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Metas IX

Amerika.
Prezidentas McKinley liko

si įvestas ant urėdo ant se
kančių keturių metų. Terp 
kitko jis savo kalboj iszreisz- 
kė nuomonę jau truputį kito
kią, negu keturi metai atgal. 
Iszrinktas pirmą kartą ant 
prezidento,rėme jis Amerikos 
gerovę ant didelių muitų ant 
svetimų tavorų. Kad muitai 
yįcz Amerikai, kuri dau
giaus savo tavorų gabena ki
tur, negu Įiarsigabena sveti
mų, ne gali suteikti laimės, tą 
ant galo suprato McKinley ir 
jo draugai. Todėl savo inau
guracijos kalboj daliar jis isz- 
reiszkė, kad Amerika steng
sis reguliuoti prekystą su ki
tais krasztais per traktatus 
padarytus ant ilgesnio laiko. 
Ant perkeitimo nuomonių 
prezidento užteko mat pamo
kinimo, kokį suteikė Masko- 
Ii jai, pakeldama ant syk mui
tus ant visų Amerikos iszdir- 
bimų. Dabar, kaip laikrasz- 
ežiai paduoda,' Amerikos iždo 
ministeris sutinka nuimti pa
didintus muitus uždėtus ant 
maskoliszko cukraus, bet 
Maskolija nesiskubina nuim
ti pakeltus muitus nuo ame
rikoniškų iszdirbijnų, ka
dangi mat maskoliszkas iždo 
ministeris su jų p^gelba tiki
si iszderėti ir daugiaus pa- 
liuosavimų nuo Amerikos, 
kuri visgi daugiaus už Ma
skoliją dabar žudo.

Chinai.
Vienybė terp ėmusių daly

vautų suvaldyme bokserų 
vieszpatysczių isziro ir pasi
rodo vis didesni nesutikimai 
terp buvusių draugų. Mas- 
kolija, kada jai reikėjo prita
rimo kitų vieszpatysczių, ji 
pasižadėjo ne imti nuo Chinų 
nė jokio szmoto jos valdybų, 
kadangi mat tąsyk ne buvo 
priderančiai į karę pasiren
gusi, ne jt)uvo nė su Chinais 
susitariusi. Kada vienok su
traukė kariaunų į Siberiją, 
pabaigė geležinkelį, kuriuom 
visada gali privežti tiek ka
riaunos, kiek jos ne gali su
traukti visi jos prieszai, nu
metė ji liczynų nuo akių ir 
Chinų valdybas į sziaurius 
nuo didžiojo muro pagarsino 
kaipo ėsanezias po jos pro
tektoratu; po jos protektora
tu pateks isz palengvo iki 
sziol uždarytas svetimiems 
Tibetas, į kurį, kaip anglisz- 
ki laikraszcziai paduoda, ma
skoliai nori padirbti ir tele
grafą. Į miestų Lhassa bus 
paskirtas Maskolijos reziden
tas ant dabojimo tenykszczio 
Dalai Lamos, virszinįko la- 
maistų tikėjimo.

Ypacz išplatinimas masko
lių įtekmės* Tibite, kurio rū
beliai susiduria su 
koms Indijoms, ne 
tikti anglijonams, 
saip stengiasi kitus
su Maskolija supjudyti, idant 
tie už Anglijos reikalus įsi
painioti} į karę su Maskolija.

ri&uaioB kariaunos nutraukė 
į šiaurius ir stovi dabar prie 
rubežiaus valdybų Chinų ati
duotų Maskolijai, o jų nu
baudimo Maskolija ne reika
lauja. Teip kaip angliškas 
laikraštis perstato prietikius 
Chinuose, reiktų manyti, kad 
bokserių pasikėlimas buvo 
įrengtas su Maskolijos ži
nia ant išstūmimo Anglijos 
isz Chinų. Tas isz tikro į- 
sisekė. Net Yangtsekiango 
klonyj, kur pirma, galima sa
kyti, anglijonai buvo vienai- 
tiniais ponais, jų įtekmė liko
si su visų iszstumta vokieczių 
ir prancūzų. Viskas tas yra 
tai vatNiai Cbamberlaino 
pradėtos karės pietinėj Afri
koj. Be abejonės priesz Mas- 
kolijos inierius isztikro nieks 
protesto ne kels, kadangi jei
gu ji protesto ne įklausytų, 
reiktų pradėti karę, o jai už
gimus, Maskolija ne butų vie
na, bet turėtų ne tik Prancū
ziją, bet ir Chinus savo pusėj/

Iszriųsta į šiaurius nuo 
Pao Ting Fu 10 d. kovo vo
kiška kariauna įveržė nuo 
chinieczių vienus vartus di
džiojo muro ir 
nuoles.

Svarbiausias 
komįsorius Li
vėl aįirgo ir tarybos vėl ap
sistojo. Gal būt, kad jis ty- 
czia apserga, norėdamas už
vilkti tarybas, idant per tai 
duoti laiką kariaunai ant ge
resnio pasirengimo į karę.

dar viB daugiaus kariauna, 
įrengtų ant iBzsiuntimo yfra 
ten 15000 kareivių. Jeigu 
teisingi yra laikraszczių prit- 
neszimai, tai karę su burąis 
reiktų laikyti už beribę! 
gianezią.

Isz Lietuvos.

atėmė 4 ka-

angį isz- 
gali į- 
Jie vi- 

krasztus

Chinų rando
Hung Czang

Iszpanlja.
Išpanijoj ant galo pamije 

kė vadovui liberališkoe pjtr- 
tijoa Bagaatai sutverti irtfm- 
steriją. Iš ministerių, apfliri 
Sagaatoa, kuriu laike kait
au Amerika buvo mintateijų 
pinnaedžiu, tik karės midi- 
stori s Weyler labiaus įgar
sėjęs, tik ant nelaimės ne B- 
bai gražiais darbais. Nauda 
ministerija žada prisilaikyti 
liberališkų principų. Su 
tokiais princiįis vargiai bo 
mokės pasirodyti dabartinis 
karės ministeris.

V

Užstojusi nauja ministeri
ja įnaikino nors karės tie
sas, iszduotas pasitraukusios 
ministerijos ant nedaleidimo 
maisztų. Rods maisztai priebz 
jėzuitus pasiliovė', bet užtai 
dabartinio karaliaus prieszai 
rengia pasikėlimą prieš ne 
mėtį valdoną. RepublikonAi 
teiposgi ne tyli ir jie atvirai 
kalba, jog ant įkėlimo Ist- 
įnijos, išliuosavimo jos 
nuo visokių išnaudotojų, ne 
atbūtinai reikia ją įversti į 
liuosą nuo exploatatorių re- 
publiką.

Isz Vilniaus.
Maskoliszka vidurių miniateįi- 

j* daleido Vilniaus ciecoriszkai 
daktarų draugystei rinkti aukas 
ant įsteigimo stipendijos vardo 
buvusio peidėtinio draugystės, 
Dra Tiri ubo, bet su pasarga, kad 
aukos butų renkamos tik terp 
garbintojų ir draugų Dro Titiuso. 
Stipendiją galės gnu Ii studentai 
besimokinanti medicinos Ma*ko 
lijo* universitetuose.

* Isz Gumbines, Prūsų 
,Lietu vįoj.

Nusiszovė ežia ' unceroficieras 
Oliver. Paliko ji* irasztę, kuria 
me iszreiszkė, kad [ne tie, kurie 
š'ędien kaipo nužiūrėti kareiviai 
ir unteroficierai -ėdi kalinyj, bet 
j:s neseniai nušovė visų neken- 
cziamę cficierę Kro^igkę. Saitas 
oficieras likosi nusiautas jo loc 
nuoje namuose, sz^ivis palestas 
isz lauko per langę.

Sala Sumatra.
Pietinėj Azijoj, terp Ali-

Ant salos Kubos rods uly- 
czinės demonstracijos priesz 
amerikonus pasibaigė, bet 
czianyksztė radikaliszka par
tija dar vis tikisi, kad jai pa
siseks geru ar ne geru- pri
versti Amerikos randą suma
žinti savo reikalavimus. 
Laikraszcziai teiposgi kalbina 
ne pasiduoti Amerikos reika
lavimams, bet reikalauti vi- 
siszko pasitraukimo ameriko
nu ir niekuom neaprubežiuo- 
tos savistovystės Kubos. Ne
žinia dar. kuom gali pasi
baigti tos tąsynės terp isz- 
liuosuotu ir neva iszliuosuo- 
toju; nežinia dar vis katrai 
pusei atseis nusilenkti.

Ant Filipinų salų ameri
konai pradėjo gaudyti sveti
mų kraštų laivus vedanezius 
prekystą su filipiniecziais be 
amerikonų kontrolės. Paė
mė jau kelis laivus ir nors 
ant jų nė jokių užgintų karės 
laike tavorų ne rado, bet lai
vus su konfiskavo. Terp su
imtų laivų buvo angliszki ir 
japoniszki. Be abejonės An
glija ir Japonija pakels pro
testą priesz suėmimą laivų. 
Amerikoniszkas virszinįkas 
grąžina nuo Filipinų vis dau
giaus liuosnorių regi mestų, 
kadangi mat vis daugiaus fi- 
lipinieczių pasiduoda ameri 
konams, todėl ant tų salų ne 
reikia laikyti teip daug ka
riaunos.

Kadangi Anglija dar vis 
prieszinasi Amerikai, kuri 
nori sudrutinti tvirtynėms 
Amerikos nuspręstą nukasti 
per Nicaraguą kanalą, tai 
vienas iš VVashingtono sena
torių net bandė pagazdinti 
Angliją, jog dėl priesztaravi- 
mo, Anglija gali nužudyti 
savo valdybas Kanadoj ir 
Australijoj. Turbūt vienok 
Anglija tokio gązdinimo ne 
labai nusigando. Rods Ka
nada, užgimus karei, atsirastų 
pavojuje, bet ir ją Amerika 
galėtų įveikti tik tąsyk, jei
gu Kanados gyventojai jai 
butų prilaukus. Užpulti ant 
Australijos su savo silpna 
laivyne Amerika nė kėsintie- 
si ne gali.

da, buk Anglija pradėjo ta
rybas su Amerikos randu, 
norėdama prikalbėti Ameri
ką pakelti protestų priesz 
Maskolijos pasielgimą. Sten
giasi prie to pat raukti lygiai 
Vokietijų kaip ir Japoniją. 
Vokietija vienok ne nori už 
Anglijos ir Amerikos reika
lus įsipainioti į nesutikimus 
su Maskolija; Japoniszki gi 
laikraszcziai atsako, jog Ja
ponija ne gali prie protesto 
prisidėti, kadangi nė jos ka
riauna ne parengta į karę su 
tokiu prieszu kaip Maskolija, 
ne turi nė pinįgų ant karės. 
Japonija todėl prie protesto 
ne pažada prisidėti-, bet ji 
bandys jieszkoti atsakanezio 
atlyginimo Korėjoj, kur Ma
skolija ne stato jai kliuezių. 
Jeigu teip, tai išpultų, kad 
Maskolijai Įiasisekė Japoniją 
užganėdinti ir paversti į pri
tarėją. Ant protesto gi Ame
rikos ir Anglijos Maskolija 
vargiai bo paisys, kadangi 
ant pasiprieszinimo abidvi 
per silpnos. Amerikos ran
das, turbut, pats supranta, 
kad pergalėti Maskoliją ne 
teip lengva, kaip Iszpanijų, 
ypacz kad įsipainiojusi į ka
rę Afrikoj Anglija ne daug 
gali pagelbėti. Jeigu prie 
susiriszimo pasisektų pa
traukti Vokietijų, tai tų tri
jų vieszpatysczių protestas 
isztikro galėtų sumažinti go
dumų Maskolijos, be Vokie
tijos godumo ne sumažįs nė 
susiriszusios terp savęs An
glija ir Amerika.

Angliszkas laikrasztis4-Dai
ly Mail” tvirtina, buk Ma
skolija visų Chinų randų turi 
savo pusėj, kadangi dar pju- 
tės mėnesyj pereitų metų. 
Maskolija užmokėjo už Man- 
džurijų 7500 pūdų sidabro 
ir pažadėjo savo pagelbą 
priesz kitas viešpatystes, jei
gu užgimtų karė su kokia 
nors svetima vieszpatyste.

Cbiniszki virszinįkai, ka
riaunos virszinįkas Tung Fu 
Hsiang ir kunįgaiksztis 
Tuan, kurių nužudymo rei
kalauja kiti krasztai, ne nori 
pasiduoti. Jie su 80000 ge-

~ Pietini Afrika
Lordas Kitchener pranešė 

isz tikro į Londoną apie Už- 
megstas tarybas su jenerolu 
Botha, kurisai buk nori pasi
duoti angli jonams, 
turėjo 
su Kitcheneru, 
syk ne 
papraszė 
ant tūlo 
susižinoti 
dovais. 
sutiko ir prisakė angliš
kiems jenerolams Transvaa- 
liuje per visą sanvaitę ne vai
kyti būrų. Apie išlygas, 
ant kokių Botha pasiduoda, 
nėra tikrų žinių; laikraszcziai 
tvirtina, kad jos yra jau len
gvesnės negu lordo Salisbu- 
ry įgarsintos Londono par
lamente. Nežinia, kaip iš
puls po septynių dienų: ar 
atsinaujįs karė isz naujo, ar 
Botha ir kiti Transvaaliaus 
būrų vadovai pasiduos angli- 
jonams.

