteisingai velonį priskaito prie 
Suslvienyjimo reikaluose. k"1“*1 i“ •»’» “m-

_T .._... sus, nemokėjo nė ska'tyti, o teip
Ne per seniai p. Biznierius per .. . . . . . .„, r „ ...... vadinami bedieviai v;si moka net

ra8*yt’» velionis negalėjo
prie jų prigulėti. Vasario 24* d. 
kun- Siurusaitis rėkė per pa
mokėlę ant bedievių, ir graudino 
ir gąsdino nepriėmimu prie isz- 
palinties tų, kurie buvo ant ve
lionio Jurgio rzėrmetfų. Turbut 
misų doros mokintojui galva ap
sisuko, jeigu jis net numirusioms 

. j ne duoda ramybės.
“Tėvynė” apszaukė iss musų 

Susiv. kuopos du sąnariu bedie
viais, ir uitai išbraukė isz 
organizacijos. Bet ystabu isz 
szalies liurint, kad iszmesti sa
nariai labiausiai darbavosi 
“Susiv.” labo. Turbut centra- 
liszki viršininkai pabūgo kuopos, 
kadangi ji turi daugiausiii sana 

Man rodosi, kad oentrali-z 
karo komitetui ne reikėjo skubin- 
tiesi su iszmetimu, bet reikėjo 
palaukti susilpnėjimo kuopos: 
ant to gana darbuojasi kn. Ssu- 
iūsaitis. Jam “Sandara” ėsanti 
geresnė. Kodėl jo centraliszki 
viralinį kai ne iszmeta? Su kunį
gu negerai besielgiaocziu mat ku 
nįgai cen t rali sako komiteto vir- 
szininkai ne drysta teisingai elg- 
liesi, jeigu jis ir labai nusideda.

Vargdienis.

j DJmacijoj, pietinėj Austri- 
j, siautė smarkas iėmės drebė- 

M este Z ra nuo iemės 
drebėjimo nugriuvo bainyczios 
boksztas. Mieste Spalato urnai 
pakilo jūrių pavirsaius ir baisios 
vilnys sudaulė ne matai Irivų. 
Gyventojai tikėjo, jog atėjo jau 
svieto pabaiga.

NanjoA knjgos.
Keksstu Simas i Uklszka apysa

kai. Parasze Menaltis. Plymouth 
Pa. Spauda ir kaaztat “Vienybes 
Lietuvininką”. 1901 m. 40 pusi.

Yra tai isz tikro ne apysaka, 
bet pasakojimas apie ūkės reika
lus, paraitytas ant patraukimo 
kaimieesių prie geresnio, naudin
gesnio ūkės vedimo negu tas, ko
kio prisilaiko Įmonėlės Lietu
voj. KėkszSų Simas, kurs pirma 
ne ulkentė knįgos, ukėj prisilai
kė senovės budo, netyciia per
skaitęs suteiktas jo broliuno dak
taro knįgas apie pagerintu iemės 
apdirbimę, apie sodų veikmę, ui- 
simanė knįgoee rastus pamokini
mus iszbandyli ant b«vo ūkės. 
Nenusigando jis iujuokiobų, ko
kių nesigailėjo apginanti senovės 
ukiavimo budę kaimynai, bet 
pagal pamokinimus rastus knįgoj 
pataisė pievas, veisles naminių 
galvijų, laukus ir sodę. Ir iolė 
ant nustelbtų pievų pradėjo ge
rai Įeiti, pieno ir sviesto turėjo 
net ant pardavimo, o seniau jų 
ne ant naminių reikalų ne uitek- 
davo. Rodą javų maliau parduo
da, kadangi juos suszerįa gyvu
liams, bet uitai isi gyvulių turi 
dvigubę pelnę. Ilgiausiai vargo 
turėjo su visztoms, kurios pirma, 
iiuosai besivalkiodamos visur, 
daugiaus pridirbdavo tblėdies ne 
gu atgabendavo pelno, bet pa- 

I statęs visztinyozię, ullaikydamaa 
* jas sziltas, nuo 20 viaztų turi 

daugiaus pelno negu pirma turė 
d a vo nuo 60. Kaimynai,matydami 
kaip naujas ukiavimo būdas Si
mui daug pelno atgabena, paliovė 
iss jo juokęd, ateina pas jį ant 
rodos ir padmokiuįmo. Mat no
rint kę pagerinti, vis reikia geru 
paveikslo. Mums sunku kę svar 
baus nuveikti labiausiai dėl sto 
kos gerų paveikslų.

| Maskoliszkas cęras, linoma
| Szvediazkas tirinėtojas Sven ne isz aayc pinįgų, paskyrė 2 mi- 

Gedin, Gobi tiruose, Vidurinėj. I»jonu markių ant paszelpos be- 
A? .joj, 200 viorstų nuo Chotano, lemiams fialandiecziams. Tuom 
rado pieskoaulnesztę miestę,lino- mat tikisi į maskolių pusę pa
ros, be gyventojų. Msestę tę vie-Įtraukti varguolius ir terp savęs 
linui gyventojai vadina Thakla supjudyti fiulandieczins, kad pas- 
—Mahan. Ulima jis plotę 4 ky- kui susipjovusius lengvinus būt 
liometrų ploczio. Po pieska yra spausti.
dar visai gerai ulailaikiusių apie .
100 namų. Namai statyti isz po i Kaip pirma Iszpanijoj, teip 
pelių medlių, lygiai isz lauko, d»bar skolose paskendusioj Por- 
kaip ir vidurio turi pu.kię szlu '»g«H<>j pakilo maisztai priesz 
katutę. Prie kiekvieno didesnio katalikiszkus zokoninkus. Maisz- 
namo rytinėj to miesto da'lyj yra tus pagimdė paėmimas į klioszto- 
įtaisyti vandeniniai malūnai. Da- dukters Brazilijos konsuliaus - 
bar vienok ežia netik nėra nė b* ^ios. Mieste Oporto 
jokio upelio bet ir nė jokio ,v*n- studentai iszdauiė langus jėzuitų 
dens. Isz rastų rasztų matyt, klioeztonaus.
kad tas miestas pastatytas ant
daugelio saimtmecz.ų priesz I Priesz-ia Yarmouth, Angli- 
Chi istaus ulgimimę. J°s Pakrantėse, angliškas garlai-

■ vys “Chsmois” susimušė su kitu
| P.g.l p..ku.io« .Uti.Uk,. •*»»»*> '*"»<>• . P-okuUni. Ii- 

.nt ,iw .virto yr. 7H47» kylio- Pakeltą, ir p..k.odo .u 
mrtr,g.lrf.nk.liU. D.ugi.u.i.i į“'™'“ . K.-
g.l.»iokeli,, M. 38«73» kyl.,t«- d“«‘. t Ch.moi. n. .Ujo į por- 
. o • v tf» tai spėja, kad ir lis turėjo peri Suvienytos V nlstijos sziaur.

Amerikos (jų plotas vienok di sk28t,« ______________
dėsnis ui vhę Europę). Euro-1 .

. 1 * 1 -rtL-nk Is* paskutinio liaudės su-poj yra 269743 kyl., Azijoj 55b05 "
. . . .. , . skaitymo, atlikto pereituose me-<yl. Daugiausiai geleiinkelių J ’ f”

J »__ _ tuose, pasirodė, kad Vokietijojtun Suv. Valst. sziaur. Atner., J '
...... r. M 1 * „ yra isz viso 56345014 gyventojų,Vokietija, Prancūzija, Austrija ir P. .

. , * . ____ . . * kuriame tai skaithuje 27731037Anglija. Imant gyventojų skait- * .
, 6 . . . .- . .. vyriškos lyties. Miestų tu nulių, tai daugiausiai geleiinkelių 3 3 mnono
ii.puol. ATOtr*lijoj, Tr.nava.liu- “'P 100000 W
je, Suv. V.lrt., Sav^ijuj. S.v.i | v-toj, yr. ».

Visi lietuviai sutikime 
gy vena, didesnių nesutikimų terp 
jų nėra.

1 Parker-rlro, W. Va. Dėl 
stokos reikalavimo iszdirbimų, 
pasiliovė darbai czianykszcziose 
plieno dirbtuvėse. Ant Riverside 
Parkersburg Iron & Steel Co. 
pastatys naujas dirbtuves, kurio
se ras darbę 300 darbinįkų.

Maynard, Mass. Czianyksz- 
czioe Aseebeto wilnonių iszdirbi 
mų dirbtuvės likosi uždarytos ant 
neaprubeliueto laiko ir per tai 
1000 su virszum darbinįkų atsira
do be darbo.

Elt, Mim., 
nėee eina gerai. 
Duluth pradės 
gėlėli n kelį, prie 
diktai darbinįkų gaus darbę. 

East Liverfool, 
Czianykszcziose Chester dirbtu
vėse pasiliovė darbai ir per tai 
diktai darbinįkų atsirado be ui 
darbio.

Jeanetta, Pa. Czianyksz- 
cziai stiklo dirbtuvių darbinįkai 
sutvėrė kooperatyv szkę draugys 
tę ir pastatys savo locnę dirbtu
vę.

5 Mo Plkasant, Uh. New 
Yorko kapitalistai pirko netoli

I nuo ežia 6000 akrų lemėssu ang
lims ir ne ulilgio atidarys naujas 
kastynės. ‘ * j.

[ 5 Pittsburo, Pa. - Pressed
; Steel Co. dirbtuvės gavo reika- Į pritarimo su pagelba savo 

apangų, gal pasamdytų, tarnų. 
Visur meta laukan sėjanezius ne 
tvarkę virszinįkus, nors jais butų 
ne tik kunįgai, bet ir stovinti ant 
daug augszteenio laipsnio. Pus 
muk tę dabar sunka padaryti, ka
dangi kunįgai Susivienyjimę pa
vertė į savo įnagį ir į jį spėjo su 
traukti pirktus ir ne pirktus suvo 
tarnus.

Kokiose sanlygoee atsirado po 
paskutiniam seimui dabartinis 

ivienyjimas, jis nėra tautisz-

Dirbai kasty- 
Neulilgio nuo 

dirbdinti nauję 
ko teipoegi

Oh.

ne reikia tverti “Tautiszkę Susi
vienyjimę”, kadangi dabartinis ne 
atsako musų reikalams, jis yra 
vien kunįgų virszinįkų įnagiu 
ant atsiekimo jų asabiszkų mie 
rių. Ant to atsiliepė lik p. Ra 
manauskas (atsiliepė ir “Vieny
bėj Red.) paaiszkindsmav kad 
ir dabartinis “Susiv.” yra tau 
tiszku, todėl nėra reikalo tverti Į 
dar kitę. Kodėl p. R. vadina da
bartinį “Susiv.” t'autiszku—asz 
to ne suprantu. Juk tautiszki 
Suaivienyjiroai ne kel a triuksz 
mų ant seimų ir tai ui tikėjimisųc 
kus reikalus; ne kontroliuoja" 
saulinės sąnarių, ne mėto laukan 
sunarių turinezių liuoeesnes nuo
mones, ne iszmeta i-z savo tarpo Ml 
silpnesnių sąnarių ui nedarody- ru*' 
tas kaltes. (Tę daro ne Susiv. 
bet jo s mariai; įstatai tos orga
nizacijos tokių pesų virszinįkams 
ne pripalįsta, tik ant paskutinio 
seimo kunįgai, turbut, pirma su
sikalbėję, įvedė netinkanezius 
tautiškam Susiv. pridėjimus. UI 
tai vienok kaltė puola ant sąna
rių, jeigu jie davė isuivieszpa- 
taut despotizmui vienos liuomos 
Red.). Tautiszkose organizaci
jose iszmeta isz organizacijos ne 
tokius s marius, kokius dry»ta t 
iszmesti musų “Sua v.” virszinį- I8Z Boston, MrtSS. 
kai, bet tokias virszinįkus, kurie Czia daug triukszmo padarė 
puldo ir ardo organizaciję, koki pagarsinimas meilės raszto musų 
drysta pirma susikalbėję ant sei- * “
mų ateiti su pirma jau apkalbėtais 
uigyrimais, kokius pervaro ir be

lav.mę padirbti 600 karų. Dar 
bo todėl dirbtuvėms uiteks ant 
ilgo laiko. »

5 Cleveland, Oh. Maszinistai 
prigulinti prie Lake Carriers or
ganizacijos nusprendė pakelti 
sztraikę. Prie organizacijos pri
guli 1000 maszinistų.
, Toledo, Oh. Csianyksz 

cz'oae gelelies dirbtnvėse darbai 
— -a pradeda eiti niekyn; t‘en Fordo

muszti, o keturi sunkiai apkui- dirbtuvėse darbai eina dar vis la
bai gerai. 1

szė 
H 
koeiiiirouszti ir trys sunkiai ap
kulti 
gėir

Susidauię vagonai ulside- 
us vieno, su visu gude

xville, Ten. — Netoli 
Lorai City, ant Southern gėlė
li n kelio, susimuezė du trukiai 
Prie to 'trys Įmonės likosi ui-

doros mokintojaus. Yra czii lie
tuviai, kurie tada net pinįgus su
dėti, kad tik pamatyti kokiam 
nors laikrasztyj autografę musų 
dussių ganytojo. Girdėt, kad 
to laiszko ar pasiuntinystes raszto 
bus padirbta kliszė ir rantę mu
sų duslių ganytojo gal pamatys 
lietuvisska visuomenė. Yra ežia 
vienok teipoegi ir toki, kurie tę 
pasiuntenystos rasztę j Ciprijo- 
nes laiko ui didelį nuopelnę mu
sų doros mokintojaus priesz 
“ezventu tikėjimu”. Tie vienok 
jau papratę ir bjauriausius duslių 
ganytojų darbus laikyti ui nuo
pelnus. Pakelevingas.