Už tai Orariijoj karė trau
kiasi savo keliu. Nuo tavy 
bų iszskirtos būrų pajiegos 
jenerolo DeWetto ir prezi
dento Šteino, kadangi mat 
ant šitų vadovų Botha ne 
turi įtekmės. • Jenerolas De 
Wett perėjo jau su savo ka
reiviais atgal į savo tėvynę. 
Angliškose valdybose likosi 
jau mažai būrų, jie pasidali
nę į mažus pulkelius teip, 
kad reikalui atėjus, jos galė
tų sueiti į krūvą. Pats De 
Wett su 400 ginkluotų būrų 
traukia į sziaurius, bet kur, 
to anglijonai nežino, mena 
vien, -kad jis nori vėl savo 
pajiegas surinkti aplinkinėse 
Kronstadto. Keturi kiti va
dovai pasiliko pietvakarinėj 
daly j Uranijos. Rods su sa
vo išmėtytoms pajiegoms De 
Wett gali dar ilgai ginties! ir 
sumušti mažus anglijonų 
pulkelius, bet jeigu Botha su 
visais Transvaaliaus būrais 
pasiduotų, karė būrų butų 
galutinai pralošta. Ant 
gaudymo De Wetto anglijo
nai galėtų apversti kariauną 
dabar gaudanezią Transvaa
liaus būras. Apart to, iš 
Anglijos siunezia į Afriką

Botha 
jau susivažiavimą 

bet isz 
susitaikė. _ Jis

apstabdymo karės 
laiko, kad galėtų 
su kitais būrų va- 

Ant to Kitchener

joa ir Aifutmlijofi yra^ di4*M1 
sala vadinama Samatra, pri
gulinti Holandijai, didesni 
už visą Holandiją ir daugiaua 
už Ją turinti gyventojų. Nora 
ji priguli Holandijai, bet sa
los viduriuose yra beveik ne 
prigulmingos vieszįtystės, 
turinezios savę valdonus, ku
rie tik isz vardo pripažįsta 
Holandijos virszinįkystę. Ga
lingiausiu isz tokių valdonų 
yra sultanas Ątchje. Szitas 
atvirai ne prifiažysta Holan
dijos valdžios ir seniai su ja 
veda karę. Kadangi Holan- 
dija ne turi skaitlingas ka
riaunos, tai ji ne gali siųsti 
daug kareivių priesz ne klau
santį jos sultaną. Karė to
dėl traukiasi per czielas metų 
eiles. Sumusztas sultanas 
taikosi su holandiszku guber
natorium, bet prie pirmos 
progos vėl pasikelia. Tik 
dabar holandiecziai smarkiai 
griebėsi ne paklusnaus sulta
no. Iszsiuntė gana tvirtą 
kariauną į Vidurius sultano 
valdybų. Keliuose susirėmi
muose
riauną; pereito j gi seredoj 
užėmė tvireziausią tvirty- 
nę. Su likucziais savo ka* 
riaunos sultanas įsiriepė 
į nepriainamas girias vidu
riuose salos. Nežinia, ar da- 
baa neįklusnas sultanas isz 
tikro nulenks sprandą priesz 
Holandijos valdžią, ar gal sa
los viduriuose, surinkęs dau
giaus sau prilankių pasėkejų, 
vėl atnaujįs karę.

sumuszė jo ka-

Isz Vilniaus g u b.
Per pirmę sanvaitę vasario mė

nesio Vilniau* gub. buvo apeir- 
girnų visokioms limpancziom* li
goms: Vilniuje: pilvinėms šil
tinėms 12, szlak'iotoms sziltinėme 
6, rauplėms 2, tymais 2, krupo 
2, difteritu 2, sibit i-zku maru 1. 
Vilniaus pavietyj szlakuotoms 
šiltinėms apsirgo: dvare Bezda 
nuošė 18 žmonių, numirė 5; pa 
livarke Szatrszkiuose 2; kaime 
Žlugtuose šiltinėms apsirgo 13 
žmonių, 7 išgijo, u vienas numi
rė. Aszmėnų pavietyj šiltinėms 
apsirgo kaime Grigaliunuo*e 13 
žmonių, 8 išgijo, o 1 numirė. 
Lydo/ pavietyj kaime Karaneve 
apsirgo 34 žmonės, isz jų 24 iš-

Antroje pusėje saus:o mėnesio 
Vilui us gub. buvo 19 gaisrų; 
gaisrai tie užgimė: 5 nuo neat- 
šrgumo paez ų padegėlių, nuo 
nevalytų ir nu gerai įtaisytų ka 
minų 1, nuo padegimo 1 ir nuo 
nežinomų prieia-ezių 12. Vi
suose tuose atsilikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 19652 rubl.

Netikėtų mirezių per tę patį 
įaikę būro 8, t.itnuszystų t, pat 
žudyaczių 1, užsmaugtas merg
vaikis 1. Ant kelio rado 1 ne
gyvėlį. Vagystų papildyta 8; 
daiktų pavogta už 768 rubl.

Arklių pavogė: Vilniaus 
vietyj 1, Trakų 2, Dianos 1, 
dos 1; isz viso 5 arklius.

saulė. Kas

Szaltlnfe pajiegos ant 
iemM.

Szaltiniu visokioj gyvybė*, vi
sokio krutėjimo, skaitiniu pajie
gos ant žemė* yi
tik ant žemėtfgyvudja, ka* kruta, 
ka* dega ir šildo—viskas paeina 
nuo šulės, kuri a^ba szildo da
bar, arba šildė seniai ir szilumę 
ir pajiegę sukrovė visokiuose 
daiktuose. Kiekviena mums ži- 
noria forma gyvybė* iiuo saulės 
paeina; nuo jos paeina ir kiek
viena žinoma ant žejnė* pajiegos 
forma. Pajiega varanti garines 
mašina* teiposgi ira tai šulės 
pajiega—ję duoda dįeganczios an
glys, bet jo* teiposgįi pasidarė po 
įtekme saulės. Be .šulės ne bu
tų vėjo varymui,vėjinių malūnų; 
saulės pajiega varo ma*zinas pri
taisyta* ant vandenjeriezių, kaip 
antai ant Niagaros; kadangi be 
šulės nebūtų nė [Niagaros, nė 
kitokių vandens puolimų. Upių, 
ežerų, jūrių ir oceatjų vilnys paei 
na teiposgi nuo sąulės; tvanai, 
perkūnijos, lytus, žipma ir vasa
ros karszcziai—viskas paeina nuo 
šulės. Raumenų pajiega žmo
nių ir žvėrių teipiįsgi yra nuo 
i-aulės, kadangi žmonės ir žvėry*

pa
Ly-

Isz Gervetų, Vilniaus gub.
Miestelyj Genėtuose pradėjo 

stalyti naujp katalikiszkji bažny- 
czię p. v. Szventoe Trticė*. Da 
leidimę iszsidirbo nuo maskolisz 
kų valdiių 1898 m. Statymai 
vienok baiuyczios eina palengva, 
kadangi randas paazelpoę neduo
da, reikia pasiganėdinti vien žmc- 
nių aukoms. Kadangi pernai 
negeriau*! buvo metai, tai imone 
lės ne daug turi pinjgų; todėl ir 
aukų daug ne gal duoti.

Nuo vokiszko rubežiaus.
Prūsų valdžios uždarė visai rū

belių ir per jį ne leidžia isz Lie 
tuvoa nė kitulių nė galvijų. Ku
be ii u s uždarytas ant dviejų mė
nesiu. Lenkijos ir Lietuvos gal
vijų prekėjai atsiliepė į Peterbur
go valdžias, praszydami pasirū
pinti apie praszalinimę to už
draudimo, kadangi jis iszduotas 
P-usų valdžių be tikrų pamatų, 
vien ant stabdymo Maskolijos 
prekyste*.

Sziaurini Afrika.
i ’■ Rytiniuose krasztuose 
rokko, szianrinėj Afrikoj,į- 
rubežiuose nuo prancuziszkų 
valdybų Algiero, užgimė 
maisztai priesz sultano val
džių. Pulkai pasikėleiių de
gina kaimus ne pristojanezių 
prie maiszto gyventojų. 
Prancūzija ant rubežiaus sa
vo valdybų iszsiuntė kariau
nų. Gal būt, kad ji, pasi
naudodama isz užgimusių 
maisztų, bandys. paveržti 
iiuo Morokko tulus žemės 
plotus.

Mo-

Imk "LuzuUvs Bromo Uula« TsbleU". G»»»l

Isz Lietuviszko Minsko.
Atsibuvo ežia rinkimai naujų 

sąnarių miesto rodos. Miesto 
galva likosi iszrinktas tas pats 
grafas Csapski, Jkuris ir pirma 
pildė tę uiėdę. Naujai išrink
tas grafas Czapski apreiškė, kad 
jis pildys urėdę tik per pusę me
tų. Isz miesto rodos c a narių Ii 
kosi iszrinkti du nauji sanariai 
isz inteligencijos, Zielinski ir Ja 
novski. I*z senų sąnarių keli li
kosi isz miesto rodos i sunerti.

Žemdarbystės mokyklos.
Maakoliszk* žemdarbystės mi

nisterija rengiasi parengti pir
mo* kliasoa žemdarbystė* moky
kla* parengtose pietinėj Maskoli- 
joj ir Lietuvoj lyd sakose žem- 
daibisskose kolionijose. Mini
sterija mat, norėdama pripratinti 
žydus prie žemdirbystės, rupira- 
si ir apie jų pamokinimu. Ko
dėl vienok ta pati ministerija ne
sirūpina lygiai apie pamokinimp 
ne žydų jiems reikalingų uisiė- 
mimų?

krautuvėm* šulės pajiegos, ji 
pereina į raumenis, ir suteikia 
jiems tvirtumę. Nžžingeidu to
dėl, jeigu tūlos *mbmeldiszkos 
tautos laiko saulę qe tik. už savo 
geradėję, bet už svkrbiausię die
vaitį, kuriam atiduoda dieviszkę 
garbę, prie kurio siunezia mal
das. Be saulės mat ne galėtų 
būt nė jokios gyvybė* (ant žemės, 
ne butų krutėjimo, jie butų žmo
nių, visokių gyvunį, augmenų, 
ne butų vandens nė oro, lytaus 
nė sniego.

Visi žinote, kadi besisukanti 
mašina nereikalauja būt vienoj 
vietoj su pajiegos ss|ltiniu; elek
triška pajiega varanti maszinas 
ir duodanti žiburį gali, būt gana 
toli nuo be*idarbu<įjanczio8 ma
šinos; nuo besisukąnczio* maszi- 
nos mes tankiai ne galime nė ma
tyti vietos, kur yra' pajiega va
ranti maszinę. Elektriškę pa
jiegę padirbtę Niagaros vandens 
puolimo išvadžioja ant 50 mylių 
ir toliaus. Matydami varomas 
jos pajiegos msszinaė, mes ne ga
lime matyti šaltinio pajiega, tai
gi ne galima matyti Niagaros 
vandens puolimo. Bet mes žino 
me, kad turi būt kokia pa j ega 
varanti maszinas. I Ant iszva
džiojimo pa j egos tari būt koks 
nors susirišimas fyrp pajiegos 
szaltinio ir jo* varoteų mašinų. 
Nors mes tokio *ujt|ngimo ir ne 
matome, bet žinome^ kad jis turi 
hut, kadangi kitaip! pajiega prie 
mašinos ne galėtų prieiti ir ji 
turėtų sustoti. Yra mat gamtos 
lieso*, pagal jas nė jokia maszina 
ne gali pati darbuoįtieei, ne gali 
suktiesi, bet lę gal padaryti t<k 
kokia nors pajiega, kuri neskirsto 
mašinų į pnv.ligucUs ir ne pri- 
viliguota*, simpatiizkas ir ne 
simpatiszkas, galingas ir silpna*; 
gamtoj tie*os visų lygios, ji pri
silaiko daug didesnio teisingumo 
už žmonės, nor* joę nieks priš- 
kymų ir tiesų ne mokina. Žmo
gus ne gali privfersti mašinę 
dirbti, jeigu jos ne sujungs kokiu 
nors budu su pajiegos šaltiniu; 
gamta teiposgi ne gali mašinai 
suteikti pajiegos, jeigu kokiu 
nors budu mašina ąe b^s sujung
ta su gamtos pajiegų šaltiniu. 
Saule yra szaltiriu pajiegos musų 
apgyventos žemė*. Todėl terp 
šulės, kaipo pajiejgos szaltinio 
ir žemės, isznaudojabczio* tę pa
jiegę, turi būt koka! nors sujungi
mas, kuriuom pajieg 
nio gali pereiti į Josi

vietę, taigi aut žemės ir ant kitų 
saulės sistemo dangiškų svietų.

Nuo žemės iki saulei yra
93000000 angliszkų mylių. To
k i o* tolimos kelionės nė vienas, 
žmogus ne atliko savo amžyj, to 
dėl ję suprasti ne teip lengva. 
Kulka iszszauta isz naujausių ka
ukolių lekia su greitumu 2500 
pėdų, balsas gi padaro 1100 pė
dų per sekundę. Jeigu uzszauta 
kulka galėtų lėkti iki saulei su 
vienuodu greitumu, tii ant nulė
kime iki saulei reikalautų 9 me 
tų, balsas gi szuvio, jeigu galėtų 
teip toli nueiti, ateitų dar po 5 
metų po nupuolimui kulkos. Jei 
gu užgimtų ant žemės žmogus 
turintis tokię ilgę rankę, su kurię 
pasiektų saulę ir nuo jos karsz- 
czio jeigu nudegtų pirsztus, tai 
per visę savo amžį ne pajustų 
skaudėjimo: kol jausmas skaudėji
mo ateitų, butų jau seniai numi
ręs, kadangi nei vai perneszanti 
jausmus, pergabena juos su grei
tumu 100 pėdų per sekundę. Tai
gi ant pajutimo skaudėjimo nuo 
nui-ideginimo rankos nuo saulės 
karszczio reiktų lygiai 155 metų. 
Szvieaa ant perbėgimo nuo sau
lės reikalauja 8 minutų. Taigi 
užtekėjus saulėi, matote ję 8 
minutoms vėliaus negu ji isztikro 
užtekėjo. Ant perneszimo pajie 
gos nuo saulės ant žemės turi būt 
terp tų dangiszkų svietų koks 
nors išvadžiotojas ir tai geresnis 
negu tie, kokius mes vartojame 
ant iszvadžiojimo, paveikslan, 
elektriko*. Išvadžiotojas sau
lės pajiegos isztikro yra. Jį va- 
dina eteru.

Žodis eter, nors lengvai išta
riama*, bet sunkiai iszreiszkia- 
mw, kas jis yra. Tiek žinoma, 
kad jis yra, kad ji* turi būt, nes 
be jo ne galėtų nuo saulės ateiti 
uė sziluma, nė szviesa, nė jokia 
kitokia pajiega, jis yra išvadžio
toju m saulės pajiegos. Jis yra 
ne panaszus nė į jokię mums pa- 
iįstamę medegę, užima visę ruimę 
terp žvaigždžių ir planetų, jis turi 
būt visur: ore, vandenyj ir kie 
niausiuose kūnuose, turi pereiti 
terp atomų deimanto, plieno ir vi
sokių daiktų ėaanezių kur nors 
gamtoj. Eter yra tai labai praskies 
ta ir labai lengva medega. Tūli 
tnokslincziai išskaitė,kad eter 15 
trilijonų kartų yra lengvesnis ui 
musų žemės orę; tokiu budu 
15000000000000000000 kubiszkų 
pėdų etero sveria tiek, kiek viena 
kubiszka pėda oro. Sziti tai teip 
neiszpasakytai praskiesta ir len
gva medega iszneszioja ant žemė; 
saulės pajiegę po visus ėsanezius 
ant žemės daiktus.

iš šalti- 
naudojimo

I biūgo vyskupo knygų, pirmiau
siai antros ir treczioe, kuriose tilps

i apie 1000 puslapių druko. Į Ju- 
bilėjinį vyskupo Valancziaus ko-

i. mitelę įėjo sekanezioa ypatos: 
k u n. P. Abromaitis, iš Shenau- 
doah, pirmsėdu, kun. S. Pautie-

- nius I vice pirmsėdis, D. T. Bacs-
* kauskas II vice pirmsėdis, abu iaz
- Mshanoy City, kun. J. V. Kudir- 
i ka iš Hazleton’o III vice pirmsė- 
i dis, kun. A. Milukas sekretorius,
■ V. J. Stagaras isz Shenandoah’rio > 

kasierius, kun. J. Delinikaitis
į (klebonas Mt. Carmel'io ir Sha-
* mokin’o lietuviškų parapijų), 

kun. Kaminskas (klebonas New
■ Philadelphios ir Minersvillės liet, 
i psr-), Kazys Radzeviczius (Su«v.
■ kasierius) ir V. Cbmieliauskas (a- 
i bu isz Shenandoah), V. Rinkevi- 
1 ežius ir A. Daniseviczius (Susiv.
■ vice prez.), abu iš Mahinoy Ci

ty. Kasierius V. J. Stagaras už-
i sistatė kauciję aut 1000 dolerių, 

kuri tai kaucija jau yra registruo
ta (recorded) Pottsvilles Recor-

i der’o biure po numeriu 302,Mabch 
i Tek m 1901. Nedelioj 17 d. Va

sario po iszkilmingoe dievmaldys- 
tės mišparų ir atgiedojimo Te 
Deum Shenandoah’rio liet, bažoy- 
czioje, susirinkusiems parapijinė-

i je šlėje lietuviams po prakalbų 
buvo pranešta apie virę tvarkę 
susidariusię ir buvo nutarta kož 
name mieste, kur gyvena lietuviai, 
iszrinkti kolektorius, kurie kolek-

I tuotų pinigus ant išleidimo 
vysk. M. Valancziaus raštų. 
Kožnas, kurs duos nemažiaus kaip 
vienę doleiį, gaus nors dvi knygi 
išleisti “Jubilėjinio vysk. Valan
cziaus komiteto”.

Idaut apsišugoti nuo apgavye- ]
ežių, visi lietuviai y« persergia- l
mi, kad duotų tik tokiems kolek -— 
toriams, kurie turės lietuviškai 
iszdrukuotus tam tikrus kvitari- 
jušus, ant kurių bus paraszas 
komiteto pirmaėdžio kun. P. Ab- 
romsiezio, o teiposgi peczėtis ir 
parašas klebono lietuviškos pa
rapijos to miesto, kur yra kolek- 
ta daroma. Vardai visų davusių 
nemažiau* kaip pusę dolerio bus 
atspaudinti mažiausiai dviejuose 
lietuviškuose laikraszcziuoee, o 
teipgi knygose vysk. Valancziaus, 
kurios bus išleistos komiteto su
rinktais kaštais.

Idant parodyti gėrę paveizdę, . 
komiteto sęnariai per apvaikš- 
cziojimę sukaktuvių vyskupo 
Valancziaus gimimo, Shenandoab' 
riję ir Mahanoy City nedarė jo- 
kių kolektų, ale pirmiausiai pa
tys sudėjo gausias aukas: Kun.P. 
Abromaitis |25, Kun. J. Pautie
nių* |50, Kun. A. Milukas |10, 
Kun. V. J. Kudirka 110, Kun. J. 
Delinikaitis |15, Kun. A. Kamins
kas |10, D. T. Baczkauskas |15, 
K. Radzeviczius >10, V. Chrnie 
liauckas |10, A. Daniseviczius |10, 
V. Rinkeviczius $10, V. J. Sta
garas $5. Iš viso $180.

Sudėję tokias gausias aukas sę
nariai Jubilėjinio vyskupo Motie
jaus Valancziaus komiteto, dręsiai 
ateiszaukia į visus geros valios 

1 lietuvius, kad su savo aukoms pa
siskubintų įvykdinti puikų užma- 
nymę iazleidimo to garbingo ir 
didžiausio lietuvio rasztų, už ku
riuos paskui bus įsteigta st peu- 

' dija, kuri duos psszelpę nevienam 
1 neturineziam kaeztų, o norineziam 

pasiekti augštesnius mokslus 
jaunam lietuviui. Aukaudami ant 

' tokio reikalo pinįgus, mes stato 
me kuogeriiusię paminklę vysku
pui Valancziui, kuoiškilmingiau- 
šiai pripažįstame jo nuopelnus

1 dėl tėvynės padarytus, o podraug 
darome darhę krikszczioniškos 
mielaszirdystės ir patys sau im-

1 duodame kuogeriausię liudijimę, 
> jog neesame atszalusiais ant da- 
1 lykų, kurie turi būti brangus 
“ kiekvieno lietuvio szirdžiai.

Kun. Petrą* ABROMAins-prez. 
Kun, Antanas MiLUKAB-eekr.

P. S. Atsilankius Jubilėjinio 
komiteto sekretoriui kun. Milu
kui New York’o apielinkėse, te- 
nykszcziai prakilnesni lietuviai, 
pritardami visiškai susidariusiam 
komitetui, paskyrė i u mvo tarpo 
kolektorius rinkimui aukų. Ko
lektoriai jau yra išrinkti ir 
tvirtinti Brooklyn'e, Nevari J

Atskzaukimas.
“Tėvynės Sargas”, lietuviška* 

laikraštis iszeinęs Tilžėje, N. 2 
ir 3 1900 m. padavė užmauymę, 
kad tūli turtingesni lietuviai pa
rūpintų jubilėjiuį iszleidimę visų 
Vyskupo Motiejau* Valancziaus 
rašalų, kuriuos pardavinėdami,tu
rėtų gėrę pelęę. Besiartinant šimt 
metinėms sukaktuvėms gimimo 
vyskupo Valancziaus per laikrasz 
ežius Katauk}, išeinantį Ch:ca 
goję, ir SAULę, iszeiuanczię M»hs- 
noy City, paduotas buvo projek
tas, kad vietoje darymo intereso 
iš vysk. Valancziaus raštų, juos 
iszleibianti padovanotų Drau
gystei MoTiNėLEi, kuri už pinį- 
gu* surinktus iš pardavinėjimo 
tų raštų, įateigtų stipendiję var
dan Žemaiczių vyekupo ant nau
dos neturtingų lietuvių studentų. 
Užmanymę tę pagyrė kuone v'si 
lietuviški laikraszcziai, o laik
rašti* ŽwAiGŽDė, iszeinęs Brook- 
lyn’e, net apsiėmė savo kasztais 
išlysti ant naudos stipendijos 
vienę tumę vysk. Valancziaus 
raštų, beje penktęjį, kuriame 
patilps sekanezios Žemaiczių vys
kupo knygelės: a) Pasakojimai 
Antano Tretininko, b) Paaugusių 
žmonių knygelė, c) Vaikų knyge 
lė, d) Palangos Juzė, e) Žemai
czių patarlės.

16 dienę Vasario, L y. per 100- 
metines sukaktuves gimimo vys
kupo Motiejaus Valancziaus, She- 
nandoah’rije ir apielinkėse susida-" 
rė tam tikras komitetas iš 12 y- 
patų, kurs rūpinsi* apie surink imę 
kasztų iszleidimui norą kelįų gar-j Bįizabeth’o, N. J. klek
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Žindžius, kurs pats paaukavo |5 
vysk. Valančiaus rasztų iszleidi- 
mui,. prižadėjo, kaip veik pasveik- 
8§8, padaryti koiektę ir paskirti 
savo parapijoje aukų rinkikus.

Teippat pritarė tam užmany
mui, patys paaukaudami po 10 
dolerių, kunįgai-kletonal: A. 
Kaupas isz Scranton’o, M. Szed- 
vydis iaz Pittstono, J. Kaula- 
kis isz Philadelphios, J. Žilinskas 
iaz Plymouth’o ir M. Lopeta ioz 
Wiikes Barre.

Per suairiukimę Brooklyn’e 27 
d. Vasario nutarta, prisidedant 
prie Jubilėjinio komiteto, dalį 
pinįgų sukolektuotų paskirti 
premijoms ui paraszymę vysku
po Valančiaus bijografijos. Pre
mijų paskiru trys, beje po 100, 
15 ir 10 rublių. Premijos bus gar
sinamos vardan New York’o apie- 
LiNKės lietuviu. Saitam prakil
niam uimanymui pritarė Ne- 
wark’e per susirinkimu 28 Vasa
rio ir Elizabeth-jort’o klebonas 
pilnai jį pagyrė. Konkurso su- 
džioms, kurie turi apsūdyti, kurs 
iaz prisiųstų rankraszčių yra ge
riausiai paraszytas, paskirti: ku
nigai: V. Va magins, Brooklyn’o 
klebonas, J. Žilinskas, A. Kau
pas, A. Milukas ir p. V. Staga
ras. į

Aukas priima ir pats kaperius, 
kurio adresas yra: V. Stagaras, 
Shrnandoah, Pa.

Isz Amerikos.
Harvardo universitetas ban- 

krutyja.
Amerikoj, nors daug yra mok- 

sliszkų įtaisų vadinamų universi
tetais arba akademijoms, bet di
deliame skaitliuje ue daug yra 
tokių, kurie isz tikri) butų verti 
vardo universiteto arba akademi
jos. Vienas isz geriausių univer
sitetų Amerikoj yra Harvardo 
universitetas. Dabar pasirodo, 
kad U moksliszka įtaisa atsira
do pavojuje, kadangi mat ne už
tenka pinįgų ant jos užlaikymo. 
Pereituose metuose pasirodė ne 
pnteklius 40000 dol. Dabar uni
versiteto užveizda rengiasi suma
žinti iszdavimus ant uilaikymo 
dailės ir mokslų fakultetų.' Esau- 
ti prie universiteto veterinarijos 
mokykla bus uždaryta; slavisz- 
kas departamentas visai panai
kintas.