Isz Tolnca. 111.
17 d. vasariu, ant Main st 

salės Juozapo Aimonės ežia- f 
nyksztė Szv. Jono Kriksztytojo į 
draugystė atlaikė susirinkimę. , 
Pabaigus perkralinėjimędraugys , 
tės reikalų, sąnarys P. Vacziu- 
laitis uisiminė apie reikalę aukų 
ant suizelpirno musų kankintinių, 
ui darbus ant labo brolių lietu
vių maskoliszkų valdlių isztrem- 
tų į Maakolijoš gilumę. Susirin
kę ulmanymui pritarė. Likosi 
isznnlcti du kolektoriai, * Petras 
Vaicziulaitis ir Juozas Jurgutis 
pereiti per lietuvių gyvenimus ir 
rinkti aukas.

Bevaikszcziojant po lietuvių 
grinezias, kolektoriams atsėjo vi
sokių kalbų iszgiesti nuo nesu- 
prantancaių reikalų savo tautos 
brolių: vieni laikė musų kankin
ti nius ui arklėvagius, kiti kitaip 
juos niekino ir iszreiszkė net 
dliaugsmę, kad caro valdlios isz 
vėlė juos į Si be riję. Kiti ne no 
rėjo tikėti,, kad si u neria m i kan 
kintiniams pinįgai patektų į jų 
rankas (jeigu maskoliszki vįrszi- 
nįkai ir ne norėtų pinįgų kankin- 
tiniams atiduoti, tai jie turi su 
grįlti atgal, kadangi ui paduotus 
ant svetimo paczto ant persiuuti 
mo pinįgus atsako pacztaa, ku 
r am pinįgai paduoti, poeztas to 
dėl daboja ir maskoliszkus virazi 
njkus. Hd.); girdi maskoliszki 
jenerolri paims mus pinįgus, o 
kankintiniams duos tiek, kiek 
norės. Nėra vienok kę pykti 
ant tų v nu p rieszginių, kadangi 
jie neulkenezia kankintinių tik 
per nesupratimę. Ateis laikas, 
kad ir tie praregės, o tęsyk ir jie 
supras savo dabartinius darbus ir 
pats jais bjaurėsią. Geri L utie- --- a • n

| Mieste Nachicsewaniuj laike 
incziavojimo jtuuavediių, apleis

ta jaunavedlio mergina atėjo į 
cerkvę ir su karboline rugszczia 
apliejo veidus jaunavedlio, jauna
martės, dijakono ir kitų ant 
saliuto susirinkusių imonių. Ap
leista mergina, kuri tę padarė, 
likos! minių šuva'dyla ir rengėsi 
ję lyncsuoti, bet atsiradę cerkvėj 
polio jautai, iszveriė ję isz minių 
rankų. Csia vienok ne mergina 
salta, bet vyras jos suvadiioto

| Egipte, mieste Aleksandrijoj 
rado tris katakumbas^ kurias, 
kaip matyt, senovėj vartoju kaipo 
kapines. Vienoje isz katakumbų 
rado kelis seimtus Įmonių kūnų, 
kitoj kelis tukstancsius verbliudų 
galvų; trecaioj gi buvo parengta 
sena atabmeldiszka balnyczia.

li Pereituose metuose, Baku 
apskrityj, ant Kaukazo, kur yra 
turtingiausi ant svieto keroaino 
szaltiniai, prisėmė 600826000 pū
dų kerėsi no, taigi ant 75292000 
pūdų daugiaus negu ulpereituose 
metuose.

Uti.Uk


BU
U Ryme, 2 d. kov >, apvaiksa- 

csiojo gimimo dienę popiežius 
Leono XIII. Popiežius sulaukė 
jau 91 metų. Pereitos sanvaitfe 
seredoj, laikant popiežiui miszias, 
nupuolė kybantis ties altorium 
kandelabras ir be mažo ne uiga- 
vo popiežiaus.

Nę. 9

| Turkijos sostą pi lėj Konstan 
tinopoliuj buvo žemės drebėjimai, 
o paskui pasikėlė jūrių vilnys ir 
užliejo iėmesnes miesto dala. 
Ant priemiesezių daug namų li
kosi sugriautų. Prie to daug 
žmonių tapo apkultų.

II M este Windobonoj (Austri
jos sosiapilėj) 1500 netminezių 
darbo pardaviuyczių pagalbinį 
kų pakėlė maiezlus. Susirin
ko jie priešą rotuazę ir v'saip nie
kino valdžias.

skoe”.
nėtoe ir priežastys nesutiktųjų, 
kokios užgimė ant susiviži «vimo 
Pittsburge lerp kun. Gorzynskio 
ir Dro Szliupo. Nesutikimai mat 
užgimė ne už tikėjimę, bet už tai, 
kad Dras Szliupas išsitarė, jog 
tiesos darbinįkų turi būt lygos su 
tiesoms vyskupų, kunįgų ir tt. 
Knn. Gorzynski pakėlė protee'ę 
priesz tokį sulyginimę tiesų; jis 
išsitarė, kad chamas ne gali būt 
lygus kunįgui; kun. Gorzynskiui 
pritarė ir lietuviškas delegatis 
kun. Sutkaitis. Iš to tik ir kilo 
teip garsiai praskambėję nesutiki
mai/ Kad paeinanti nuo chamų 
kunįgai ne laiko savę už lygius 
chamams, tę visi seniai žino.

Pittsbur- Į to, kuopa n u tart isztirti teisybę, 
o, paini- Kuopa nepripažįsta ceotr. ko ra it 
!utikiu)i), tiesos,be jos pritarimo,mėtyti lau 
iiitvimo kan jos Banalius be ištyrimo jų

B Mieste Lt Gtnevraye, netoli 
Paryžiaus, Prancūzijoj, dinamiti
nių patronų dirbtuvėse atsitiko 
smarki ex,iliuzija, kuri iszmetė j 
padanges vierrę dirbtuvių dalį. 
Prie to keturios darbininkės tapo 
uimusztos.

| 9 d. sausio,mieste Kimberley, 
pietinėj Afrikoj, pasimirė katali
kių kas vyskupas Griųualand di- 
dijeceziji’S, kunįgas Antanas Gau- 
ghran. ,

H Maskoliszkas jenerolas Orlov, 
vienas isz vadovų maskoliškos 
kariaunos Mandiurijoj, patėko po 
sudu ui nepaklusuumę ir ne sz- 
pildymę prisakymų savo v rszinį 
kų. •

mo(| Po kunįzų užlaikoma 
kykla kaime Lt Vernayade, ne
toli Alais, Prancūzijoj, nežiiiu 
kas pametė dinamito boinbę. 
Bomba expliod*vo ir iszardė mo
kyklos duris.

|| Mieste M irsilijoj, Prancūzi
joj, pakėlė szt raikę porto darbi- 
nįkai. Nėra ežia kam iszkrauti 
isz kitur atėjusių lavų, nė pri
krauti parengtų ant iszplnuki- 
mo.

| Per paskutines dvi dienas 
mieste Bombay, Indijose, pasimi 
rė 600 Amonių, o tame 400 pasi
mirė nuo maro, kuris siauezia 
ežia jau nuo kelių metų.

H Peterburge.biuriuoseapszvie- 
timo ministerijos, vienas atėję-* 
su praszymu studentas,Karpovicz, 
szovė į ministerį isz rev.liverio. 
Kulka įlindo min stenui Bogolie 
povui į kaklę. ,

| Indiškas maras platinasi vis 
labiau mieste Cape Towo, pieti
nėj Afrikoj. 2 d. kovo rado ant 
ulyczių 5 negyvėlius pati nirusius 
nuo maro, 10 gi ypatų apsirgo 
maru. *

| Mieste Sydney, Australijoj, 
ant laivo atkakusio isz pietinės 
Afrikos vienas juriuįkas pasimirė 
nuo azijatiszko maro. Mieste 
Brisbane maru apsirgo du žmo
nės.

| Britiškame kanale susi-

lution, ir paskendo. Prie 
prigėrė 17 žmonių.

to

B Vokietijoj darbai pradeda 
eiti niekyn. Vien Reino provin 
cijoj yra 85000 darbinjkų netu 
rinczių darbo. ,

B Lnfluenza vėl smarkiai pra
dėjo aiauti Stokholme (Szvedijos 
sostapilėj).

B Anglijoj likosi uigirtos tie
sos pripaiinanezios 8 darbo va 
landas visose kastynėse.

Lenkiszkl laikraszcziai 
apie lietuvius.

Apie susrvdiiavimę lietuvių, 
lenkų ir rusinu paminėjo daugu 
mas lenkiszkų laikraszczių: libe 
raliaki lenkiaaki laikra^zcsiai at
siliepia su pritarimu susiartini
mui lenkų su kitais tvėrusiais 
Lenkiję gaivalais, klerikaliszki 
gi bando nusprendimus iszjuokti. 
Dabar laikraaztū “Gazeti Pittę- 
bureka” pradėjo talpinti rasztus 
Dro Szliupo apie lietuvius, jų 
tautiaakę kilimę, prietikius su 
kaimynais, apie lietuviszkę lite- 
raturę,darbus lietuvieskų patrijo
tų ir tt Lenkams Dras Sz Ii u pas, 
jeigu jie nori eiti isz vien su lie
tuviais, duoda atsakanezias infor
macijas, kadangi mat lenkiszkų 
laikraszcsių redaktoriai daug ge 
riaus palįsta darbus ir siekius chi
ninai? arba japonieesių, negu 
lietuvių, su kuriais nori eiti isz 
vien. Pirmas raistas Dro Saliu-

Atsiliepimas.
T>igi tapau mat bedieviu ir už 

tokį marę apezadkė priesz lietu- 
viškę visuomenę, pripažino ma
nę už nepripažį-itainiį pragari, 

1 kunįgų nė vyskupų. Už tokį ma
nę svietui pagarūuo centraliszka* 

* komitetas musų tautiezkos orga
nizacijos “Susiv.” be jokio pla
tesnio pasiteiravimo. Central isz 

' kas komitetas raszo, kad gavo ke 
le’ę A ffi lavifų isz musų m i e-to. 
Dauginus mat nereikia nieko ant 
išbr .ūkimo sąnarių ir apskelbi
mo svietui, kad tokių kaip piktos 
dvasios dabotųsi žmonės. Kodėl 
centrališkas komitetas nediyao 1 • parodyti vardų ypatų paširdžiu 
•ių po i ffinav t’ais? Denuncij <ci- 
joma anonymiškų der.uncijantų 
juk nieks netiki ir tokioms de- 
nucijacijoms visi bjaurisi. Argi 
tik musų ‘‘Sus v.” Centrališkas 
komitetas prisilaiko kitokių do
ros principų iv slepia denunci 
jantus? Anonymama netiki nė 
maskoliszki žandarai, bet stengia
si persitikrinti apiie teisingumę 
denunciacijų. Todėl musų 
“Susiv.” centrališkę komitetę 
reiki* daug žemiaua statyti negu 
maskoliškus žandarus. Jeigu 
akund^jai padavė skundę po pri- 
siega, tai juk turi darodyti teisi n 
gumę apekuudimų. Anonymisz- 
kas apskundimas ne tas pats kę 
pseudonymiaka korespondenc ja; 
tiek supratimo turi turėti ir cen
trališkas “Sus.v.” komitetas.Jei- 
gu central škas “Susiv.” komite
tas neapreikš vardų slepiamų 
denuncijantų, tai apreiškimo pa
reikalaus kuopa. Danuneij^cijas 
gali siųsti tik “Susiv.” priešas, 
kuriam rupi iszgriov mas tos mu
sų tautiškos organizacijos, o ne 
jos sustiprinimas, a vienok denun- 
cijacijoms tiki “Susiv." centr. ko
mitetas; jam užtenka anonymiš 
kų denuncijacijų.