Amerikonu nekenczia.
Gyventojai naujų Amerikos val
dybų Porto Rico nekenczia la
bi aus amerikonų negu iszpanijo- 
nų; ant apsireiszkimo to nekenti- 
mo reikia mažiausios priežasties. 
Mieste San Juan užteko pasiskun
dimo mažos mergaitės lankan
čios mokyklę, buk ję nuskriaudė 
amerikoniszkas mokyklos inspek
torius Armstrong, o tuojaus susi
rinko keli tukstancziai portoriko- 
nų ir traukė ulyczioms, mėtydami 
akmenims į namus amerikonų ap
gyventus, szaukdami “szalyn su 
amerikonais”! Reikia kokio nors 
įsipainiojimo Amerikos į dides
nius nesutikimus su kokia nors 
galingesne vieszpatyste, o gyven
tojai naujų teip lengvai gautų 
valdybų be abejonės pasikeltų 
priesz naujus savo ponus.

Su kumszczia užmokėjo savo 
advokatui

Gaisrai
Dūbois, Pa. Netoli nuo ežia, 

miestelyj Sherwood,siautė didelis 
gaisras, kuris beyeik su visu isz- 
naikino visę miestelį. Ugnis teip 
greitai platinosi, kad gyventojai 
sudegusių namų vos pats spėjo 
iszsigelbėti, savo turtų labai mažai 
galėjo isz degančių triobų isz- 
neszti.

Grand Haven, Mich. 5 d. 
kovo sudegė ežia vienas skaitiny- 
czia, o joje 5000 visokio turinio 
knįgų. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 100000 dol. Viskas 
užasekuruota buvo vos ant 45- 
000 dol.

Detroit, Mich. Sudegė ežia 
didelės dirbtuvės Olds Motor 
VVorks ir dalis dirbtuvių Detroit 
Stove Co. Ugnyje pražuvo vie
na ypata, o kelioe likosi sunkiai 
apkultos ir apdegintos.

New York. Sudegė ežia krau
tuvės New Haven & Hartford 
geležinkelio. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 1250000.

Vėtros.
Little Rock, Ark. Pereitos 

nedėlios dienę siautė ežia baisi 
audra. Mieste Van Buren per
kūnas trenkė į Morrellio namus 
ir apsvaigino jų savinįkę. Ant 
ulyczios perkūnas užmuszė vienę 
vaikę. Vėjas nudraskė stogus 
nuo daugelio namų. Greene pa- 
vietyj 5 žmonės vėjo sugriautuo
se namuoso tapo užmuszti. Vėt
ros sztetuose Arkansss ir Ken- 
tucky neisz pasakyt ai daug blė- 
dies pridirbo.

t
Wills Point, Tex. 9 d. kovo 

szitose aplinkinėse siautė baisi 
vėtra, kuri ant savo kelio visk? 
isznaikino. Sugriovė visai 14 na
mų, o daug jų pagadino. Prie tu 
4 ypatus tapo užmusztos, o apie 
20 yra sunkiai sužeistų.

New Boston, Tex. Siautė ežia 
baisi vėtra, kuri ne mažai triobų 
su visu arba isz dalies sugriovė. 
Prie to 5 ypatos likosi sunkiai 
sužeistos.

Torell, Tex. Siautė ežia 9 d 
kovo baisi vėtra, kuri daug blė 
dies pridirbo. Apart to atsitiko 
ir debesų praplyszimai. Prie to. 
daug žmonių prigėrė

Nelaimes ant geležinkeliu.
Charleston, W. Va. Ant 

West Virginia geležinkelio susi- 
muszė darbinįkiszkas trūkis su ve- 
žaneziu anglis. Prie to 3 darbi- 
nįkai likosi mirtinai apkulti.

Clever, Oh. Ant Baltimore ir 
Ohio geležinkelio susimuszė du 
trukiai. Prie to 3 žmonės likosi 
sunkiai apkulti; vienas isz apkul
tų turės mirti.

Suspendavo už szoklus.
Appleton, Wis. Szeszi studen

tai Lawrenee universiteto likosi 
suspenduoti ir ne gali lankyti 
prelekcijų per dvi sanvaiti, vienę 
gi merginę, lankanezię universite
tu, suspendavo iki pabaigai pus- 
meczio. Ir už kokį baisų nu 
aidėjimu? Už tai, kad tie studen
tai ir mergina ėmė dalyvumę szo- 
kiuose. Europoj nieks ne drau
džia studentams eiti ant szoklų, 
kadangi tas visgi yra geresniu 
negu daugelis kitokių darbų, ko
kių Amerikoj ne draudžia studen
tams.

Pekdc, III. Perkratinėjo ežia 
provę žydo Samueliaus Mosero, 
kuris buvo apskųstas už užmuszi- 
mę savo pačios ir vaikų. Advo
katui Cunninghamui vienok pasi
sekė jį iszliuosuoti nuo kilpos, su- 
džia nusprendė Moserę ant 20 
metų į kalėjimę. Apgarsinus nu
sprendi m į,, kada advokatas prisi
artino prie apskųsto ir iszreiszkė 
džiaugsmę, jog pasisekė iszsisukti 
nuo kilpos, tas drožė savo apgi- 
nėjui su kumszczia į nosį teip 
smarkiai, kad itz nosies ir burnos 
iszsiveržė kraujas.

Nusiszove leukbizkas kunigas.
Minneapolis, Min. Viename 

csianykszcąįame hotelyj nusiszo- 
vė katalikiszkas kunigas, lenkas 
Pranciezkus Budzynski. Szitas 
kunįgas mat likosi praszalintas 
nuo prabaszczystos Duluth di- 
jecezijoj ir iaz rūpesčio, nežino
damas kę daugiaus daryti, nusi
žudė. Pirmiausiai bandė jis nu
sižudyti su gazu, bet kotelio tar
nai užuodė gazę ir nedavė; tai 
jis pasinaudojo isz revolverio. 
Jo kiszeniuose rado laiszkę vys
kupo Mc Galricko, kuriame vys
kupas atstato nuo prabaszczys
tos.

Rauples sztete Hansas.
Topeka, Kans. Szteto svei

katos užveizda garsina žinias 
apie smarkiai iszsivieszpatavusię 
Kanaas sztete rauplių apidemi- 
ję. Rauplėms serganezių yra 
Kibar su virazum 1000- Smar- 
^M|iai jos sianezia pavtecziuose 
riiBhmd ir Cherokee.

Verguve Suvienytose Vaistuose.
Anderson, S. G Pietinėj Ca- 

rolinoj labiausiai neužkenčia 
negrų , dar vis ne laiko juos už 
žmonis, bet be negrų darbo ap
sieiti negali, laiko negrus po seno
vei kaipo savo vergus. Farme 
riai duoda negrams ant pasiraszy- 
mo kontraktus, po kokiais varg- 
szai be skaitymo pasiraszo. Mu- 
sza paskui tokius darbinįkiu, ka
da tik nori ir kitaip skriaudžia. 
Verguvė mat neisznyko laisvoje 
Amerikoj; galima ję patikti ne 
tik pietinėj Carolinoj, bet ir ki
tuose artėtuose.

Amerikos garbes naikintojas.
Mieetė Havanoj atsibuvo prova 

Amerikos paskirto ant Kubos 
paczto'urėdnįko Johno Shendan. 
Jis apskųstas buvo už pasisavi
nimu piniginių paczto siuntinių 
ant $13000. Sūdąs rado Sheri- 
danę kaltu ir nusprendė ant 2 
metų kalėjimo ir užmokėjimo 
pasisavintų pinįgų. Kad tai 
Amerikos randas , paskirdamas 
svetur savo urėdnįkus, mažai 
žiuri ant paskirtų urėdnįkų doros 
ir tokiu budu terszia garbę visų 
Amerikos urėdnįkų.

Dinamito expliozija.
Et. Paso, Tekąs. Netoli szito 

miesto ėsanczioee akmenų skaldi- 
nycziose atsitiko baisi dinamito 
expliozija, kurios du darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, o trys 
teip sunkiai užgauti, kad ne gali 
iszgyti. Visi užgauti darbinįkai, 
iszėmus darbo vedėjo, buvo mek- 
sikonai.

Surakytl Jūrini kai.
New Yoėk. Į čianyksztį por- 

tę atkako nuo Kubos angliszkas 1 
garlaivys “Camperdowu” ir su- i 
stojęs prie “Liuosybės” monu- | 
mento, pareikalavo porto po- i 
licijos pageltos. Atkako su pa- 
gelba policijos garlaivys “Pe
tro!”. Porto policijantai rado ant 
szaukiančio pagalbos laivo 12 
žmonių surakytų geležiniuose , 
retežiuose už nepaklusnumę. 
Policijų pargabeno tuos žmonis 
ant savo laivo ir nuvėiė į kalėji
mu.

Neteisingas uredninkas.
San FRANCiiCo, Cal. ! Likosi 

čia suaresztuotas Juozas Cuselin, 
buvęs New Yorko pačto urėdnį- 
kas. Jis apskųst a už p.vogimę 
143 registruotų laiszkų, kuriuose 
buvo $40000 boudais ir|3000 ga
tavais pinįgais. į San Francisco 
atkako jis su jauna mergina, New 
Yorke gi paliko pačię ir dvejatę 
vaikų,

Pripažino daugpatystę.
Salt Lake City, Utah. Se

natas mormonų uždėto szteto 
Utah’os pripažino daugpatystę ir 
visus, kurie buvo apskųsti arba 
nubausti už daupatystę, paliuosa- 
vo nuo bausmių. Rods aut to
liaus vesti daug paežių yra už
drausta, bet už tai szeimynos su 
daug pačių yra pripažintos krasz- 
to tiesoms. a

Visa oteimynu užsinuodiuo.
Hartford, Wis. Moteris ir 

dvejetas vaikų fermerio Venzelio, 
gyvenančio netoli Hartford, 
sunkiai apsirgo pavalgę vakarie 
nę. Vienas vaikas pasimirė, o ki 
tas ir motina dar pavojingai ser 
ga. Daktaras nusprendė, jog jie 
užsinuodino, bet nuo kokių nuo
dų, negali pasakyti. Valgė jie 
kiaulienę; kiaulę gi pats pasker 
dė.

Gyventojų skaitlius Alaskąj.
Laike paskutinio liaudės su 

skaitymo atsibuvusio pereituose 
metuose, skaitlius'gyventojų Alas- 
koj pasirodė 63592 galvos. 1890 
m. gyventojų čia buv? lik 32052. 
Taigi skaitlius gyventojų per 10 
metų pasidaugino ant 98,470. 
Didžiausias miestas yra Nome, ja
me yra 12486 gy v.; Skaguoy gi 
3117. '

Užmuaze perkūnas.
Atlanta, Ga. 6 d. kovo, mies

telyj We!sh trenkė perkūnas į 
namus pačto virszinįko Morgano 
ir užmuszė jo pačię ir dvejetų 
vaikų. Mat ir žiemos laike pasi
taiko perkūnai, kurie nė žmonių 
ne aplenkia.

Užsidegė tunelis.
Central City, Col. Netoli nuo 

čia, Utah Hill, užsidegė Malepi- 
le tunelis. Trys darbinįkai, dir
bę tunelyj, užtroszko nuo durnų 
ir garų. Ugnį ant rytojaus už 
gesino, bet buvusių tunelyj dar
binįkų iszgelbėti ne buvo galima, 
rado juos jau ne gyvus.

Marmoro kautynes W iacomilne.
Millwaukee, Wis. Stones isz 

Ashlando atgabeno prabas gra
žaus marmoro, surasto sziaurinia- 
me Wisconsine. Marmoro yra 
ežia dideli plotai,'jie tveria visę 
upės lovį. Marmoras yra juodas, 
gražus toks, kokį randa vien New 
Yorko, Vermonto sztetuose ir 
Vengrijoj.

Nusibaukrutino bankas.
Niles, Mich. Nusibankrutino 

čia ėsantis vienas isz didžiausių 
mieste First National Bank. Ban
ko kasierius su pinįgais pabėgo. 
Banke buvo szteto depozitų už 
30000 dol., o privatiszkų depozi
tų už 1387842.

1 Užniuaztas, S sužeisti.
Galesburg. III. Cianykszczio- 

se lentų pjovioyczio^e pasiliuosa 
vusi dietinė likosi rato smarkiai 
į szalį numesta; ji užmuszė ant 
vietos maszinistę, 5 gidarbinįkus 
sunkiai sužeidė.