Beje, škote, kad turite mano 
laiškus, bet ar žinote, pr<e ko
kių aplinkybių tie I riškai raszyti? 
Tas buvo šiteip: 1898 m., isz 
važiuodama isz Waterbuiio, pra
šiau * Rytę”, kurio buvau abo 
nentu, siųsti į Orange Valley. Ka
dangi laikraszczio man ne siuntė, 
tai rašiau antrę iaiškę kn. Sau- 
rusaieziui, kuriame iszreiškisu, 
“kad jeigu laikraszczio siųsti neno
ri, tai kad sugiažintų pinigus, 
nee už juos gali patekti į praga- 
rę; bet jeigu, kaip sako,nėra pek
los, tai nėra reikalo jos bijotis”.

. Argi tame yra mano pasikyta, 
jog aš netikiu į peklę? Ltirzkas 
tas raszytas 30d. Gruodžio, 1898 

' m. Kodėl todėl zokoninkš Sau- 
rušitie du metu mano laiszkę ne 
šiojo ir tik dabar nusiuntė jį kn. 
Kaupui? Tas jau parodo, kad 
tas padaryta isz asabiško piktu
mo ir persitikrinimo, kad kn. 
Kaupas savo šudraugę užtars 
kad ir neteisi įgai; lietuvystė ir 
katalikystė mažai ežia sveria.

Kn. Saarusdtis nuo tūlo laiko 
jau šnipinėjo pas mano gimines 
ir gaspadines apie mano gyveni 
mę ir pasielgimę, bet kad nieko 
smirdinezio nerado, tai nors iš 
seno laiszko pasinaudojo; kadangi 
kun. Kaupas ir to laiško nepa- 
gar^ino, tai daugelis gali- kas žin 
kę pamialyti apie mano bedievys
tę. Kun. Kaupui gal tas ir rupi, 
kad manę nnpuldyti, n oi 8 be pa 
mato, akyse kitų žmonių, nes 
tuom gali patarnauti savo un-

i draugui Waterburyj.
Ant galo kasgi išėmė tune 

hffidavit’us ant manęs ir Tareilo-* 
jeigu ne kun. Saurusaitis? Tarei 

i la turi 3 liudininkus, kuriuos kun. 
i Saurusaitis kalbino sustatyti ..affi- 

dbvit’us, bet jie atsisakė; tai jis 
rado kitus, kurie gal v s ii nepri
guli prie “Susiv.”.

24 d. vašrio “Susiv.” kuopa 
turėjo <rxtra susirinkimę suszauk- 
tę seno komiteto, ant kur ojiuvo 
perstatytas visas reikalas ir rei
kalavimas centrahško komiteto, 
kad butų išrinkti kiti kuopos 
viršininkai, bet susirinkimas pa
liko Tareilę ant toliaus preziden
tu, o manę sekretorium. Apart

kaltės. Galutinas nusprendimas 
gali prigulėti tik seimui, kuris 
visgi yra augštesnė instancija už 
kn. Kaupę.

M. J. Damijonaitis.
Mš matome, kad iszmesti iš 

“Susiv.” sanar ai yra centrališko 
v ršininko nuskriausti.Nus’rriaua- 
ti gi galt, ant išrodymo teisybė-, 
kreiptiesi į laikrašczius ant pasi- 
teisraimo, jeigu kitur teisybė- 
rasti negal. A p ai t to, v‘sę budę, 
kokio griebiasi šitame atsitikime 
c.mtr. komi', reik a nupeikti. Ar 
oentr. “Susivenyjimo viršinin
kai ne mato, kad remdami baus
mes ant denunc jecijų, veisia de 
uuncijautus?Argi kun.Kaupas už 
savo pateigę laiko tvėrimę i-z A 
merikos lietuvių kadrų maskoliš 
kai ž^ndarmerjai ir szuipukams” 
Už td vienok,turbut,nė vienas lie- 
tuvys kun. Kaupo ne pagirs. De- 
nuncijantų ir be to nežinia kas pri
veisė terp Ii* tuvių daugiau* negu 
reikia. Kunįgo Kaupo ir viso 
“Sus v.” centrai, kom. nieks ne
prašo lavinimo maskoliszkų szni 
pūkų; tę tegul daro pats masko
liau o ne vir.-ziniukai tautiszkų 
1 etuviškų organizacijų. Rd.

' registracija bu* 12 Kovo ir kiti yra svar
bus dalikat ant apsvarstimo.

Su guodone, Prezid. J. Szemati*.
Phtladelphia, Pa. “10t» susiriesi- lt. 

A.Kuopa*'Uiky* nepaprasta susirinkimę
subatoj, 9 Kovo, 7į vai. vakare, saleje 
neprlgulmingo Kliubo, ant Sa 2nd st., 
ant kurio visu* tos kuopos sąnarius 
kvieczia susirinkti, nes yra labai svar
bus reikalai, J. Butkus, sekr.

A. Malaszu
K. Žegl ys ' “
A. Rotla,
N. Rot)*, 
E. RotlienS
K. Melcer

(vokieti*)

(lenke)

35 
ant 
su-

Vietines Žinios.
— Ant Halsted ui., netoli 

ul.,eloktri8zkas karas užbėgo 
vežimo vežanezio gazolinę;
daužė vežimė'į ir stotkus su gazo
lius, kuri pisi pylė ant ulyczios. 
Nuo elektriškos kibirkazties ga
zoliną užsidegė. Karas, negalė 
damas bėgti, kadangi sudaužytas 
vežimas užtvenkė kelię, teiposgi 
užsidegė ir nudegė v sai; pasažie- 
riai vienok visi išsigelbėjo. Ug
nis užgriebė Špato pardavinyczię 
ir j -je ne mažai blėdies prilirbo. 
Greitai subėgę ugnasarg.ai, ugnį 
užgesino ir ne d»vė jai dar to- 
liaus išsiplatinti.

— Gyvenanti pn. 6840 Prairie 
avė Bestiie Hecks,norėdama paim 
ti daktaro užraszytus vaistus, 
vietoj stiklinė* su vaistais, paėmė 
kilę su karboline rugezezia. Vos 
prikiszo prie lupų, skaudžiai nu 
degė lupas ir iszdegino gomurį. 
Jos vyras paszaukė daktarę. L ii. 
me moteriškės, kad ji ne daug 
rugsziies iszgerė.

— 12 darhinįkų Šou'h Cb:ca- 
go Furnace Co. dirbtuvių, ant 
kertės 108 ir Torrence avė. metė 
darbę, reikalaudami didėsnio už- 
mokesnio. Po valandai atėjo ap
siginklavę į dirbtuves ir iszv ūkė 
isz jų kitus darbinįkus. Dirbt j- 
vių savinįkai davė žin>ę policijii. 
Atsiuntė isz stacijos 25 policis 
t u a, bet jų šatrai kieriai ne laukė.

— Ant Lake Front, prie 
VVashington ui., bus pastatyta di 
dėlė biblioteka, kurioj patilpe 
apie pusantro mįlijono tomų knį 
gų. Skaitinyczioj galės ant vie
tos skaityti knįgas 600 žmonių 
ant syk. Verta pasirūpinti, kad 
bibliotekoj butų- ir lietuviškos 
knįgos ir kad jas lietuviai skai
tytų.

— Ant kertės California avė ir 
47 ui. elektriškas karas užbėgo 
ant vaiiuojarczio vežimėl.o ir jį 
sudaužė. Isz jame eėdincz>ų:v e- 
nas likosi ant vietos užmuštas, 
kitas gi sužeistas teip, kad reikėjo 
gabenti į bgonbutį.

— Chicagoj, Coli se u m trioboj 
atsibūva paroda: medžioklės, žu- 
vinįkystės ir girinįkystės, kuri 
trauksis iki 12 dienai Kovo. Į- 
ženga kaštuoja suaugusiems 50c., 
o vaikams 25c. Paroda verta at- 
lankymo.

Draugyscziu Reikalai
Apgarsinimai draugyscziu mitingu, 

baltu, pikniku ar kitokiu reikalu—ysg 
priimami tik'už užmokesti. Prekes ap
garsinimu sekanezios:

Apgarsinimai, užimanti wieta 2 coliu 
ar mažiau, .50 c. ui kiekwiena syki. 
Kiekvienas colis wirss 2 coliu 25 c. už 
kiekviena syki. Iscimmuva.

Chicago. Nedalioj, 10 Kovo, 1 vai po 
pietų, K. Liaudanskio saleje, 8301 S. 
Morgan st Dr-U Teisybe* Mylėtoju lai
kys savo susirinkimą, ant kurio visi «tos 
draugystes sanarlal yra kvieeziami pri
būti, nes yra svarbus reikalai Naujiems 
sąnariams įstojimas dar ėl.00.

J. K. Chmieliauskas, Raazt.
880 33rd st.

Chicago. Dr-te Mot Valančiausko Že- 
maieziu Vyskupo, ture* pirma **vobaliu 
nedeiioj, 31 balandžio, 1901, Bažnytinėj 
sa. Jurgio saleje, 83csia ui. ir Auburn 
avė. Prasidės 4 vai. po pietų. įžanga 
vyram* 35c.,moterim* ir merginoms dy
kai. Visu* lietuvio* ir lietuvaites •šir
dingai kvieczia atsilankyti.

(4-19) KoMi-rara*.

Chicago. List- Republikoniszkas Kllu- 
bas Algirdo 9we vardo* laikys mass-mi
tinga 9 Kovo ,8 adina vakare, 1901 m. Ha
lėj poNr. 632 8. Canal st, ant kurio ui- 
praszo visus republlkonu* susirinkti, nee

Pafieszkojlmai.
Psjieszksu savo brolio Kazimiero Rim

kaus, kun 12 Rugpjucsio 1900m. iszvaže- 
vo į Chicago* ligoobuti. Ji* paeina Izs 
Kauno-gub., Raseinių psv., Ksltinenu 
v oi., kelmo Vitogalos Jis psta ar kas 
kita* teiksi* duoti žinia ant adreso:

M. Rimkus, Alderson, Ind. Terr.
(ts-i)

Pajieszkau savo tėvo Motiejaus Szal- 
cziaus, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Klebisskio gm. kaimo Szaltlniszkiu; 2 
metai atgal gyvena jis Carbondale, Pa 
Kas man apie ji duos žinia užmokėsiu 
tam 91.00. Mano adresas.

Charles Bzalcsius,
335 Low Quarry st., Hamilton, Scotlabd.

(»•»)
Pajieszkau savo draugu: Antano Pe- 

trokaiezio, isz Pašaly ne* kaimo, Fran- 
ciszkaus Džiaugto isz Girkalnio parap., ir 
dėdės Juozapo Barelio i*» Naukaime* 
kaimo; visi trys Kauno gub., Raseinių 
pav. Jie patys ar kas kita* teiksis duo
ti tini* ant adreso; Jos Barczas.

Box 126, Girardville, Pa. ’

Pa.

Pajieazkau Jono Globio, Kauno gub., 
Raseinių pav.. kaimo Kelmines, 10 metu 
kaip Amerikoj. Ji* pats ar kas kita* 
teiksi* duoti žinia ant adreso: 

Miss Ludvika Burniene, 
651 Ferdinand st., Scranton,

I* U)

Pajieszksu Nikodemo ir Mikolo Bar- 
kaucku. Jie patys ar ka* kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

P. Mickeviczius,
316 Pear Alley, Shenandoah, Pa.

Pajieszkau savo draugo Augusto Ven
cį aus isz kaimo Vidugiriu. Punsko parap. 
Seinų pav., Suvalkų gub. Te atsiszaukia 
ant adreso:

V. 8. Jokubinas, 
Box 339, * Ashland, Wis.

Pajieszkau savu draugo Augusto Smi- 
th’o, kur* gyveno Dapton ir Hamilton. 
Ohio. Ji* pats ar kas kitas teiksi* duo
ti žinia ant adreso:

Geo Matulis, 
Box 460 MunhalL, Allegheny Co., Pa.

Pajieszka-i Antano Gegužio isz kaimo 
Lapcziaus, Serijų parap., Suvalkų gub. 
Ji* pate ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
ant adreeo. K. Baranauskas.

Box 574, Hudaon, Mas*.*

nys ne galėtų iš oro prisavinti jame ėsančių 
anglių.