Ezpliozlje >
PmsBURG, Pa. Dirbtuvėse Jo

nės & Lsughlin Iron VVorks atsi 
tiko garinių dūdų expliozija, ku
rios penki darbinįkai likosi labai 
sunkiai užgauti, vienas isz jų už 
gautas mirtinai.

1 Buffalo, Ohio. Lietuvių 
yra ežia tik [>enkios ypatos. Dar
bai eina ežia pusėtinai. Szitose 
aplinkinėse atidarė dvi anglių 
kastynes, o nuo ateinančio mė
nesio pradės jose gerai dirbti. 
Reikia čia daug darbinįkų, bet 
norinti gaut darbę, turi prigulėt 
prie unijos, o kas ne priklauso, 
turi užmokėti 10 dol. įstojimo. 
Stato čia ir kitę stiklo dirbtuvę.

Ambrozaitis.
New Haven, Conn. Atka

ko čia agentas Londono kapita
listų, kurie nori nupirkti visas 
Amerikoj ėsanezias szilkų dirb
tuves. Jeigu tas jiems pasisek
tų, tai jie perkeltų dirbtuves į 
jiems tinkamas vietas, kitas su 
visu uždarytų ir pertai daug dar
binįkų atsirastų be darbo.

ConnelIsville, Pa. Darbo 
szitose aplinkinėse yra gana. Pe
reitę sanvaitę degė szitame ap
skrity] 18730 kokso pečių, sto
vėjo gi 2717 pečių. Dirba vidu- 
tiniezkai po 6 dienas.

*Į Shamokn, Pa. “Natalie” 
kastynėse darbinįkai pakėlė 
sztraikę, kadangi mat kompanija 
ne nori užmokėti darbinikų už
darbio. Sztraikę dalyvauja 1200 
darbinįkų.

Hazleton, Pa. Czianyksz- 
čiai kalnakasiai skubina organi- 
zuotiesi. Jeigu užgimtų sztraikai, 
tai czianykszčiai darbinįkai eis 
isz vien su unijoms.

1 PmsBLRG, Pa. 
čianytszcziose dirbtuvėse sziuom 
kartu einę labai gera*. Visos 
dirbtuvės dirba pilnę laikę ir už
darbiai darbinįkų ne mažiausi.

5 Ekport, Pa. Darbai iki 
sziol ėjo labai gerai, bet dabar 
pradeda eiti niekyn. Todėl te 
gul ežia nieks ne keliauja dabar 
darbo jieszkoti.
- Scranton, Pa. Sztraikas 
darbinįkių szilkų dirbtuvių trau
kiasi toliaus, kadangi dirbtuvių 
savinįtai ne sutinka ant pakėlimo 
už darbę užmokesnio.

Scranton, Pa. 800 darbinįkų 
Doiph Coal Co. pakėlė sztraikę 
užtai, kad kompanija praszalino 
nuo darbo prigulinčius į uniję 
darbinį kus.

1 Sharon, Pa. Sharon Coal 
and Limestone Co. davė padirb
dinti 500 naujų karų. Turbūt

Cedar Rapun, Ia. Varsto
tuose Burlington, CedarRspids & 
Noitbern geležinkelio 350 darbi
ngų pakėlė sztraikę.

5 Wtndber, Pa, Darbui ei
na prastai. Dirba dabar tik pu
sę, laiko, taigi tik po tris 
per nanvaltę.

Darbai

dienas

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Ar HNt ne galinie dirbti 
vienybėj?

Aut pakėlimo musų tautos rei
kta darbo daugiaus negu mes turi
me darbinįkų. Taigi, rodosi, 
darbo kiekvienam dirbaneziam 
yra ue tik užtektinai, bet per 
viręs. Kas tik non dirbti, darbę 
gali rasti ne reikalaudamas jį 
veržti nuo kitų besidarbuoju n 
ežių; kiekvienas gali savo darbui 
ra-4 ataakancsię vietę be verži
mo jo nuo kitų. Už darbę, ra
dosi, mums ne reiktų terp savęs 
ėshesi, bet dirbti, kaip kas įsa-

ant musų brolių labo. Tuom 
tarpu pas mus yra visti atbulai: 
didesnę dali musų pajiegų, dides
nę dalį musų darbo mes apver- 
c zis m e ant savitarpinės kovos. 
Jeigu dar mee kovotume už 
principus, tas ne butų dar blo
gu, bet mee ne tiek kovojame su 
principais,su piktais darbais, kiek 
su ypatoms. To, mums rodosi, 
nieks ne gali pagirti. Kunįgai 
prie tinkamos ir prie ue tinka
mos progos kovoja su Szliupu ir 
jo pasekėjais: net aiszkindami 
dogmatę anie pragarę ne gali ap
sieiti be pakutenimo Szliupo ir jo 
vieomislių, ne gali užmirazli sa
vo piktumo ant vadovo toe par
tijos. Kunigų užgauti, žinoma, 
atmoka tuom paežiu: ir jie, ai sa
kindami, paveikslan.apie priežas
tis ligų terp žmonių,ne gali apsi
eiti ne pokutenę lygiai atskirų ku- 
nįgų, kaip ir visos kunigijos. 
Tas ant galo ir gimdo musų ne- 
sikencaiaoczias partijas, musų sa
vitarpines kovas, ant kurių susi- 
uaudojamusų pajiegos ir darbai, 
ant darbo, kuris paliktų žymesnį 
ženklę ant ilgo laiko mažai atlie
ka mums laiko. Kur yra daug 
darbinįkų, besidarbuojančių ant 
vieszos dirvos, ten gal būt ir sa
vitarpinė kova, mes jų turime

auginimo 
Užbaiga 

Mikolai- 
prie aut

todėl jos kautynėse pradės smar- “***"* kad “• K*»'me apru-
kiau dirbti

•Į Altona, Pa. 
Clearfield Coal Co. 
aplinkinėse 10000 
su anglims ir parengs ant jos ke
lias naujas kaslynes.
. 1 Denver, Col. Sztraikai 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė. Kastynių savinįkai sutiko 
pakelti darbinįkų uždarbį ir jie 
sugrįžo prie darbo.

Shamokin, Pa. Prasidėjo 
darbai “Union Coal Co.” kasty- 
nėse. Prie darbo patilpo 800 
darbinįkų.

Mieste Port Talbot, Onta- 
rio (Kanadoj), bus neužilgio pa
rengtos didelės plieno dirbtu
vės.

1 Youngstown, Oh. Naujai 
susitvėrusi Youngstown Enginee- 
ring Co. rengia čia dirbtuves 
visokių elektriszkų maszinų.

Carnegie, Pa. Bus čia 
pastatytos dideles tiltų dirbtuves, 
kuriose ras darbę 200 
kų.

Detroit, Mich. 
Wyandotte pastatys 
druskos rafinerijas, kuriose ras 
darbę 1300 darbinįkų.

Pittshurg, Pa. American 
Steel Casting Co. pri 26 ui. pa
statys dideles maszinų dirbtu-

Creeson <£ 
pirko szitose 
akrų žemės

darbinį-

Netoli 
dideles

Pra

Isz darbo lanko.
5 Hazleton, Pa. LehighVal- 

ley Coal Co. kautynėse pagarsino, 
jog pakeitę užmokestį ant 10% 
mokės tik iki balandžio mėnesiui 
1902 m. Kompanija atsisako 
siųsti delegatus ant konferencijos 
su kalnakasių unija. Paveiksiu 
uitos kompanijos be abėjonės seks 
ir kiti kastynių sa vinį kai. Jeigu 
kompanijos ne perkeis savo pada- 
vadyjimų, be abejonės turės už
gimti vėl utrai kai. Kad juos dar- 
binįkai galėtų laimėti,>dabar, pirm 
laiko, turi organizuotis.

1 La Crosse, Wi8. Ketina 
ežia pastatyti maszinų dirbtuvę. 
Kompanija likosi jau inkorpo
ruota.

5 Beaver Falls, Pa.
dėjo dirbdinti elektriszko gele
žinkelio liniję isz Beaver Falls į 
Nevv Castle.

Tarentum, Pa., Prasidėjo 
darbai Američn Steel IronCo. 
dirbtuvėse. Dabar dirba gerai 
visose dirbtuvių dalyse.

Youngstown, Oh. Dirban
ti prie czianykszčių augsztų pe
čių darbinįkai sutvėrė vietinę 
uniję.

Alderson, Ind. Pasibaigė 
sztraiku čianykszczių kalnaka
sių. Dabar visose kaetynėse dir
ba pilnę laikę.

*| Elyrja, Oh. Sudegė čia 
Tago pančiakų dirbtuvės ir per

teko darbo.
W.

naujas

tai 100 darbinįkų ne
T Parkersbubg, 

Pradėjo ežia statyti 
no dirbtuves.

Va. 
plie-

pinti nė svarbiausių musų reika
lų. Neekirstykime todėl tų pa- 
jiegų, ne varykime jų į savitarpi
nę kov^, bet bandykime, ar ne 
galėsime, ir tarnaudami ne tiems 
patiems principams, darbuotiem 
isz vien ant musų brolių naudos. 
Peikkime piktus darbus, kur tik 
jie apsireiazkia, lygiai terp mu
sų draugų kaip ir terp prieazų, 
bet ne imkime už pamatf rasztų 
ir kalbų užkabinėjimp ir niekini
mu mums nepatinkanezių ypatų. 
Tf įvesti viena isz szifdien nesu
tinkančių partijų ne gali, bet 
reikia, kad formp kovos perkeis
tų abidvi szipdien terp savęs ko
vojančios partijos. Prie gerų no
rų abiejų pusių susitaikymas ga
limas, ant to pirmiausiai reikia 
iazsižadėti monopolizavimo įtek
mės ir despotizmo, bet kiekvie
nai, lygiai savo draugui kaip ir 
prieszui pripažinti lygias su sa
vim tiesas. Ant kitokio pamato, 
žinoma, apie sinitaikymf* apie 
•umažinimę musų partijų ir jų 
savitarpinės kovos ne gal būt nė 
kalbos.

P. Mikolainis pirmiausiai kal
bėjo apie baudžia) ę, priminė apie 
ežios dienos baudžiavę, kurį nors 
priėmė kitokį pavidalę, bet visgi 
užsiliko. To liaus apie kryžio
kus, kurie vardan krikszčiony- 
bės naikino Lietuvę kaip įmauy-i 
darni ir užtai apturėdavo popie
žiaus palaiminimę. Susijungus 
Lietuvai su įlenki ja, susidrauga
vusi ponija su kunįgais įvedė 
Imudžiavę. Tik po įtekme įdea- 
lų vakarinės Europos maskolisz- 
kos valdžios (mliuosivo Lietuvę 
nuo baudžiavos. Toliaus nuro
dė, ka I dėl stokos lietuvi»zkų 
mokyklų lygiai čia Amerikoj 
kaip ir L'etuvoj, mes ėdame- atsi
likę nuo kilų tautų, dėl ko jaunes 
nėji musų Rentkurtė virsta į sve 1 
timtauezius. Aut sulaikymo to
kio nykimo lietuvių, reikia neat 
būtinai lietuv.szkų mokyklų, ku-i 
rios čia Amerikoj prie gero lie I 
tuvių noro ne sunku butų pa
rengti. Ragino musų moteris 
prie apszvielimo ir 
vaikų gerais lietuviais, 
damas savo kalbę, p. 
nis ragino susirinkusius
kų ant iszleidimo užgirio sujung 
tų tautų iaikraszčio “Freedom”; 
Užbaigus kalbę, likosi ant to 
mierio padaryta kolekta, ant ko 
surinko 19.62.

Dras Szliupas pirmiausiai kal
bėjo apie vaidus lietuvių su len
kais. Priminė, kaip lenkai ne
kęsdavo lietuvių čia Amerikoj, 
kad nei lietuviszkę vaikę, paka- 
votę ant lenkiszkų kapinių isz- 
metė isz kapo. Apaimalszinus 
vaidams su lenkais, užgimė val
dai su musų pačių kunįgais- 
Kunįgai, begindami savo privile
gijas, žmonis reikalaujančiu* 
sau teisybės apskelbia bedieviais, 
szliuptarniais, tikėdamiesi tuom 
apginti jų valdomę parapijų ka
sę nuo žmonių kontrolės. Tokius 
dręauolius ne vienas-kunįgas bten- 
giasi praszalinti nuo darbu. Dras 
Bzliupss priminė, kad jis pats 
buvo užmanytoju ir tvertojo pir
mutinės lietuviszkos parapijos ir 
tiz pamatęs, kaip kunįgai 
skriaudžia žmonis, ėmė žmonėms 
iszrodinėti skriaudas, kokias nuo 
savo kunigų kenčia. Užtai ku
nįgai apszaukė jį antichristu ir 
kitokiais paniekos vardais apdo
vanojo. Toliaus nurodė mela
gystes kunigų skelbiamas. Ra- 

1 gino brolius raszytiesi prie Tė
vynės Mylėtojų draugystės, kal
bino riestiesi į unijas, bet jas 
statyti ant soči jai isti«ko pama
to. Pasistengti, kad isz unijų 

' galima būt statyti kandidatus 
ant visokių urėdų kaipo repre 
zentantus darbinįkų partijos. 
Toliaus ragino musų merginas, ir 
moteris risztiesi į kruvę ir isz 
vien su vyrais darbuotiem ant vi- 

' sų lietuvių labo. Užbaigdamas 
kalbę, paminėjo apie liuosybę, 
kurios sziędienmiame gyvenime 
ne daug matyt. Valdžios pan
čioję žmonis ne tik pavergtuo
se krasstuoee bot ir teip vadina
moj liuosybės žemėj. Liuosybės 
nieks dykai ne duos; galima ję 
vien iaskovoti. Ant to reikia 
organizuotis, nes tik galingų 
skriaudėjai klauso. Pasibaigus 
kalbai, visi padėkavojo kalbėto
jui rankų plojimais.