Sunaudodami dalį pajiegos musų rau
menų ant ištempimo sėdoko lanko, jo šniū
rui suteikiame paslėptą pajiegą, kuri persi
keis į pajiegą krutėjimo padirginus ištemptą 
lanką. Tas pats yra ir augmenyse, kurie, 
sunaudodami pajiegą saulės spindulių ant 
padalinimo anglerugštiesį anglis ir oxygeną, 
krauja savo viduriuose vis daugiaus saulės 
spindulių pajiegos, bet augant augmenims, 
pajiega ta užsilaiko (išlepta, augmenys yra -1 
kaipi krautuvės paslėptos pajiegos. Kaip f 
padirginus sėdoko lanką pasiliuosuoja pa- į 
slėpta pajiega ir peraikeiezia. į pajiegą kru- ( 
tėjimo, kuri išmeta jėtį, teip ir prie sudegi- » 
mo anglių, arba prie jungimosi jų iŠ naujo 
šu oro oxygenu, pasiliuosuoja pajiega sunau- < 
dota pirma ant prisavinimo augmeniu! an
glių, o pajiega ta, kaipo šiluma, varo geležin
kelių trukius ir garines mašinas dirbtuvėse.

Apart to, augmenys, kaip žinote, kvė. 
puoja, o kvėpavimas yra tai palengvai sude
gimas arba jungimąsi anglių su oiygenu- 
Per kvėpavimą todėl augmenys teiposgi pa- 
liuosuoja dalį pajiegos. Paskutinė pajiega , 
ir būva sunaudojama ant krutėjimo tūlų { 
augmenų dalių,teiposgi ant palaikymo ir pa- f 
didinimo šilumos, kaip tai būva antai žie-

Mokslas apie gyvus daiktus.10c. 
10c. 
25c.
25c. 
50c. 
25c. 
25c.
35c. 
25c.

J. Olendra
M. Johanas,
M. Vaicziulsitienė
A.Jurkus
8. Czepli*
J. Jurgutis
P. V’aicziulaiti*

Viso labo........
K. Rutkauskas, Iron Rlver Mich ,...65c 
Ellzabeth, N. J. Lietuviai nuo
tam tyczia parengto baliaus..........95.00

Aukos ant terp taatissko laik- 
ranzerio.

K. Rutkauskas, Iron River Mich. .. .35c 
Ellzabeth, N. J. Lietuviai nuo 
tam tyczia parengto baliau*....

„ Dro. Kudirkos paminklui
„ Viszteliui ant tabako....

(chorvatas)
(leoke)

95.00 
.3.00 
.1.00

Puikiausios pawincaewones ir 
popieroe groniatouts.

Naujausiu ir gražiausiu pa w i ne ze vo
nių ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuvriszkai* parastais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 
czewoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku- 
sza*. Norinti gauti “samplee" popieru 
ar pawinczewoniu, tegul prlsiunczia 91. 
Norinti gauti “samples" abieju popieru 
ir pawinczewoniu, turi prisiųsti 92.00.

A. Olszkw*xis,
924—33rd St. Chicago, D).

Rosi jos valdžia panaikino dabar sziuos 
popieriniu* (bumaszkas) pinigu*:-rub- 
linlaa, 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
wieta užstojo suktiniai* ir sidabriniai* 
Siinigsi*. Popieriniu yra dabar Roasijo- 
e tik 3-rublines, 25-rubliues, 0-rubli- 

naa ir 500—rublines. Dabar siunesiant į 
Rusija pinigus per bankas, mažiau kaip 
25 rubliu* reikia taikinti kad siunezia- 
ma sutrik duotus! padaryti isz 3-rubli- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rubliu*. Baito* wi*o* sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4, 5, 7, 8, nes sxios su
mos nesiduoda sudaryti isz 3-rubli 
niu o banko* negali siuntinėli 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po- 
eeriniuz. Su didesnėms sumoms 

rubliai wargo nėra.
kaip

Pagal ptof. Nusbaumą

Bus tai teiposgi krutėjimas be noro, pagim
dytas pašalinių priejžasčių. Galima nukirsti, 
paveikslan, varlei $alvą, taigi kūno dalį, 
kurioje yra šaltinis r mįslių ir norų—smege
nys, o vienok, jeigu tokiai be galvos varlei į 
dursime į koją, Jį patrauks ją, taigi sukru- 
tįs. Bus tai vienok teiposgi krutėjimas be 
noro, pagimdytas pašalinių priežasčių. Gy
vūnų todėl krutėjimas gali paeiti nuo jų no
ro, kaip ir be noro. :

Augmenys gi gali atlikti paskutinę kru
tėjimo veislę, taigi be noro, gali krutėti per 
prisidėjimą pašalinių priežasčių. Prie tokių 
augmenų priguli mimosa, kurios lapeliai prie 
mažiausio dasilytėjįmo susiglaudžia; kruta 
vyrukai rugšterškės prie dasilytėjimo; lape
liai mintančiu vabalais augmenų, nutupus 
ant jų vabalui, pats užsidaro. Visi tie kru
tėjimai pagimdyti pašalinių priežasčių, be 
noro augmenies, paeina nuo suerzinimų.

Terp augmenų vienok yra ir krutėjimailerp augmenų vienok yra ir krutėjimai dno8e tul kokiuose šiluma būva
kitoki ne prigulinti nuo pašalinių suerzini- didef<nė negu kitose augmenies dalyse. F 
mų. Krutėjimai tmjanaiujj ntmišk, su- G maitinasi gatavu organiškumų. Krutėjimai tie panagus į ritmišką su-

žvėrių, kas teiposgi paeina ne uno noro arba 
suerzinimo. Šiltuose kraštuose auga augme
nys Hedysarum gyran*, panašus į dobilus. 
Lapai jų surinkti po tris ir tai teip, kad 
prie vieno didelio, yra du mažesni. Tie ma- 
žesniejie lapeliai,lygiai, dieną kaip ir naktyj, 
nuolatai kruta ritmiškai, teip kaip kruta 
švytuoklė laikrody]: tai lapeliai prisiartina 
prie viens kito, tai vėl atsitolina ir teip nuo-

Gyvunai maitinasi gatavu organišku

Pajieszksu A u ta no Kumžos, kriau- 
cziaua, isz miestelio Tverų, Telsziu pav., 
Kauno gub.; gyveno Shenandoah, Pa. 
Jis pats ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
ant adreso:

Paul Kumža,
40So. Mainai., Port Chestar, N. Y.

Pajieszkau Jono, Mikolo ir Adomo Pa- 
peczkiu, isz kaimo Psdovinio Dauksziu 
parap., Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
Turiu į juos labai svarbu reikalą. Jie 
pat v* ar kas kita* įsi kais duoti žinia ant 
adreso:

Andrevr Litvinas,
ItaEsaezst., Jeraay City, N. Y.

Pajieszksu Petro Gadeiklo, Kauno 
gub.. Rasei n u psv., Szilelio voi., kaimo 
Giedeliszkiu. Kaiman priduos jo adre
są busiu didelei dėkingas, nes asz turiu 
labai svarbu prie jo reiksią.

Joe Balsevicz,
Hox 149, Springvalley, III.

Pajiesskau savo pusseseres LeoeesTa-

AUiaasakinUM! -
Man wažinžjant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu- 
wlų, protaujanczlų, kurie neri įgyti di
desnį įžwelgimą į klausimu* philozophi- 
Jo* ir mokslų (duszią, Diewą, g»mtoa 
įstatymus, evroliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iazguldyti L 
Buchnerio vreikale “Pajiega ir Medega" 
(Krsfl und Stotį), ir kadangi sziądien 
toks weikalas isz tiesų yra reikalingas 
sviriem* laisvvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus ap«e re
ligiją, asz pasisznekėją* su kiliai* tau- 
tiecziai* rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuwiszkos knygos, ka* dabar nori 
prigelbėti aną atspaudinti.kasztuos 91.50; 
po atspaudinimo kasztuos 92.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
wiszkoje kalboje, kvviecziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinta, 
užsimokėjusi e jie gaus atlyginimą kny
gom* tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėją ir jų wardąi ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
ssau Tsutieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man psgelmingata 
būti.

mulaicziuke* Suvalkų gub.. Naumiea 
ežio pav., Zspyszkio parap. Ji pati ar Į 

kas kita* teiksis duoti žinia ant adreso:
M. Adomaitis.

Box 33, Smithdale, Allegbeny Oo., Pa

Pajieszksu Felikso Butinevicaiau* ir 
Leonoros Valipevicziukes isz kaimo vi
lionių. Ji* patys ar kas kita* teiksi* 
duoti žinia ant adreso;

Peter Baranauskas.
1015 Market st., De Kalb, III.

Pajienkau Ignaco Bubliausko, kurs 
iszbego lu Brockton. Mas* Turiu svar
bu reikalą Kas apie jį due* man žinia 
busiu didelei dėkinga.

Kotrina V uksuaaįte,
35 AmesSt., Brockton, Mas*.

Reikalauja “partnerio" ant aidėji
mo fotografiszko biznio. Turi būti jau
nas vyras *r norintis to darbo mokinti*. 
Atsiszaukti ant adreso.

John Raahinskas,
924 33rd St., Chicago, III. 
(*■»)

Reikalingas žmogus duonos issva- 
iiojimui. kur* turi savo arklį, veiima ir 
daug pažystamu saloje apiellnkeje. Te 
atsiszaukia po nr.

29S— 39th 8L 
(ŽIBI

Reikalingai! kriauesius prie kostu- 
mersko darbo. Ui gera darba gera* 
užmokesti*

■ Ed. Zameskia
P. O. Box 849, r Weetvtlle, III. 
(S-»i

Chicaffo.

▲akos ant kankinžiniu 
Pagal “Lietuvoe" No 9 buvo 

9241.52kasoje 
Toluca UI.V. Beneta 

M. Butkiene 
M. Boner, 
M. Bagdonas 
J. Saimkus 
D. Knakevicze 
A. Norkaitls
A. Zstulskis
B. Biazaiti*
J. Raczkauskas 
J. Bartanius 
J. Kazlauskas 
B. Kazlauskienė 
D. Gerbutavicae 
8. Csernevicae 
A. Rimkevieše 
J. Rimkevicse a 
J. Ligutis 
A. Drukteni* 
F Szimkrn 
k. Barakas 
J. Būtinas 
T. Petraiti* 
J. Blažaitis 
J. Rimkus 
O. VizuczienS 
R. Sakalauskienė 
A. Petraitis 
L. Zimerman, (žydas) 
F. Norkus

(ivdas)

421
J. Szliupas, M. D.

Penn Avė., Scranton, Pa

Užstąjo Gavene.
Iszpažintojai visu beveik religijų už

laiko pasninku* ir perstoją kel; visokiu*

ma gyvenimiszku linksmybių pasitikti 
I atelnanczia iszganymo valanda. Pas
ninkai vienok turi taipgi Ir dideli hygi- 
jenisska ženklingums, kadangi jie su
veda į tvarka žlebcziojimo organu*. Tei
sybe, sugadinta syatema žmogau* kūno 
ne visuomet galima pasninkai* suregu
liuoti: ežia reikalingos yr* Ir atšakan- 
czios gyduoles. Geriausiai už vis tame 
patarnaus Trinerio American Elizlr of 
Bitter Wine, kurs per eiles metu isz- 
tirtas yra kaipo naudingiausias vaistas 
nuo chronissku ligų ir kuri geriausi gy
dytojai rekomenduoja vartoti nuo viso
kiu pilvo, kepenų ir inkstu Ilgu. Jis 
yra sudarytas isz įvairiu gydaneziu aug
menų Ir geriausio raudonojo vyno; fa
brikuoja jį žinomas Joaeph Triner, 799 
So. Ashland avė , Chicago, UI. Gali 
gauti visuoee aptiekuose (vien bonkoee), 
tik reikia saugotis nuo bledingu imitaci
jų, kokiu Jauuian bei ten prasimanė 
piktos valios žmones daryti ir pardavi
nėti kaipo Trinerio. Tikruis Trinerio 
Kartusis Vynu rekomenduojamu yra 
kaipo geriausiu naminis vaistas dėl is*- 
valymo įtraujo, sureguliavimo viduriu, 
pakėlimo apetito ir noro dirbti. Ji* gy
do taipgi nuo pereisuldymo ir apsaugoja 
nuo daugelio ligų, audrutindamu visa 
organizma žmogau* visokio amžiaus ir 
abieju lycaia.

ir

50c.
15c.

10c. 
10c. 
25c
25c. 
30c. 
25c.
10c.
05c. 
25c. 
10c.

25c.

30c.
10c.
15c.

35c.

15c.

25c.
10c.

gyvūnai teiposgi kvėpuoja, arba dega iš pa- 
lengvo, tai ir jų kuua, teip kaip garinėse 
maszinose, nuolatai pasiliuosuoja* pajiega, 
kuri apsireiszkia ar tai kaipo kūno šiluma, 
arba kaipo krutėjimas gyvūnų. Jeigu gyvū
nas paliauja kvėpavęs, Jis ne gali krutėti, 
kūnas jo atšala, išnyksta gyvybė, kadangi 
per nustojimą kvėpavimo išnyksta pajiega 

tatai; krutėjimą, Upelių trankiam teip ilgai, k“““ S.lumų ir krutėjimų.
kol oro temperaturt ne nupuls žemiaus 22° Žmonės ir žvėrys, kaip jau ne kartą pa- 
šilumos pagal Celcihus termometrą. Supa- minėjome, ant maisto ima gatavus organiš- 
našiu krutėjimu auga ir daugiaus augmenų kus susijungimus, kaip antai: taukus, krek
ant žemės. • molą, balty mins ir tt. Tose medegose, jų

Kruta vienok ne tik atskiros augmenų mažiausiose dalelėse, yra teiposgi paslėpta 
dalys, nors augmenis šaknimis tvirtai laikosi kitokia pajiega teip vadinama chemiška pa 
žemėj. Pasitaiko augmenys galidti slinkti kuri mažiausias tų daiktų daleies, vadi- 
iš vietos ant kitos vietos arba plaukinėti ant aamas atomais, terp savęs jungia chemiškai: 
vandens teip kaip ir tūli vandeniniai gyvu- paveikslan, taukuose yra chemiškai susijun- 
nai. Teip,'paveikslan, tūli žemesnio sky- gusios daleles arba atomai oxygeno, hydro- 
riaus vandeniniai augmenys, kaip antai mau- £epo ir anglių. Gyvuojant žmonėms arba į 
rai, teiposgi žali siūleliai, koki auga stovin- žvėrims tokios chemiškai susijungusios dale- 
čiuoee vandenyse, įgauna kaip kada ša- 1«?8 pereina į.kuuą kaipo jo sudėtiniai ir \ audek
lines lopetaites, su kurių pagelba tie ul paeinantį nuo pasidalinimo taukų, arba į 
vandeniniai augmenėliai dauginasi. Iš to- anglerugštį, vandenį ir myžalų sudėtinį, pa- 
kių lopetaičių išauga siūleliai, su kurių pa- einančius nuo pasidalinimo baltyminių kūnų, 
gelba augmenys tie plaukinėja ant vandens tokių chemiškų dalinimosi, atsibūvančių 
paviršiaus visai teip. kaip tūli vandeniniai kūno viduriuose, nuolatai pasiliuosuoja che- 
gyvunėliai; po kokiam laikui prapuola siu- mišką pajiega, knri persikeičia į kitokią pa
leliai, lopetaitė paliauja krutėjus! ir išeivy- jiegą ir apsireiškia kaipo šiluma, pajiega me
sto į tokį jau augmenį, kaip visi gerai išsi- chaniško darbo, kokį atlieka gyvūnai, kaip

Žmonės ir žvėrys, kaip jau ne kartą pa

lines lopetaites,

antai į pajiegą raumenų arba pajiegą kru
tėjimo viso kūno. Prie to būva tas pats, ką 
ir prie expliozijos nitroglycerinoe, iš kurios 
dirba dinamitą. Dalelės introglycerinoa susi
deda iš atomų oxygeno, hydrogeno, anglių 
ir azoto, kurie teip silpnai susijungę, kad 
užtenka pakrutinti stotką, kariame supilta 
introglycerina, o ji dalinasi į sudėtinius, o 
buvusi nitroglycerinoj pajiega, palaikanti 
sudėtinių atomus, ant syk pasiliuosuoja ir 

„ gyvūnai ir tokiu /au U atiie - ^^uSiZ^ko S
ta irvvnnai ukvrin. kam fintai 1 T r

vystę maurai.
Drėgnose giriose, ant senų pūvančių 

kelmų pasitaiko krūvos limpančios medegos, 
teip vadinama plattinodia, kuri yra tai tik 
atsakantis išsivystymo laipsnis grybų myso- 

taigi yra tai augmenis. Tas aug
menis gali slinkti iš vietos į vietą ant pū
vančių kelmų; kaip kada lenda i kelmo ply
šius, kitą syk išeina iš plyšių. Taigi mat 
plasmodia yra tai augmenis galintis persi
kelti iš vienos i

ka gyvūnai žemesnių skyrių, kaip antai 
amebos, kurios tokiu jau budu slenka pa
lengva ant paviršiaus visokių daiktų esančių 
aut jūrių dugno.

“Lietuvos” agentai.
NKV YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 186 Henry st. |
BROOKLYN. Y.

SUni*lowa* Rinkevriczius, 73 Grand ai. 
Juozas Matutis, 113 Grand st.
K. Balcsiunss, 144 Mauyar st.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 447 W. Lh^st.

MT. CARMEL; PA.
Petras Bieliauskas,

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

PITT8BURG, PA.
K. Gediminas, 2030 Sarah st.

WE8TVILLE, 1LL.
V. 8. Kreivėnas,

8CRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė.
“Lietuvos” keliaujanti agentai 
Wincas Kudarauckas, 
Jurgis Kasakezricsia, 
Juozas Petrikis, 
P. G. Lorsntz,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pae juos užrirssiyti “Lietuvę" 
Ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgl galima gauti visokes knįgas 
už tų paežių prekę kaip ir redakci joee.

Utaissalufina laagyOya s*, viena Stena.
Imk “LazaUva Bravo Qalae SebkvU”. Qa*si

suoja daug pajiegos, kuri apsireiškia arba 
kaipo kūno šiluma, arba kaipo pajiega rau
menų, kurią gyvūnai sunaudoja arba ant 
darbo, arba ant krutėjimo. Toki tai yra šal- 

Itiniai pajiegos, kokius turi žmonės, žvėrys ir 
visi gyvūnai. Nežmogus, nė žvėris, ne ki 

Į toks gyvūnas ne gali pats iš nieko pajiegos 
Paimkite du mažu laikrodėliu; vieno už- išdirbti, bet turi naudotiesi iš tos, kokia yra

F. PernkeitimaJi pajiegos pa# gyvūno# 
x ir augmenis.

sukite plunksną.kjitą gi palikkite neužsuktą, 
bet sulaikykite Įėjimą užsukto. Kuom gi 
skiriasi pluksna užsukto laikrodėlio nuo ne 
užsuktos? Užsukta plunksna ne tik kitaip 
susiringavusi, bet ir įtempta, turi pajiegą, 
kuri,prašalinus stabdančią priežastį, tuojaus 
pradės varyti visą laikrodžio mechanizmą; ki
ta gi ne užsuktoji ne įtempta, be pajiegos.

Taigi pirmoje plunksnoje, kol ji sulai
kyta, yra paslėpta atsakanti pajiega, įtempi
mas Vienok gali persikeisti į tilcrą pajiegą. 
visiems matomą, į pajiegą krutėjimo, kuri,ga
li varyti visą laikrodėlio mechanizmą.

Paimkite sėdoką ir įtempkite lanko šniū
rą; kol šniūrą laikome rankoms, jis turi pa
slėptą pajiegą. } Paleidus šniūrą, paslėpta 
įiajiega persikeis į tikrą, kuri išmes jėtį, tai
gi persikeis į krutėjimo pajiegą.

Gamtoj teip,jau patinkame visokio, pa
vidalo lygiai paslėptą kaip ir aiškią pajiegą. 
Krutėjimas lekiančios jė.ties,išmesto akmens, 
bėgimas trūkio, lėkimas kulkos iššautos iš 
karabino yra tai paveikslai krutėjimo pejie- 
gos: užprovintaroe karabine, užkurtame loko- 
motyvos pecziuje, užsuktoj laikrodžio plunk
snoj turime paslėptą pajiegą, kurią galima 
apkeisti į tikrą pajiegą, į pajiegą krutėjimo.

Mokslai fizika ir chemija seniai išaiški
no, jog teip kaip medega ne prapuola gam
toj, ne nyksta nė mažiausia jos dalelė, ji iš 
nieko ne gali pasidaryti, ąamtoj yra tik per
sikeitimas medegos bet ne nykimas, teip jau 
ne prapuola gamtoj nė mažiausia dalelė pa
jiegos. Štai anglys sudėga lokomotyvoa pe
čiuje, iš to apturime šilumą, kuri yra teipos
gi pajiega, šiluma perkeičia vandenį į garą, 
kuris varo mašiną ir suka lokomotyvoa ratus, 
o tojė traukia vigą geležinkelio trūkį. Taigi 
pajiega šilumos persikeitė į pajiegą krutėji
mo geležinkelio trūkio.

Tai gi čia užgema klausymas, iš kur at
siranda tokia dakigybė pajiegos,pasiliuosavu- 
sios prie sudegimo anglių? Juk akmeninės 
anglys yra tai nuanglėjusios dalys didelių 
senų gadynių, su visu išnykusių seniai ant 
žemės paviršiaus augusių augmenų.

Kaip Jau pįrmiaus paminėjome, augme
nys žaliomis savo dalimis prisavina iš oro an
glis, kurios yra svarbiausiu augmenų sudėti
niu. Tas prisavinimas anglių arba atskyri-

gamtoj, gali ją vien perkeisti ant sau nau
dingos.

G. Ateina# skirtumas terp'gyvūną i
ir augmenų. . |

Peržiūrėkime abelnai, koks svarbiausiai 
skirtumas yra terp gyvūnų ir augmenų.

1) Augmenys turi prastesnį savo kunol 
sudėjimą negu gyvūnai.

2) Augmenys didesnėj dalyj maitinasi* 
neorganiškoms medegoms ir prisavina anglis M 
iš oro, gyvūnai gi ima gatavą organišką T 
maistą.

8) Augmenys, apskritai imant, ne teip 
jautrus ant visokių suerzinimų ir užgavnnųC 
kaip gyvūnai.

4) Augmenys, apskritai, ne gali krutėti 
iš savo noro, gyvūnai gi. kada nori, gali per-į 
aikelti iš vienos vietos į kitą ir krutinti visi 
kioms kūno dalims; jeig terp jų paritai y1} | 
ne galinti to padaryti, tai tokių yra labai 
mažai.

5) Gyvūnai nuolatai paliuosuoja daug 
pajiegos, kuri jų būva sunaudojama ant vi- | 
šokio darbo, ypacz gi ant krutėjimo; auginė- j 
nys gi pajiegos paliuosuoja daug mažiaus, | 
todėl mažiaus gali jos sunaudoti. Užtai 
augmenys, tverdami visokius organiškus su- [ _ 
si j tingimus, surenka daug daugiaus paslėp-" | 
tos pajiegos, kuri ir pasimirus augmeniui ’ 
gali persikeisti į matomą krutėjimo pajiegą.