Vardu visu trijų draugysezių : 
Szv. Jono Kriksztytojo, Koper
niko ir D. L. K. Keistučio, gu
rios parengė apvaiksacziojimę, 
isztariame szirdingę ačiū visiems 
susirinkusiems, kalbėtojams ir 
New Yorko Laisvamanių kuopai 
už jos gerus linkėjimus.

Apv. sekr. K. Baltramaitis.

Isz St. Louls, Mo. i
Lietuvių čia ne daug, o ir tie 1 

pats nesilaiko krūvoj, bet lažai- i 
skiretę po visę miestę. Apsive- ( 
dusių bus čia apie 12 szeimynų, 1 
o pavienių bus trissyk tiek. Už
siima jie visokiais darbais; ne 
mažai yra čia kriaučių, bet kad i 
jie uždirba ne daug, tai turi gana 1 
sunkų gyvenimę. Nesutikimų 1 
terp lietuvių nėra. Nėra ežia nė 1 
jokios lietuviszkos draugystės, 
kadangi m»t nėra isz ko ję tverti. '

Kitoj upės Mississippi pusėj, 
t-ztete Illinois, yra miestas Esat 
St. Louis. Letuvių ežia, akai- ' 
ta n t apsivedusius ir pavienius, 
bus apie 300. Turi jie savo baž- 1 
nyczię ir kunįgę Masziofę už sa
vo dvasiszkę piemenį. Yra ežia 
ir lietuviszka pagelbinė draugys
tė. Czianykszč'ai lietuvuzkot* 
parapijos parapijouai ne labai su
tinka su savo prabaszčium. 3 d. 
kovo East St. Louiso lietuviai, 
prigulinti prieNekaltoPrasidėjimo 
lietuviszkos parapijos, norėjo lai
kyt susirinkimę, bet kunįgas Ma- 
sziotas per pamokėlę pasakė, buk 
gavęs nuo vyskupo laiszkę, ku- 
riuom vyskupas uždraudžia lai
kyti parapijų mitingus ir nesutin
ka, kad parapijose butų koks 
nors komitetas; girdi, kunįgas 
turi būt visu parapijos valdonu ir 
ju visi turi klausyti (tęsyk tai 
kunįgai turėtų tikrę dangų ant 
žemės, užstotų toki laikai, kokius 
jie turėjo vidurinių amžių gady
nėj. Nors kunįgas bjauriausia* 
elgtųsi, skriaustų parapiję ir ti- 
kėj>mę, niekam ne valia būt 
priesz tai nė žodžio isztarti. 
Mums rodosi vienok, kad toki 
pageidaujami kunįgų laikai jau 
ne sugrįž. Red.) Tas vienok 
vyskupo, ar gal vien paties kun. 
Maszioto prisakymas ne užganė 
dino parapijonų, jie ne nori tam 
spangai pasiduoti, bet žada su- 
szaukti visuotinę susirinkimę ir 
atsiszaukti su skundu pas vysku- 
pę, o jeigu pas jį teisybės ne ra
stų, tai kr ei p tiesi dar augsz- 
čiau.

East St. Louis yra 5 lietuvisz- 
ki saliuoai. Siliuninkai nesi
skundžia; tas rodo aiszkiai, kad 
čianykszčiai lietuviai nesigaili 
pinįgų ant svaiginančių gėrymų.

Darbai čianykszčiose dirbtu
vėse eina sziuom kartu gerai, už 
darbiai teiposgi ne mažiausi. Dar
bę lengva čia gauti.

Vuosis.

z Isz Coal Centre, Pa.
Czianykszczių lietuvių gyveni

me nieko svarbaus nėra, lankiau
siai galima patikti girtę lietuvį. 
Nors musų brolių yra ežia pusėti
nas būrelis, bet jie su gerais dar
bais ne pasirodo; apie tautiszkus 
reikalus mažai kas supranta. Nė 
jokios lietuviszkos draugystės 
ežia nėra.

Ne seniai atsilankė ežia kun. 
Palųjauskat isz Baltimorės ant 
iszklausymo velykinės ir isztusz- 
tinimo kiszenių czianykszczių lie
tuvių. Kas dar ne atliko iszpa- 
žinties, tai tuos dabar gaudo po 
stabas ir varu varo į bažnyczię.

A. Kviederaitis.

laz Baltimore,Md.
4 d. kovo čianykszcziai lietu

viai apvaikszčiojo paminėjimę 
numetimo baudžiavos. Ant ap- 
vŽikszčiojimo pas kvietė: Drę 
Skliupę isz Scrantono ir Petrę 
Mikolainį isz Plymoutho. Priesz 
atidarymę susirinkimo atėjo tele
gramas nuo New Yorko Laisva
manių kuopos su geriausiais lin
kėjimais.
' Prakalbos atsibuvo ant Man 
hstlan bailes pu. 1012 Baltimore 
str. Ant * susįrinkimo plrmsė- 
diiu likosi iasrinktas p. Czesna. 
Jis pirmiausiai perstatė p. N. Ri- 
člnskį, kuris trumpoj kalboj ra
gino visus brolius organizuotis, 
rinktiesi į kruvę ant nuveiki- 
mo svarbesnių darbų ant visų 
labo. Antras kalbėtojas buvo 
p. Nagurinauskas. Jis niukino 
trumpai Lietuvos praeitį, kalbė
jo apie senovės lietuvius, kurius 
sulygino su szios dienos lietu
viais, terp kurių antai Amerikoj 
daug yra tokių, kurie už pinįgus 
parduoda savo brolius tvirčian- 
emoms partijoms. Ragino ne 
klausyti tokių suvedžiotojų, bet 
risztiesi į darbinį kine kas organe o ant Iaikraszčio “Freedom” 35 
zacijas, griebtiesi naudingesnių 

. Kalbino tverti

Isz Iron Hiver, Mich.
Saitame miestelyj yra apie 5000 

gyventojų. Lietuvių gi yra tik 
penkios ypatos bet ir tie ne fino 
kuom yra: vieni laiko savę už 
lenkus, kiti gi už katalikus; 
kuom skiriasi liet u vys nuo kata
liko, jie ne gali suprasti, todėl nė 
reikalų tėvynės nė lietuvystės ne 
supranta. 8o tokiais,' žinoma, 
sunku susikalbėti, jie ne klauso 
atsiszaukimų gerų tautieczių kal
binančių lietuvius dėti aukas 
ant tautiszkų reikalų. Jie ne 
pritaria užmanymui laikraszeiio 
uždėto sujungtų tautų pajiegoms 
ant apgynimo jų tautiszkų rei
kalų.

Aplinkinėse Iron Riveryra ke- 
lios geležinės rudos kastynėa ir 
lentų pjovinycaioc. Darbai ka- 
stynėse ne geriausi, kadangi kas 
tynės salapios. Yra darbai dar 
giriose.

Važinėdamas po vakaritiius 
kraustus surinkau nuo svetimtau- 
ežių: ant musų kankintinių 65c.,

Aiems darbų. 
(Minorių draugj 

Įutyiszkus rasztus.

Reikaluose Susivteny- 
jimo L. A.

Garbinga “Lietuvos” Redakci
ja! Kad į “Tėvynę”, “Susiv.” 
organę, nepriima korespondencijų 
reikaluose “Susiv.”Jeigu jose už
gauna “Susiv.” ceutr. komi tėtę, 
jums gerai žinoma. Todėl mee, 
“Susiv.” sanariai, savo pažvalgas 
apie “Susiv” netvarkę, bei centr. 
komiteto nelemtę reikaluose “Su
siv." elgimąsi pagarsinti neturi 
me kur. Meldžiu todėl nors szį 
mano rasztelį patalpinti į jūsų 
laikraaztį.

Pastarame laike centr. “Su
siv.” komitetas paskutinio (XV 
seimo nutarimus išvertė kaip vy 
žę.apie kę jau visiems gerai žino 
ma, o su sąnariais jiems [centr. 
kom.] nepatinkaneziais pradėjo 
elgsis bnitaliezkai, kaip matom 
num. 7 “Tėvynės”, kur pagarsin
ta, jog iszbraukti isz “Susną” be 
jokios apeliacijos sanariai: p.p. 
M. Domi Jonaitis ir J.Tareila kaipo 
prieazai bažnyczioe; bausmė pa
remta ant affidavitų ir tt. Bet 
nuo ko tę žinię centr. komitetas 
gavo, apie tai nepamini. Ctia 
visi supranta, kad ta žinia suteik
ta kun.Saurusaicsio, visai prie toe 
kuopos neprigulinezio, kuris jau 
nuo seniai akį turi ant p. p. Tar. 
ir Dom., kadangi mat jie vis rei
kalauja nuo kun. iezsirokavimoiaz 
parapijos kasoe. Na, ar dar di
desnių affidavitų reikia)* O p. 
Taraila dar ir isz kun. Seur. ne 
paprastų stebuklų per pamokslus 
sakytų, sako, juokiaim. “Na, ar to
ki bedieviai “Susiv.” tinka? Ckh

giasi visus savo prieszus isz “Su
siv.” iszbraukti. Bet veltu. Jei
gu tas ir pasisektų padaryti, tai 
trumpam laike vėl jų prisiveistų, 
nes kas supras centr. kom. elgi
mąsi, tas turi būti jo prieszu. 
Ąrgi centr. kom. elgiasi teisin
gai? Pereitę rudenį kun. Sauru- 
slitis norėjo visę H kuopę su
ardyti dėl savo asabiszko piktu
mo, ir kuopa apie t ii davė centr. 
kom. žinię. Ko^ėl ant to centr. 
kom. nusidavė buičių? Kun. 
Szedvydžio gana pasielgimas bu
vo bjaurus, kodėl centr. kom. nu
sidavė kurčiu? Nepasiseks teip 
lengvai ir augszčiau paminėtų 
sąnarių iszbraukti kaip centr. 
kom. mislija. Nes reikia žinoti, 
kad p. p. Tareila ir DomJonaitis 
su gerų tautiečių pritarimų su
organizavo Waterburyj kuopę, 
kuri yra “Busivienyjime” di
džiausia, todėl visa kuopa už sa
vo godojamus sąnarius, neteisin
gai apkaltintus, užstoja. Union 
City’es 20 kuopa, gerai pažindama 
p. p. Tareilę ir Domijonaitį ir 
matydama neteisingai apkaltin
tus,už juos užstoja. Draugystės, 
į kurias priguli minėti sanariai, 
pareikalaus atazaukimo apgarsi
nimo “bedieviais”,kadangi jie to
kiais nėra. Turiu isztarti ačiū 
guod. kun. Žilinskui, kurio laike 
5 metų prezidentavimo buvo kuo 
geriausia tvarka, nieks negalėjo 
dėl keno nors fantazijos mėtyt 
laukan “Susiv.” sąnarių. Nepri
pažino i segamoms garbės sęnary s- 
tų, nebūdavo ne affidavitų, “Tė
vynė” buvo laikrasztis bepusi sa
kas, moksliszkas, įtiko visiems. 
Prie kun. Žibnsko nebuvo nė ku
niginių nė “bedievių”, visi “Su
siv.” sanariai turėjo lygias tiesas, 
Prie kun. Žilinsko, jeigu butų 
teip pasielgę Saurusaicciai, bei 
Szedvydžiai, be abejonės butų bu
vę praszalinti isz “Susiv.” kaipo 
ardytojai tvarkos, nes kun. Ži
linskas prisilaikė teisybės, ir ne
užstojo už savo luomę. Kaip tik 
kun. Kaupas valdžię į savo ran
kas paėmė, tuoj “Tėvynė pavirto 
nežinia į kę. Tūlas priesz manę 
teisingai iszsitarė ant “Tėvynės”: 

. “nė tai “Saule”, nė tai “Linksma
Valanda”. Užstojus kun. Kau
pui, tuoj kilo nesutikimai, ir jis 
tiek pridirbo koszės, kę kalbu, 
molio be sziaudų, kurį prisiėjo 
ant seimo delegatams iszvalyti; 
dėlto-lai ir seimas buvo triuksz- 
mingięusias. Kaip matyt, ant 
ateinančio seimo dar daugiaus 
molio pridirbs, kurio nė iszklam- 
pot delegatai neįstengs.