Peržiūrėdami vienok pirma - skirtumus 
terp gyvūnų ir augmenų matėme, kad teip i 
terp augmenų, kaip ir terp gyvūnų yra iš
ėmimai, kurie tą skirtumą terp vieno ir kito 
organizmų skyriaus naikina: žemiausio laipa- J 
nio gyvūnai turi teipjau prastą kūno sndėji- J 
mą, kaip ir žemiausio laipsnio augmenys: 
augmenys ne turinti žalumo, taigi ne turinti 
žalių chlorofiliaus grumulėlių, kaip antai gr _ 
bai, ne gali naudotiesi iš ore ėsančių anglių, 
turi, teip kaip ir gyvūnai, maitintiesi gatavo 
organišku maistu; net ir augštesnio laipsnio 
žaliuojanti augmenys gali maitmtiesi organiš
ku maistu kaip ir gyvūnai, bu pagelba pervi* 
rinančių skystimų,, kaip tai daro ir gyvūnai, 
gali sutarpinti minkštas vabalų kūno dalis ir 
sntarpintas įtraukia kaipo maistą į vidurį; 
daugelis augmenų turi jautrumą, teiposgi 
tūli augmenys gali'krutinti tūlas savo dalis18 čillglių arLHt aUSAy lt- | liUll allĮ^HIOUytS Įįo.11 ArUblULl tiUlUH NilVO U&IU} 

mas jų nuo oiygeno, bu kuriuom anglys su- po įtekme pašalinių suerzinimų, o kaip kiti, 
atjungusios ore kaipo anglerugštis, atsibūva, kaip antai maurų lopetaitės ir plasmodia gali 
kaip jau pirmiaus šitame rašte paminėjome, net persikelti iš vienos vietos į kitą.
po įtekme saulės spindulių, be kurių augme-1 (Toluma, bu?.)
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IteTalmudas *yd u 
Tamoazla, besotis, juokinga pasaka

Trumpa aenove. Lietuviu Istorija „ 10e
Trumpa lUtavUzka Getemfl> paradyta

kunigo Zubrio................................................Ue
Žodynas keturiose kalbose: lietuvinkal. lat- 

vlazkal, lenktoskai ir raškai Yra geriau,, 
knyga Sol norinčiu temokti Įseki, ik o,, 
ruikoa arba iatvlnkc kulbes......M

gimimo ir kl

No. 8. Mažu Aukso Altorius, tnoroko 
skaros minksztais apdarais, apvalėte 
kampais, auksinti kruztai. psiruzai, 
irkvtatka........................................... 81.125

No. 45- Maža, Aakso Altorius, t ranča rie
kes glnodeio, skureles apdarai, *pw* 
tai, kampais.auksinta kvletka,krykiąs ir 
krautai...............................................81-50

?io 5. Maža, Aukšto Altorius, apdėta bal
tai, stontaus kauleliais, su 3 medalike- 
lials. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti kruztai........ ..................... 81-50

No- 5 Maža, Aukso Altorius, baltos diu- 
lioidos apdarai. Užkilusio, kvtelkos.su 
kaulina kabute, auksinti kruztai.. 81-50

Jfo 7- Maža, Aakso Altorių, balto, milu- 
iloidos apdarai, kvletkos ant vieno Mo
no Užkloto, sidabru ir peria, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasa-

Knygos sauos spaudos.
^Kkyw! Apaireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nea nuolatos žiuri,bet ju gerai nesupranta; 
■u 7 abrozeliate. Naadingtauao knygele ant 
• wteto dasižinojimul iaz ko daro,! žai 
bei. griausmai, lietus ir sniegas; kasyra 
debesiai ir ant ko jie taikosi............ 8Oc

ULritatetika. Knlga Iszslmokintmui roknndu.Preke....... ..T...............................................U5c
BTGTENA. Daktariszka knyga arba mokslas 

apie užlaikymų sveikatos, isz kurios gali be 
nagelbos daktaro Iszsigvdyti nuo daugybes 
Hgu. Bzita knygele privalo rastis kiekvie- 
nuose namuose, nes kas jų su atyda perakal- 
tya.petalkysapsisaugoti nuo tukstandu vi
sokia lig ', pataikys užlaikytiozielybejesavo 
sveikatų, pailginti savo antai ir mokės užau
ginti sveikai, ir tvirtais savo valkeliu,.
Preke................................................................ 35c

Kpte tartu Uždirbimą. Pamažu Bebram; verte
8.'M. Veikalas gvildenantis pollti*zkųjų eko-— iAra i- I..Ui.ka ra.Mal

Gleografi> arba žemes s praszymas. Pagal Gel- 
kte. Naikovskl Ir kitus, sutaisė Szernae. Yra 
tai naadinaiausta Isz visu sulygsziol Užėju
si, lietuvlszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo vilta musu žeme, jos pavidalo, 
diduma ir platuma, jo, kalnus, ju vardus, 
augsztl. valkšnų, metančiu, iszsave, ugnį: 
tez kokiu žeme sluogsnlu susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
tvardai, ploti,, gylis; koki kuduoee rau

sys: suras. ęreskL saldu,, ar kartus, ko-
- kl juose gyvūnai gyvena ir tt Žeme apra

išyta dalimis įsukaitvto, Vitos vteszpatys- 
tea, karalyste, kunlgnfkutystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurtoje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tik,jimai, kalboj paprocziai. tik
ėtam imsi, pramones, uždirbtai ir tieto,; ko
ki miestai, an klek gyventoju, fabriku, pra 
moaiu; kur koki orai: szaiczlai ar kam- 
ezial. lietu, ar giedros: kur koks ilgi, dieno, 
te nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba Beužteka ir tt. Knyga dilele 6rt coliu. 
480 puslapiu, ant geros standžlo, popieroe 
spaudinis. ,u 71 paveikslėliais: mapu gyvu- 
llėlr tt.......... TT..........................~ 8W OO

Tapati, apdaryta audimu kietaoee apda
ruose, eukėioemi, lltarotnv atspausti para

Lietuviszka Dirbtuve
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 

paredų; teipogi dėl draugyscaųr Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu sušelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų priderafiedai 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. AHPRUSZeVJCZAIT©,'
115 W. Division St. CHICAGO, HL

I*IETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvienos 

aptiekoa.

......... LIETUWI8ZKAS DAKTARAS......
772.Milwaukee avė., -------- CHICAGO, ILL-

' (nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius" duo 12 iki 1 popiet 

nuo 7 iki 9 Makare.
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
ta.nczias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodę.

887822561

Lengvas budai paeitam psr savas pramok- 
tie rusytle, dėl nemokanozlu 10c

Lletuvlsskoe dainos iss visur lurlaktoe, 
apie keturi išimtai delnu “ ■-50

Lietuviukai Albumai, Laida I. Iitoriizkoi ir 
azeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir iss-

vlszkoa kalbos , Mo
Žento, dėl Parodo, Komedija 1 akta, kurte 

grajyja teatruose...............................:... ■ ite
Žemaicuu Wy,knpy,u. Yra tai puikinate iato-

viltu. Tali. Drama paakiuose aktaosa. Ve- 
k įsakai para.au Fnedrtoh Ton Bohilter,

Diiii

pai, apraaaymal, žymiausia Lietuvo, vieni, 
uždirbimu ir naminiu darbe, kaip tai: Al
torių, Ausrro, Vartų ,u debuk lingu pu veik
liu Panele, Sivencztauslo, Vilniuje: Griu
venai M iadanglo rūmo NeumieitelyJ: Griu- 
vealal Lydo, pilie,; Griuvėsiai Krevo pilie*, 
LUzkava; Nauji Trekai; Grluvedal Medini- 
ku pilie,; Gelgaudinkis; Grtuvvdal Gede 
mino pilie, Vilniuje: Perkūno ,svenUnyoxia 
Kaune; Kėdainiai. M Ir. VyaokU Lite Vikte; 
Kretinga: Knžtai: Rakuskio bažnyčia. 
Kape, BĮ msno Daukanto, Biru ton koplyčia, 
Palanga. Buomai tie, klalpeda. Mlnijossle- 
uU tie, GarždaU. Nemunas tie. Vilkija, U-

la, garanu, voklazko poeto Schiilerio. 
Dramaltazkoj formol apraazyta czla ko
va už n«prie<ulmy,tf tzvaicaru prieas 
Auairljoa juaga: darbai Szveicarijo. pa- 
tnjotu. tarp kuriu,varblau,lu buvo Vi
liu, Tell. Kiekvienam llataviul vn- 
lyjam tų knygų pareikviertl.........................1

anislaw Heimar,
DENTISTpg. f f

809 S. Ashland Ava. * .ir»UmPt,tto

kerte 18-tos ei.
__  Visokios operacijos ant dantų at- 

lūkimos gtbisi, be skaudėjimu ir (/(
i \ (W ***** naujausia metodą.

" jiži iiitM KeRullueJame danczltiM
kreivai augaD<*ziUH. /))

se—Tletuviszkoj Ir angllsikoj. Preke.,. 5Oc
Lietuvos Tėvynės Dainos, persakytos kn. Anta

no Wie noki neko. Labai gralio, dainos Ko
Lietuviai amžių gludumuose Czla talpinul ty

rinėjimai apie lietuviui. Ju paėjima, ir kaina 
nuo seniausiu amžių Kmgeie verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviai. 10c

Lltvim I Polaey. Lenkiszkoje kalboje, nzrodo 
la gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
V turime su lenkais laikytis ar nuo Ju 
----  - IOo■ z,linil,.......................................... T:................

Laisve Valaodc El e. Pareze Vince
RoblnMua, Kražių,. mor,lirzk, 

apytaka paazveta jaunumenel Sc
Senu Gadynių liznyk, Gvgl Bute, «aj

Hufe-binaaoų; ,utatee Szegnea. aso
sentauuu gadynių įvairiu, autv rve-
nu,iu, ant žeme, dar prleuz žm Jo,
■tiiradlma. Bziandien tu auti nu,
žmones kasdami giliu, szoliniu ■ ar
Imdami isz žeme, anglis, randa lai
dotu, žemeje. Tulu sutvėrimu zie-
lu>, nesugadintus, knnus. užkl ke
liolikos sieksnio storio žetmee. »*ii
žemeje kūnai yra ,ziand»s i irai
rinose n.uzejuoee. isz kuriu žmo laši
pažintL kaip tona yra musu žei sug
milijonu metu reikalavo pake islo
žvenes kūno užaugo jo, elje kel kė
niu stono. Moksllucziai isz fe *e-
glauua moka), ,u,ipa*lnimo. ki kiu
budo gyvi sutvėrimai keliem_______ niu
In augsrteane, veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes iluogsnlu. kunuoee ta sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo aprena 
U. kaip seniai ir žmogus akt mu,u žemes at- 
atrado. Knyga turi S79 pui'apžu itambaus 
druro, ant graž o, popienM D apie IK pa
veikslu 1lvairiu mn gadynių iscnykuilu su
tvėrimu. Preke.................į............... 81.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir

šio. D-re Kudirkos. 8zio*e jo eile»e kiek
viena, skaityto),, ras mu nusiraminimų 
ir dveiszkų naudų......................................... 15c

Laima ik Planetos. Knygele, tinkanti jau

Dr. Leonard Landės,
£Aetuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vyriazkų ir mo 

teriazkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardetiniu moks
lo Lebanoo. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir Lt.

Vožti rin» IsZgydyme
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių*. kepenų, skaudėjimų vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, tynimų, moleriszku ligų ir ne

klombos cementines, porcelani
nes arba sidabrines.........

Plotabog auksines nuo...............

Gryno aukso karunelet nuo.. 
,.50c Viražui, ir apatine eile dani 
.•1.00 Garnituras dantų.—......... J,

•5.00 
•15.00 
,.•8.00

transfera per Halstod ui.

suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliai,: mapu. žmoaiu. gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamituse gvogr.fija in pradine 
mokalain,................................   MSo

Reiszkai psrasze Rubnkiu's. Verte Drugys. 
Isvtetdo T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, aprasso visas vau-,ns 
permaina, ir veikmes: kaip Jis persikeičia 
in gura, kyla in viražu ir tfnal tveria debe
sies. debetaL padangėse etvese. keičiasi 
Iz. vandens lasaelie ar m>i> so lustelius ir 
vėl krinta ant teįneš, iss kiurio, buvo pakilų. 
Czla nukritę dideliu, darbe, veikia: snie
gu, kartais uždengta Otelus kaimus ir laidr- 
ja tevo pusavse žmonis ir gyvulius, paskui »Z _ _ J — — aa te a a aa 1-.0 l- I <a>n U A a S ■ ta OVA ta rt A te 1 te

ir kavojau po žeme, kur vai veikta tapati 
darbų kaip Ir ant virinau, žemes...........IOo

Žmogus Nepliuazkli. Verte isz szvedlizko Ne
ria. G.-az apysakėlė: kaip turtingo prekei© 
•unn, apsirėdė ,u varginga mergina ir lai 
mingiau gyveno ui kitu,, su turtingom, ap- 
•tvedusluc. Bitta apy.akel" užima kiekvie
na jauna vilkina ar mergina ir mokina žmo 
giazko, dar: be,.............j..t.......... .....lOc
Knygom swetlniON spaudo*.

d iszsitarimal ir patari 
movės Grekonu bei Hv

iimo nuo neprieteliu vedančiu isz Ukro ir 
tzganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czla 
raszejas nurodo kurios yra seniausios ant 

svieto raibo,, nuo ko Jo, paeipa. nurodo kad 
lietuvtszka kalba yra taniau,la ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaikinti; ant galo paduoda rodą, kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

trielka yra nuodai paeinanti isz girtybe,. Czla 
apraszo kas jm arielka, kaip Ji keakia žmo
gui, parodyta sn keturiaiž abrozeliate žmo
gaus pilvo kokie tez girtybes ligos pastoja 
tt paduotos rodo, kaip nuei to galima iszsigy-

Aeboela. tt teip moklntuve dėl vaiku, sutaisyta 
torius, nes >tne rasi daug naudlngn, pamo
kinančiu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai tt prisakymai..-i............................ 30o

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............KM
Amžiaus galas Punsko Piloto, kurs buvo aud

žia Vieš z pa ite s Jevaus.... 1.......................... te
Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knygelėje....į.............  Ite
Aagliszkal-Hetnvlszkas žodynėli,, sutaisytas

kn. P. Saururaiczlo. turi apieSMO žod
žiu: angliszki žodžiai tezguldioeti lietu- 
visakai................ .......... ....1...........................SOc

Birutes daine « | ..
Buda, gydymo. Daktartszka knyga...................40c
Dievaiti,, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurie lietuviai da niekad 
Mgttdejo. Preke ...........................t!

Daine skrynele ,, „
Dailyde arba patarme, stalioriams. surinktos 

in naujausia knyga, su 130 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stallonszka 
darbų..........................TT............................ 40c

Duone Jieszkotojai, apvaaka^JL Senktežl- 
cziaes................................j............................ 3Bc

Etnologiszkos smulkmene, D-roJ. Basana- 
vycziaus. Moksliszki lietuviu praeltes 
tyrinėjimai, su viena mapa................... Sfc

Etnollociaakos smulkmene 25c
Egle žalcziu karaliene tt Iszgriovimas Kauno 

pilies lMm.,du pulkas dramai paraszyti A- 
ieksandro Gužuczto * i - ■ • 260

Genu Dede. Graži paraka luz Szlandlenlnto Lie
tuviu padėjimo . KM

Gyvenimas Stepo Raudneio parake Ite
Gyvenimas Gena vaite, (Genovefos). Yra 

tai labai paiki tt pamokinanti paraka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėja rra SOo

Gyvenimas Klemenso Marijos Jlofbrauero, su 
trumpu apsakymu apie pargabenimų Dr-te, 
Atpirkejistu isz Italijos in iietnlu karalyste, 
skersai kaina, Alpomi. vadinamus, per
versta ant HetuviszkoKn PetroSaururaiczlo. 
Kas non turėti dvasi,zka nauju pasiskatintu 
tegul nusiperka szj kulngelf................ 30c

Gyvenimas Jėzaus K rista, s, pagal naujau
sius isztjrrinejimn, suraižytas............. Ite

laraakiai szventos Inkvizicije, vartoti VI Ir
VI! szltn t mečiuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Paraižė Mac 
Donald. Labai akyva knygate.................

Isz ko kyla melai tt visokie skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Detnbskis. Szi kal

81-M
20c

slt, kas yra Biblija 
draudžia jų žmonėms i 7Sc 

__ ________________ ______lauku ateiradof 
GaoltogtazkM Liatuvo, iBztyrinejimaz, 

naudinga mokzlizzka knygute............. 10c
Iitorija Europon nu mapomn Ko

Intorija gražio, Katrukon . “ •• 10c
Iltorija inztalko Francuzu vainon ateltlku- 

«ioa Afrikoje , j . .KM
Iltorija gražio, Mngvleno, ., Ižo
Utorijaaeptynlu Mokytoja * “ Ko
Intorija arba apnakyman apie Lietuvon praei

ga. Paranze Zanavyku,. . 40o
izganlma, vargdienio. Knlgde pamoki

nanti kaip pagerint levo gyvenimą žile 
tntekme Soeijaltatinzku ten lygu ant visa k ui tu

ro, nzakn. Geri pamokinimai darbinin
kam, kaip pagerint navo būvi.... .....Ue

Juozu pa, Konluaaevakla. arba kankinimu, 
U n įjoto po valdžia maskoliau, . .Ko

Juokinga, patokojiman apie Szaltabuiziu, 
ir du gražu, •traipenlal inz uklniky,te» to 

Ka darytle. kad būtame ,weiki ir ilgai gy
vautum, .........................  . J............. ... ......... 1<M

Kenkle,. Iletuvtazko, delno, ,u natosiis, 
■utateyto, ant 4 balau. d«l vyra „ . S6o

Kali Acdžl,lepi, Aoginlmn paraszytl J. 3.
KnokltciO. Labai naudinga knygele 
levams, norintiems Iszangiatl savo val
ke, ant sveiku, doru u naudingu draugi
jai vyra.................................... Į.........................

ar jų vaikina, myli tt tt..............................
Lietuviszkas Ssluptnys, II Laida. Konradu, 

Vallenroda, .............................................
Liet u Višaki Dainiai pradžioj XIX vzlmtme- 

ezio. Kliraisikai tautiszkra perejoddra 
Parengė Jr. Jonan..................................

tletuvlszkl rasztai ir rrazllnlukai, raszlta-

nors gero parnase lietuviszkoje kalboje, 
kaipo U.1: Dr. Batenaviezte. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyikup. Volonoausklo. 
kn. Burbos Ir kitu.........................................

Lietuvos Kaukte,, turinčio, n naujas del

Lietuvos Istorijų, paras,yta per S. Daukan
tu. Dvi dideles knygos kožna po »l 50c 

, arbaaM už........... ... ........................................8* 00
Lietuvos OepadiM. Mokins kaip pritaisyti

Dievo dovana, lai kurio, galima temokti 
gerai virti valgiu, ir attekaacalai vesti 
kukne............................................................ 3fc

Lietuvyste, praeitis, dabartis Ir ateiti,. Irto- 
rlsakai ,ocijolio«i,akM pteszlny,....Ste

Lietuviai po mekollu jaugė. Parnase Dr. 
Ptesainys apie pnetpaėdaa Ir persekioji
me lietuviu tsz lies maskoluzko, 
valdžioe.............................   KM

Marku, ir Aarellanaž......................................"... Ite
tiesia, su-

bu, gera ir piktu dirva, apie ‘Laumes. 
Laime, Raganių,. Vilkalokui Ir U., la 
karinos vųoves lietuviai Ukejo Ir ,zi«-

Mede Jo pasakojimas 8sl knygele yra naudinga 
kiekvienam knt perskaitvmo. ne, czla ap- 
ra>io atsitikimu, vieno Medėjo sa visokiai, 
žvėrimis po svetimus kraustus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrotellais . . IOo

Maskoiijoe politika sn Europa ir kataiiklszka 
bažayozla Iszrodymaa kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir Balkiu Uetevlas ir la 
bažnyozlas ....... Ko 

Musu mužikėli, lazduotas aat naudos Lietuvos 
Vkiaykama Czla randui trumpai apsaky
ta Lietuvostauti,skus kilimu. Fotam ro-

Medega mu,u touttezkal vairtinykyatoL Szlojv 
knigote apratzo vIm, liga,, ju vardu, ko
kiai, ja, vadina Kauniečiai ir Suvalkla- 
oziai. tepgi npraazo kokui, valdai, pradl 
žmones ja, gydo. Preke .- 40c

Medeg, Šimėno Daukanto bljografljal (gyve
nimui). Yra tol ,nujauta kniguM ir labai 
akyva, kurioje apraazyta, gymen'daa, Sima- 
noDauk,nto nuo pat kūdiky,tau iki Jo,mer- 
Ueo: kaip augo, kur mokino,!, ks velke Ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeieje randa,! daug dainų ir kita gra
žiu atraipeniu Preke .... 80c

Negirdėta, daikto, ir gero, rodo, mu,a mo
terėlėm, „ 5c

Nedorybe Rymo Cleoortae*. tatorlja l,z laiko 
ponavojimo Nerono .... 80o

NMipneazyk. Komedija grajyjama teatruota lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkluota aktuoMM 

Inženga. tazleiite Tėvynė, Mylėtoja Dr to,. 
Yra tai pnlkiauve tragedija grajyjama tęst- 
ruoM.pirmaayk Užverda ant lieta*Ua-

Olga Liebatovynzluta, vaizdelis iss gyvenimo 
alhlllatu. Yra tai gružas ir užimanti, apM- 
kyma, isz gyvenimo nihilistu Rosijoje. kaip 
mergina Olga Llobatovycziuie, pcinMssna 
In alhiitetu draugystų. daug sykiu apgavo 
raikąs eziaovniku, ir gaudoma gudriai už
truko isz }e ranku............  lOe

Pavaatrio Baltai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikia, dainele, ir Libreto 4 
aktuoM l&e

Pirmutini, degtine, varytoja,, komedija 10c
Pavargėlė Ir kaip gyvena Kynal (Chiaal). I 

labai aky voe pana k aite,.........................KM
Padėjimas Lietuviu tento. Rusu vie«zpatya 

tej noeljallazko, pleszvni,)  ...........Ko
Pajudinkime vyrai žeme. Lab«igraži pataka 25c 
Patarle, ir delno,...................................................IOo
Petro Armino raistai. Knygele turinti 51 pui

kia delnu .... 10
Praeito Vilniau,. Aprasso nuo pat pradžių 

užsidsjimo miesto Wilnisu«, koki jame 
kliosztortal buvo, koki Uetuvlsski knr 
nlgaikscczlai gyvūno, kokios kares Jy 
aplanke ir daugybe kitu akyva Lleta- 
vos atsitikimu............................. ,..10e

Pavogti arkliai ir Mendells Dldgalvi, Dvi 
gražios pasakėlės 10o

Pasaka apie Joną Tvardsucka ganu burtinyka 
Ir Jo darbus sykiu su apraszymal, apie bar- 

. * tu. Puslapiu 1M Preke . , . Zbc
Pamokinanti aprassymal iaz gyvenimo žmonių

Ir vlsokioa rodos.........................................Itc
Pradžemokslis Ranko, Rasztodol norincziu 

iszmoktie graiiat raeryUe lOe.
Pradinis mokslas angliszkoe kalbos.................7fc
Puiku, sprrazyma, i,z gyvėsi (no Lietuviu 

paraižyta dėl Amerikos Lletevia......31.00
Plunk,no, abroaeUai. Szuzto, naujos,labai 

gražio, pasako, , , . < .
Pajauta Llsdeikc duktė arba Lietuva XIV 

•šimtmetyje, labai graži paraka .....7te
Pilna, ,zlmtmetlni, kalendorius su p Bausto

mis...............................................................  KM
Famatel Tikėjimo. Parnase V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekurie per- 
krstinejlmal tikėjimo dogma. Knygele, 
suteikianti .kalt/fe.jut daug maisto iss- 
ganlngtem, dūmojimams....................... 15c

Pasako, pagal Krylovą. Paraižė eilėmis 
Vlaea, Kapsu (D-ru Kudirka). Talpa 
czla lt pasaka, paraazytu eilėmis.... IOo

Plrmutlu pe,zsltta urnai susirgus, taipogi 
gėralai glkoboliDlal ir taboka, pagal O. 
BalTida paraižė N. Naedlaga žmonėms 
knygele....................................................... Ite

Paveikslai Paraižė Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir Jauny margiu* Ir Ju susi- 
paczlavimy...............................  Ke

Parmazonas arba bailumai Dievo rūstybes Pa
raižė Bzveatmlkis Apsakymai liz Ukru atsi
tikimu iaz -Lietuvon listuviazku psrapl

Populariizkaa Bankvedls Fyzikoe. Paraižė P. 
Neris. Yra labai naudinga kalagele viso
kiems smatnlnkams kaipo staliorvms, daily- 
demi, kalviams, maizlu litams ir tl. Kiek
vienai norintis koki nors gera darbe atlikti 
ar k| naajo iszmtslyti privalo apelpažintl su 
mok.lu fyzikon,kunjam visokius darbui ir 
iumiilui pelengvii Taigi szioje knlngeleje 

.yra liiguidvu*. paslapty s fyzikoe žodžiais Ir 
paveikslais, ka žmogui perskaitęs ingsni 
dsug lizmlnties prie visokiu iizdlrb.is-

Rankvedii Saoovei Istorijos. Delis II. Grai
kija. Parengs ka. A. Milukai.............«0o

Kinalda Rinaldinas “ •*

literoms . ,

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

nr užlaiko 
Pirmos Kliahoh Salivna, 

Grokernia ir Buczerne.
Visada azvieže mena, nvieii ir czysta! 

. užlaikomi visi kiti groaeriszki tavorat, o 
vaisingumu Gydymui “•'^ų li*ų | pK,keg pige.ne# kBip kUu. Sali tinę se

niausios Arielkos, įkerus alus ir tikri Ha
vanos cigarai. GcraN uikandiM 
(Free Lunrh) kan d ietį dykai.

reikia naudot elektri kiniai prietaiaaa.

iszgydysiu į kėlės dienas, taipogi li
gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuvi- 
mų pieno, skaudėjimų lupų, nosies, a- 
kių, amų, nmtojimų pajiegų ir tt. Įsa- THEO PROL LX 
£.dy”ctt^KX"“U.‘?»!‘i'ADWOKATIS IR KONSULE, 
jai. ir .lepenta, liga, užlaikau slaplyM-j JONA8 MOŽEIKA, 

Dr. Leonsrd Landės, Assistentas irNotary PtMic.
ROOM 015-416

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Uor.LexinKtoii Av.

omso valandos-. {;*Jp?£Aki s&šE 87~32 R. WtshingtOD st, Chicago, III.
Nedeltomte:nao8iklK>HwaLryto;nootiki4vaL Thelefun: Central. 2621.
P° Plet I „

Hoda per Gromatas Dy ml. Užsiimame eiviliszkoms ir knminalisz- 
Užpraszydami gydyklas prisiusite tl.00 koms proFoms. Geriausei iszvarotne pro- 

r Ivas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikslaujame.*

Jonas Moėeika gyvena po nr. 31 W. 
Ulh pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

W J eigų sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprasayk aavo ligų, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dy»«

F.PBradchulis
Attoroey and Coūnselor at Law.