Vertėtų visiems “Susiv.” sąna
riams atkreipti atydę ant szitokio 
kunįginės partijos “Susiv.” elgi
mosi, ir į delegatus nerinkti sa- 

, narių su gaiva virkszczių prikim- 
į s z ta arba ypatų su lankia eauž - 
! nia, koki su kunigais už vieno 

stalelio szampanę traukia, bet rei 
kia iszrinkti tokius delegatus,ku-’ 
rie užstotų už teisybę ir kurie 
gerai suprastų “Susiv.” reikalus.

P. S. Kad kuopų įneszimų 
ant seimo buvo didesnėj dalyj 

( priešingų (labiausiai buvo reika
laujama “Tėvynę” isz po cenzūros 
iszliuosuoti) kuniginei partijai, 
tai nors ant seimo buvo nutarta 
visus kuopų įneszimus skyrium 
patalpinti į “Tėvynę”, bet to ir 
po sziai dienai nepatalpino ir 
turbūt netalpįs. J. S. Pruselailis.

c. Pinįgus tuos siunčiu į “Lie
tuvos” redakciję (aukos toe pa- 

draugystes, skaityti lie- Įrituotos nr. 10 “Lietuvos”).
K. Rutkauskas- aiszku, kad kuniginė partija sten-

NAUJI 18ZRADIMA1.
*,* I lai i jonas isz miesto Se

na, Dras Ottolenghi pritaikė 
Roentgeno szviešę prie isztirimo 
pasimirusių, ant persitikrinimo ar 
jie yra isz tikro numirę, ar yra 
vien letarge. Prie dabartinio pa
simirusių isztirimo budo tankiai 
pasilaiko palaidoti gyvę žmogų, 
vartojant ant iMtirimo Dro Otto
lenghi budę toki atsitikimai ne 
gali pasitaikyti. Ottolenghi per
sitikrino, kad plaucziai tikrai pa
ti m irusio žmogaus stabdo Roent
geno szviesos spindulius, o per 
plauczius gyvo, nors apmirusi o, 
jie pereina. Ant to tai ir remia
si visas iszradimas.

Gyvenantis Austrijos so- 
stapilėj Vindobonoj Dras V. Jež 
iezrado nauję vaistę nuo sziltinių, 
kuris pasekmmgiaus gydo ligę 
už visus iki sziol daktarų vartoja
mus vaistus, Nauję vaistę ne 
reikia įczirkszli po oda, bet duo- 
da ii £®rt' kaip ir kitus aptiekose 
perkamus vaistus.

Rymo daktaras Ranoletti 
iszrado nauję vaistę nuo vėžio, 
kurio daktarai iki sziol ne mokė
jo iszgydyti. Ranolettio vaistas 
yra tai nežinia isz kokių sudėti
nių sutaisytas skystimas, ku- 
riuom isztepa vėžio apimtę kūno 

' dalį. Szitę vaistę dabar iszban 
do Rymo ligonbucziuose ir kaip 
garsina kikrasztis “Messagero”, 
jis iazduoda gana gerus vaisius.
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|| Pagal pagarsintas statistiazko 
biuro žinias, pereituose metuose 
vidurinėse Indijų provinc'Jose nuo 
bado pasimirė 1100000 žmonių.

pa- 
lai-

Jls 
ant

I Britiszkame kanale siautė bai
sios vėtros ir per tai visi susinę 
szimai terp Prancūzijos ir Angli
jos likosi pertraukti

| Mieste Lima, sostapilėj Peru, 
Pietinėj Amerikoj, 8 dienę kovo 
siautė smarkus žemės drebėjimai, 
kurie daug mieste namų paga
dino.

B Rauplės via dar smarkiai siau- 
czia mieste Glasgow, Sskotijoj. 
Vienę tik dienę buvo42 nauji ap- 
airgimai; ligonbucziuoee gi yra 
450 rauplėms serganezių.

mie, nes apsaugo žmones nno daugelio 
litre- ■ ’ 1 .

J Netoli Orano, Algerijos 
krantėse, paskendo italiszkas 
vas “Scilla”. Su juom paskendo 
ir szeszi žmonės.

D Prienais Bilbao, Sziaurinės 
Iszpanijoa pakrantėse, paskendo 
su visais žmonėms angliszkas 
vas Avlona.

Micziuda, Weatvjl1e, III........
8. Barzdevczis, Binghamton, N. 
M. Dzūkais
M. Juszk* „ „
K. K ulbi*

H Pietinėj Italijoj vulkanas 
Vezuvius vėl atgijo ir pradėjo 
mėtyti ugnį.

U Berlyne nusprendė dirbdinti 
geležinkelių linijas po žeme. Pa
ryžiuj toki požeminiai geležinke
liai jau padirbti.

Alek* Jocis,
8. 2nd 8t., Philadelpl>ia, Pa.

|| Mieste Iraū, ant prancusiszko 
rubežiaua,Lzpanijoj, muitinyczioe 
krautuvėse ekpliodnvo dinamitas. 
Explio*ijos 7 žmonės likosi už 
muszt), sužeistų gi yra daug.

i

o.; O

r

I

. ik

Isz visur
| Miet-te Candobolin, Australi

joj, neseniai buvo szitoks atsitiki
ma*. Du žvejai užs;manė gau
dyti upėj žuvis su dinamito pa- 
gelba. Pripylė stiklinę dinamito 
ir pritaisę prie kamszczio pisto 
nę, stiklinę įmetė į upę. Pamatė 
vienok žvejų szuo; jis szoko į 
vondenį, pagriebė dinamito pri 
pilt? stiklinę ir neszė»ję savo po
nams. Tie persigandę, leidosi 
l»ėgti, szuo gi, įsikandęs stiklinę, 
stengėsi bėganezius pavyti. Ant 
galo dinamitas expliodavo. Ex- 
pliozija rods žvejų neužgavo, bet 
szunies ne liko nė ženklo, jis li
kosi į dulkes dinamito sudr.įsky
ląs.

| Mieste ICape Town iki aziol 
uuo indiszkcv maro pasimirė 23 
žmonės, o 102 apsirgo. Parvno- 
ti gyventojai ne klauso valdžių 
prisakymų užduotų ant užkirti
mo kelio ligai. Buvo ežia smar 
kus susirėmimai gyventojų su po
licija, kuriuose policija likosi per
galėta.

f Britiszkame kanale 8 d. kovo 
riautė smarkios vėtros, dėl kurių 
laivai isz portų negalėjo iszeiti, 
pacztas nuo sausžemio negalėjo 
ateiti į Angliję. Netoli 
paskendo nežinomo vardo 
Kas atsitiko su buvusiais 
žmonėms, tikrai nežinia.

Draugysczin Reikalai
_____  kaimo Volanginkes, irAnteno Brazins-

Chicago. Dr-te Mot. Valančiausko Že- ko 1“‘“‘“o Pavidainiu. Jie patys ar 
maioziu Vyskupo, turas pirm* mito balių teiksis duoti tini* ant adreso
nedeitoj, 21 balandžio. 1801, Bažnytinėj , John Jocius,
sa. Jurgio salėj*. 83czia ui. ir Aubttrn i216 Elliott zt N*wton Upper Faile, Mas* 

av*. Prasidės 4 Yal. po pietų. Itenga - -
vyram* 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuviu* ir UeluVailes sair- 
ūingai kvieezia atsilankyti. t t 

(4-19) Kompotas.

Chicago. Dr-to Lluosybe* ture* ap- 
vaikazcziojima|f*xvyniojimo savo nau- Pajieeskau savo draugo Antano Ssul- 
joe teutisskoe vėliavos 24 d. Gegužio, ezinsko, Ligumos parap., Sziaulin pav., 
1901 m.National saleje, 585 Centre avė., I Kauno gub.; gyveno Grand Rapid*,Mich 

kerte 18to* ui. Todėl meldžia vieu Chl- Ji* pat* ar ka* kita* teiksią duoti žinia 
cago* lietuviazku draagyseziu toje die
noje nedaryti spvalkzzcziojimu ar balių, 
idant vieni kitiems galėtume padėti.

Su guodone, Dm-tb LiuosybS*.

■. Psjieukau savo savogerio Juozapo 
Žalio, Kauno gub., Szlauliu pa v., kaimo 
Kibaitinzkiu. 11 melu Amerikoje Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti iioia ant 
adreso: Kas. 8sisulis.

Box 322. Newton Upper Failu. 11*8*.

Mokslas apie gyvus daiktus.
Pagal pro f. 

. l _ i

vadinamų celėms, kurios visaip terp savęs 
yra susijungusios, tveria visokius kūno orga
nus, apskrieja lomas ir skyles teip kaip trio* 
bos sienose plytos apskrieja skyles langams 
ir durims.

Kiekviena organiška celė, ar tverianti 
augmenų ar gyvūnų kūnų, susideda, kaip 
jau paminėjome pirmiau*, iš medegos per 
pusę skystos bet tirštos, permatomos, vadina-

|| Ant rubeiisus Iszpanijos ir 
Portugalijos užgimė kruvinas 
niuszis terp kaimieczių abiejų 
krasztų. Mat neseniai iszpanijo- 
nys kaimo Villardeos užmuazė 
musztynėse portugalietį isz kai
mo St. Vincent. Uimuszto kai- 
mynai apsiginklavo, perėjo rube- 
žių, užpuolė ant kaimo Villardeos 
ir jį uždegė. Užpulti griebėsi 
ginklų ir užgimė tikra batalija, 
kurioje daug žmonių likosi už- 
musztų ir sužeistų. Tik atsiųsta 
kariauna besimuszanczius persky
rė. ■

B Ties miestu Palermo, Itali 
joj, užkilę? raudonas debesis ne 
iszpasakytai iszgazdiuo gyvento
jus. Nupuolęs isz to debesies ly
tus buvo raudonas kaip kraujas. 
Tasai raudonas debesis perėjo per 
visę pietinę Italiję. Raudonas 
lytus paeina nuo raudonų dulkių 
vėjo atnesztų isz Afrikos tirų.

H Netoli Florencijos, mieste 
Santa Catharina, kaliniai pakėlė 
maisztus. Ant jų suvaldymo rei
kėjo szaukti kariauną, kuri už- 
mussė 10 kalinių, o 57 paszovė. 
Maišalai užgimė už maistę, ka
dangi mat kalinio užveizda ne 
gėrę kaliniams davinėjo.

ant adreso: John Konintiz,
Box31, Uimrod, III.

Pajisszkau savo draugo Juozapo 8zu- 
I pio; gvvsno Baggaley, Pa. Ji* pat* ar 

Lietuvlazka* Republikoniszka* Kliu- Į kas kita* teiksi* duoti žinia ant adreso;
Tad. Kasperovicz, 

Box 2, Cantrall, III.

Pajieszkau savo pusbrolio Jono Dobto- 
I Volskio, Kauno gub., Raseinių pav., kal- 
I mo Dulkeiaukio; gyveno Chicagoj*. 
pat* ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 

. Frank Monkevicz, j 
Box 379, Carnagie. Pa.

- Pajisszkau Stanislovo Garkausko, gy
veno Brooklyn ,N. Y. Turiu svarbu rai

des |,a)a. J į* p»u ar kas kita* telksi* duoti
I žinia ant adreso: 

>i Vincenta*: 
V 33 Houth 3rd St.,

baa 9 vardo* laikys susirinkimą dėl visu Į 
lietuviu Sz.emaiczio Halėj 632 S. Canal I 
st, ant 8 ad. subatoe vakar*, 16 d. kovo, j; 
Visus užkvieczia pribūti.

Su guodone, J. Szematis, Prez.

Didelis apvaiknac*i<\jiinas.
Nedeliole, 17 Kovo, Mt. Carmello lis- •<*«*»:

tuviai rengia apvaikszcziojlma ir prakal
bas, knr kalbės Dr. J. Želviene ir P. Mi- 
kolaini* apie musu tauto* reikalus.

Susirinkimas bu* ant Kuore* sai
prieezais paozta ir prasidės ant 7 yal. va- j 
kare. Ineiga vyram* 10 et. Moterimi. Vincentas Mikalauckaa, , 
dovanai. į 33 Houth 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Visus lietuvius ir lietuvaites nuossis- f" . . _ .. , ,
V Pajieeskau Anastazijos Ivanauskaite, džial užkviecziame. < _ . „ . , 1 . , .

,i. Kauno gub., Raseinių pav., kaimo Auaz-

0 Indijų randas pagarsino ži
nias isz paskutinio toje svarbiau
sioj angliszkoj valdyboj žmonių 
suskaitymo. Isz tų žinių matyt, 
kad valdant tę puikų krasztę an
gį i jou a m s, per paskutinį deszimt- 
inetį pasibaisėtinai sumažėjo gy
ventojų skaitlius. Mieste Bom- 
bay dabar ant 50000 gyventojų 
mažiau negu buvo 10 metų atgal. 
Skaitlius gyventojų Ma Karthoj 
sumažėjo aut 220000, Bejopore 
ant 60000. Kaimų distriktuose 
sumažėjimas žmonių dar dides
nis.