146 LaSaile oL Room 410. Ohlcago, III.

Telephoue Central 3066.
Wienintslis lietuvys advokatas, baigęs First St., 
mokslų jurisprudencifosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduore.

JAME8 J. HIGGIN8, 
SucceMor lo M. Durning.

Rėdytojas Pagnbo ir 
Balsamootojas Rudo.

, Elisabeth, N. J. 
telefonas:) ^į?„Uoo. M B.

Dr O. C. Heine
DENTT8TA8-

Kerte Slst ir Halsted ulicziu, 
wirszui Aptiekoa. Chicago.

AR ECH KUrtCKJAa?? 
kurtini i ir sunku, girdejime dabar yra 

>mi su pagelba nauju mušu iszradimu.

Klys esme tasai ydytl ia visai mažais kaauali.
Diltoa’s Aini

A M. Matusajviczia, 
AGENTAS 

^Vargonų, Pįjanu, Hiuwaniu Ma- 
beIdu, Cl<aru IrPapieroNu.

pirkaite viską pigia, kaip vl» 
t ūme t kauti, ne, asz visokias 
estai Isz fabriko Ir todėl salia 
duoti aalp tie kurie isz vholeu

trumente nteeru. c per 
lellmsiu stgar ir už ta laika 
Užtikrinu kad nao uite- 

i kaip visoj Amerikoj gete.

A. M. Matusawiczia, c
208 W. Centre St. 

Mahanoy City, Pa.

B. F. STRZYZAUSKAS,
Lietuviszkas Daktaras."

1028 N. Hoyne s ve., kerte Frankfort st.

...........CHICAGO, ILL...

Seredoms ir nedelioms nuo 
3 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius pas L. Ažu- 
ka, 3301 Auburn avė., kerte 
33czk* ui.

LietuwisskM SallunM.
Jono Gudino.

Mitchel St., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

ule susirinkimams ir baliams.

A. Sukurskis & Co.

Lletoviszkis Cigaru ir Tabako Fabrikas.
Aprelszkeme visiem, savo kostumertams, kad___ S .<-• ____ v._____ ___-..-i-—* r.l

kurtams fabriku ir krautuve žymiai padidinome 
ir dabar galime cigaru, Irruk, tabake perduoti 
pigiau kaip visi. Apsiatellbodaml elgara, ar 
tabake adresuokite savo laiasku, taip;

A. Sukurbkis & Co. 
Cor. Wentvokth avė., and 14th Slr.

Chicago Heights, III.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeig* teip, tai pirk wigus reikalingus prie 
pecziaus daiktui pas

Outlet Fornitnre i Store Co.,
3249 8. Morgan 8L

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe vrisokių peczių 
už pigiausių prekę, pigiau kaip fabrike.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
, 8432 S. Halated St. x

Pigiau kaip kitur!
Csysto aukso. 14 tr H K. ssllublniai ttedgi; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
vl.ar. Darau naujus ir taisau •ugadintai laik
rodžius lt laikrodėlius. Žiedus, draugystėm »pll- 
ksie, ir visokius auksinius tr sidabrinius daik
tas pigiau kaip vl,i tr visa darbe gvaraataoju.

F. ProžanNlds,
054*33 Str. Chicago. Iii.

Kas prisius $8.00,
Aphtlkys 210.00 verta masiiinukę gro

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
koriszkoms įtaigoms ir su visais reika
lingais lietuviszkoi rassla^oi ženklais, 
kaip ve: ų ų ž ir tt. Ant ^ios maszi- 
nukes gali drukuoti netik sujaugė vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvtilgio kiek
vienas supras kaip su ja dagba pradėti. 
Kas prisim <1.00 aphukys 50ipuikiu po- 
pieru gromatoms rassytie tu puikioms 
kvietkoms, apskaitymais |r pavincse* 
vonems. Mažiau kaip už *1.00 niekam 
nesiuncziame. Adresuoki: tieip:

W. Kudaraiickas.
Boj 234, Lainntt, Hiss.

Žingeidus ssrietui dalykas.
Tiarai' vienatinė gydykla ant užželdini* 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų,

Branch Office: 256 Grand MMų Brooklyn, N. Y.

Gerinusia dantų guduole: Musu gy* 
duole nustabdo Dantų skaukejitna į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gwa- 
rantawojam. - Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes •1.00. Siuncziam Pacztuirį 
svetymas szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas kelionė kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laisskua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

Bok 2361, Nsv York. U .8. A. .

Gal sergi?
Viena ir geriame gyduole ' yra surasta 

pabaigoj devyniolikto gzimtmeozio Yra 
tai “IndUonlAEkM Balaaniafi”, ku
ris gydo daugybę ligų,kaip t$k taiao ape
titą, czyztija krauja, stabdo skaudejima 
viduriu, paaikelima gumbo, i dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų! Preke už 
bonkeli 50 o. Norėdami tu1 ar kitu gy
duolių ataigzaukite po adręsti (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marĮce):

Indian Medical Co.
Boa 2< Sta. C. Phts^ubo, Pa.

Lietoviszh Grocerne.
Atidariau uauja Sstora, kuriame tti-s 

laikau visokius va.gomus daiktus, apa 
tiniua drabužius, cigarus, papierosus 
tabake, gromatoms popieras, pAvincza 
vones Ir visokius kitus daiktus szeimy- * 
noms reikalingus. Wisi ta vorai szviaži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Uikvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K. Climelauskas,
878*880 W.33rd st., CHICAGO. ,

—Tikrai Lietuvis? k. i>

SaliiiijaS.

W1b1—

wyr»l

pas

Rasite szalip alų, seniausee ariel- 
kas, wynp net iss Europos, o 

cigarus net iss Turkijos.
Atsilankykite po nr.

11 N. River Side St.,
Iiterbnry,

'Gsrasalus, seniausios antikos, kve
pianti cigarai ir czysta vitjta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czyjta sale ant 
mitingu, bailu, veseiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petrosįins,
1881.18tht .Kerte Union.- Chlctgo

Senlatula Lietuwbizk« Batika
Siunczia pinigus į w!bm dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szlfkortes ant wisu linijų už pi
giame preke. Asz ežiu jaiu 11 metu 
szeme biznyje, ir visada stangiausi ir 
stengsiuosi žnioniu reikalus teisingai at
likti.Ste.

UOnibĮjlj Far8r 8. Mac Y
N. J.

STATE
MEDICAL

Dispensary 
w E‘MldiS011 Str‘> CB1CM ILL 

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą-^^j,^;“^!; 
jeriaužiaiž sttesUtais užbaigęs medicina, turi ilga praktikv, yr* kalbininku, au
torium ir apecijaliatu gydyme slaptu nerwisxku ir chroniškų Hru. Tuk- 
itancziai jaunu žmonių tapo jo iazgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintai 
jiems wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas. wyriszkumas,-j!P”“““x”7^X”io 
mintis, neapkentimaN draugystes, prastota energija, prleszlalkinis 
žiiHiknprininiaB, nieszlungtM bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa- 
sekmems jaunyitM isadykumo ir neitzmintingumo. Jus.gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jui apa r ežiai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo prassalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vvru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
velu gydytis, ir tad giltibe juos palipstejo!

111 mnanezios llffOS kajp U1 wi,u°*«8,w° Stadiumuoee: pir-111111 panuzsiva antranie lr trecaiame, pimimas
gerkleH. noiseH Ir kaulu, Slink imas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, isEberlmas Ir mesElangis, pasekmes nevalystes ar iazdykavimo bus 
veikiai iszgydytoe. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
klai praszaliname, bet ir vrisisska sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
utuiiiiuį tikapsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta. jeigu tik mums teisinga ligos aprsssyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įstsakancsia deže ir siunetiame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

i SBSasasUUBSBSBSBSBteSBtaiailBtBiBtViBSBtt

Nosu prekes yn pigesnes u M kokio oficijalisto lisoj 
szaljj ir todėl kiekw lenam ligonini prieinamos.

OfliCA adunnc1 Į nuo 10 ryto 1D 4 po pietį ir duo OlUSidire. 
VUlbU dUJlNb. f nedelioms tik m 10 Iki U ryto
Ateik pats arba raszy k sziad ien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms uwentoms dienoms adinou toa pnezios kaip nedalioms.

Linksma bus tavo namuose,
Jei nnsipirlui viena musu Home Music Box’a.

| Yra tai puikiausi tt pnegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik 
sriadien galima pirkti. Jie doo- 
da daugiau linksmumo negu 

13100 verte, vargonai, kadangi 
Įtfe Viandc gali grainti. Jokie 
Mmuzikos pažintie ežia nesl- 
V reikalauja. Ir kožna, valka,
■ gali ant ju grainti. Kožna,
■ pirkėja, stebi, ir džiaugtasi
■ i,z jo, vara tas instrumentas

r.
F pate apsimokėti per viena nokti 
' kraijant. duokime sau. ant kokio 

ba lukoar szoktu. Jis grajliagaaa 
balsiai ir turi meilu baisa. Himnu,, 
•narsius. valcus. polkų, polkas— 
mazurkas, kadrilius, džindžikvs.

pririlyrinti. Walkai kauna in to didele linksmybe, kaip ir kožna,. kana tik 
volelis. parodytas ežia aot paveikslėlio, yra primali—*----- “—*------*- *

gentie, voleliai Užduoda tonus. Jie atkartoja dainas ari_________________ .____
Rzit Inatabua instrumentas kansttioja tik 456 00 Apdarymas jo yra paikas. Jei to

mistą nori, ariu Įtinate *2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusiu pinigus galėsi prUianstl po 
aplalkymui instraasento Hųentni daro *crtia Biniltis. Prisiunak 2c marke, o gausi 
visus oirkulloriu. arba pnnunak 32 00, o aplaižysi Home Music Boi'a pirm sega tomisto, kai
mynai toki nusipirks. Jie vUl norės toki turėti, kaip tik jin pu tomiste pamatys.

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

TIKTAI DEL WYRU.
Už dyka sampelinis pakelis bos atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakeli, stebuklingu gy

duolių bus utei,staa ko* 
bam. k ra perrašys liRi. - 
te Medical Institute. Jin 
'lėk Iszgyde vyru, karte 
per metas easeai su pro 
tiszkais Ir kuniszkals ke*- 
tejtmais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakeline tiems, 
kurie papraaays.

Užsigydys! namie nao 
kte< vienos lytiszko, ligos, 
paeinančios nuo jaunys
tes isadykumo, sugražins 
patrotyta pajlega ir at 
minti, panaikys skunde)) 
ma strėnų, sndntys ,Up- 
vu lytiukns sanarins.

Gydrole, yra labai tu- 
gion ir pamaclyvoe, ro
do, plaukte plaukia pne / 
nesveikn aanariu svirs- 
tindamou kur reikia. Jos 
gydo kožna liga tt penai- 
kine nesmaguma ir kiek- 
vriennm atsitikime vintam 
kai Užgydo. Atatonenk iv 
BtatęJiedtoal Institute 3M 
Elektron BuUdlag. Ft 
Wayne, Ind.. o apie reali 
už dyka sampeU. Institn- 
te stengia* snataeantnn 
dldAausia skaitliam dmo- 
®U, kurte negali atsi

traukt tat narna, kad gydytlee te szta satopeliai parodyt Jfema, kaip lengva isuigydyt nuo lytie 
kn Ilgu, kode vartoju! atrak,ado, gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Vr*.. gara 
statazauks, gnu dųilial aplpeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kra ten yra Raižyk dabar neitidek

Armonikų pigiu ir brangiu, taikrddelin, lenciugeliu, 
bedu ir vemtus kitokiu daiktu galite isznirinkti ir barei, 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 
,. . siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.

= Kelpsch & Co.
Socc. to Kelpsch, Norelko & ( a.

74 Centre St., Chicego, U

krasztais.be
kvtelkos.su
para.au
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