I! Mieste Cape Town, pietinėj 
Afrikoj, vis smarkiau siauezia in
di sz k aa maras. 7 d. kovo apsirgo 
maru stovinti* ant sargybos prie 
gubernatoriaus rūmo kareivis; 
pasimirė gi du europieesiai ir 
vienas baltveidis vaikas. Miesto 
valdžios, ant apsaugojimo nuo 
maro mieste stovinezioe ang- 
liszkoe kariaunos, nusprendė 
treczdalį gyventojų isz miesto 
perkelti ant lauko.

B Maskolijoj dar vis traukiesi 
studentų maisztai. Mieste Ka- 
zaniuj suaresztavo 200 universi
teto studentų. Peterburge, Ka- 
zaniszkoj cerkvėj užgimė teiposgi 
studentų maisztai pasibaigus 
dievmaldyatai. Paszaukta ant 
suvaldymo studentų policija teip 
gražiai apsiėjo, kad tas net pa- 
szaliniams nepatiko: raiti policis 
tai myniojo einanezius ulyczia stu
dentus.

| Ant Uraliaus - Riazanians ge
ležinkelio linijos, kadangi kelias 
buvo sniego užnesztas, iszsiuntė 
50 darbinįkų sniegę valyti. Be
sidarbuojant darbinįkams ant 
5Kėnių, atbėgo trūkis ir pervažia- 

o 30 darbinįkų. Kaip pasirodė, 
lygiai kebo saigos, kaip ir trūkio 
vedėjas buvo girti., todėl jie vi- 
sai ne paisė ant besidarbuojanezių 
ant kelio darbinįkų. Nelaimė ta 
atsitiko netoli stacijos Volova.

|| Kijeve suaresztavo vėl 40 
studentų. Dėl bjaurių pasielgi
mų su studentais maskoliszkų 
valdžių, studentai atranda vis 
daugiau* pritarėjų. Kaip pasi
baigs sumiszimai pagimdyti kvai
lų caro tarnų augszteanėse mo
kyklose, dar nieks ne gal įspėti, 
nieks ne gal dabar dar pasakyti, 
katrai pusei atseis nusilenkti.

Į| Mieste Rio J a nei r o, ant prie 
m iesezio Carirco vienoje dirbtu
vėj užgimė darbinįkų sztraikai. 
Sztraikieriai bandė įsiveržti į 
dirbtuvių biurę. Paszaukta poli
cija tuojau* pradėjo szaudyti į 
pulkę darbinįkų. Daug prie to 
darbinįkų likosi užmusztų 
pasziutų.

arba

H Australijoj, Koliouijoj 
South Wales sudžiuvusių krūmų 
gaisrai labai daug blėdies pridir
bo. Ugnis iszoaikino kelis szim- 
tus tukstanczių akrų dirvų ir pie- 
Vų. Pražuvo daug tukstanezių 
galvijų. Be abejonės turėjo pra
žūti ir kiek žmonių, bet apie tai 
žinių nėra.

New

| Mieste Bremoj, važiuojant 
Vokietijos cieeoriui isz rotuazfe 
ant geležinkelio stacijos, darbinį- 
kas Dietrich VVeiland metė į cie
soriaus karietą geležies ssmotę ir 
užgavo nepavojingai ciecęriaus 
veidą. Darbiujka soaresatavo.

Į| Portugalijos sostapilėj, mies
te Lisabone, 'užgimė smarkios 
musztynės terp policijos ir stu
dentų p^litechniszkos mokyklos. 
Policija mat įsiveržė į mokyklę ir 
su kardais pradėjo vaikyti stu
dentus. Musztynėse isz abiejų 
pusių daug žmonių likosi sužeis
tų.

|| Angliszkas laikrasztis “Dai
ly Exprese” pranesza, jog isz- 
plaukęs isz Odescs su pelegri- 
mais keliaujaneziais į Jeruzoli- 
mę maskoliszkas gerla vys ant 
Juodųjų jūrių liko>i užkluptas 
baisios vėtros. Vilnys nuo lai
vo virezaus nuneszė 72 pelegri- 
mu, kurie prigėrė jūrėse.

] Laike paskutinių vėtrų siau
tusią Prancūzijos pakrantėse pa
skendo keli laivai: netoli Bresto 
paskendo žvejų laivas ir prie to 4 
žvejai prigėrė. Prancuziszka? lai 
vas S tint Marš paskendo prieszais 
Morlaix. Isz buvusių ant jo žmo
nių 5 iszsigelbėjo, o 7 prigėrė.

| Londone, angliszkame parla
mente pereitoj sanvaitėj atsitiko 
bjaurios musztynės terp pasiunti
nių. Parlamento prezidentas pa- 

.szaukė pol ciję ant iszmetimo ai- 
riszkų pasiuntinių. Už musztynee 
airiszki pasiuntiniai likosi snt 
dviejų sanvaiezių suspenduoti.

|| Netoli Heule, Belgijoj, grei
tai bėgantis pasažierinis trūkis 
užbėgo ant tavorinio ir abudu 
trukiai isz dalies susidaužė. Prie 
to trys žmonės likosi ant vietos 
užmuszti, pavojingai apkultų yra 
daug.

Atszauklmas.
“Lietuvoj”, nr. 22 vasario1, 

korespondencijoj isz Havrehill 
visai neteisingai aprausyti apie 
lenktsakę balių, ant kurio buk 
susirinkę visai ne gražai užsilaikė 
ir vienas lenkystės karžygis buk 
sužeidė tikrę lietuvį, droždamas 
jam su stiklu į galvę. Viskas 
tas neteisybė. Susirinkę ant ba
liaus užsilaikė gražiai ir ant jo 
visai ne buvo svaiginanezių gėry 
mų, pardavinėjo vien sodę. Tei
sybė, buvo tę dienę musztynės, 
bet ne ant lenkų baliaus, tik pats 
lietuviai terp savęs susi m u s zė ir 
tos jų musztynės •• teiti ko ne ant 
lenkų baliaus, bet ant ulyczinr, 
pusė mylios nuo bailes, kurioj 
atsibuvo lenkų balius.

Tę viskę gali patvirtinti poli- 
cistas buvęs ant baliaus, teipoc^i 
reporteris angliszko laikraszczio 
“Evening Gazette”.

Andr. R u ra k.
Labai mums ne malonu, jeigu 

reikia atszaukti neteisingus faktus 
korespondencijose. . Laikrasztis 
paskirtas platinimui teisybės o 
ne melo. Korespondentai turi 
žinoti, kad raszant į laikrasztį, ne 
galima ne ant labiausiai neken- 
cziamų, ant jų pažeminimo, ra
ižyti neteisybę. Neteisybė v'.a 
turi Iszeiti į aiksztę Red.

H Didelį szalcziai Karpatų kal
nuose iszvaikė vilkus; jie persikė 
lė nuo kalnų į klonis, dideliais 
pulkais užpuola ant kaimų ir pa
keleivingų žmonių. Iki sziol 
vien Galicijoj iszalkę vilkai su
draskė 12 žmonių.

d Vakarinėj Vokietijoj, kasty- 
nėse Gelsenkirchen, atsitiko 7 d. 
kovo smarki expliozija, kurios 10 
darbinįkų likosi užmusztų ir 
daug sužeistų, Nuo expliozijos 
užgriuvo ka stynių olos ir užbėrė 
daug dirbanezių darbinįkų, su 
kuriais nežinia dar, kas atsitiko.

| 9 d. kovo, ties Austrijos eos- 
tapile Vindobona siautė smarki 
sniego dargana, laike kurios 
nieks ne dryso ant ulyežios Užei
ti ; ne galėjo bėgiot ulyczmiai ka
rai ir geležinkelių trukiai.

II Egipte užgimė tvanai. Upė 
Nil iszsiliejo per krautus, vanduo 
pisikėlė augszcziau negu būda
vo kitais metais ir su visu nu
plovė kelia ant žemesnių kalvų 
pastatytus kaimus.

| Vokietijoj, Austrijoj ir Itali
joj užstojo prasti laikai. Daug fa
brikų sustojo ir pertai didelis 
skaitlius darbinįkų yra be darbo 
ir be duonos.

| Vokietijoj, provincįjoj Kas 
sel, nuo lirpstsnczio sniego užgi
mė dideli tvanai, kurie ne mažai 
blėdies pridirbo. Daugelis kai
mų yra vandens užlietų.

| Ant Samoa salų, neseniai 
Vokietijos užimtų, ant salos U po
lą rado labai turtingus aukso 
plotus.

Vietines Žinios.
— Pereitos pėtnyczios dienę 

pasibaigė prova Jono Adomai- 
czio, buvusio leukiszko Zwięzko 
bibliotekoriaus, apskųsto už bjau
rius darbus su nemetėms mergai
tėms Prova buvo aut vieno 
skundo, o skundų yra dar keturi. 
Sūdąs pripažino apskųstę už kak 
tę ir nusprendė į Joiieto kalėjimę 
ant neaprubežiuoto laiko. Kitų 
skundų todėl ne reiks jau perkra 
tinėti.

— Gyvenantis pnr. 320 May 
str. Valentinas Valinski pereitos 
nedėlios vakarė nuėjo su žiburiu 
į kelnorę prisileisti alaus. Tuom 
tarpu mat nuo pertrukusios dū
dos priėjo gazo, kuris ir užside
gė. Ugnis rods ne daug blėdies 
pridirbo, bet už tai pats Valinski 
gana skaudžiai apdegė.

— Į saliunę lietuvio Teliko 
Stock Yardų diatrikte, atsikraustė 
du vagiliai su uždengtais veidais 
ir iaz revolverio passovė sali u niū
kę. Policija suėmė kokį ten jai 
žinomę vagilių, Cotemanę, kurį 
laiko už vienę iaz užpuolikų ant 
Tuliko saliano.

— Atemancsios nedėlios dienę 
airiai apvaikssezioja savo patro
no, Szvento Patriko dienę. Ai* 
nszkos draugystės rengia didelę 
parodę, kurioje dalyvaus 40000 
žmonių.

— Pereitos nedėlios dienę Chi- 
csgoj siautė smarki vėtra, kuri 
pridirbo blėdies ant $200000. Vė
jas nutraukė telefonų d ratus; 
parkuose nulaužė ne mažai-me
džių.

— South Chicagoj, ant Balti- 
more & Ohio geležinkelio likosi 
pervažiuotas ir užmusatas bėgan- 
caio trūkio ant vietos forem ouas 
Iroųuoia Furnace Co. Juozas 
Schultz.

— Pn. 459 ant Madison ui., 
“Famoua" skulbinycsiose atsitiko 
baisi expliouja, kurios 8 y pa tos 
likosi užmusztos, o 25 sunkiai 
apkultos.

Tokių panašumų yta ir daugiam terp.- - - 
tūlų augmenų ir gyvūnų; teip viename, kaip mof’ P1,azraa ' įduryj 
ir kitame organizmų skyriuje yra išėmimai ^c s
ir tikro skirtumo terp augmenų ir gy
vūnų iš tikro nėra.

Labai seniai, kaip' rodo istorija musų 
apgyventos žemės, buvo laikai, kada ant viso 
žemės paviršiam ne buto nė jokių gyvų or- 
ganizmų. Su laiku, atsiradus tinkamoms sau- 
lygoms, pasirodė pirmutiniai gyvi organiz- 
mai, iš pradžių mažyčiai, turinti kuo pras- 
čiamių sudėjimų arba (organizacijų Orga- ^Tl 
nizmėliai tie iš pradžių ne turėjo atsižymiu- Į 
čių ypatybių nė gy vumų, nė augmenų. Iš je/ 
tų pirmutinių organizmų, per ilgų laikų, be- Gyvūnoc*i«. 
sivystidami dvejopai, išdirbo kiti organiz- br*a 
mai ir juo toliaus, juo augštesnės organizaci
jos: vienoj pusėj augjnenys, kitoj gi—visi 
gyvūnai. Suprantate todėl, kad jeigu abu
du skyriai organiško svieto, esanti ant žemės 

medegos, tai turėjo užlaikyti ir tūlas ypaty
bes prilygstančias teip vienam kaip ir kitam 
skyriui. Tas tai ir išaiškina mums priežas
tis, kurių dėl atrandame daug tokių ypaty
bių, kokias patinkame > lygiai terp gyvūnų, 
kaip ir terp augmenų: įsbudu mat organiškų 
kūnų skyriai pasidarę per evoliucijų iš vie
nos ir tos pačios organiškos medegos. Juo 
toliam, juo iš žemiausio laipsnio augmenų 
vystėsi vis augšteenio J<ipenio augmenys, juo 
iš žemiausių gyvūnų Vystėsi vis augštesni 
žvėrys, skirtumas terp Heno ir kito skyriaus 
organizmų darėsi vis didesniu ir didesniu. 
Už tai terp augmenų žemiausio laipsnio ir 
gyvūnų tokio jau laipsnio, kaipo stovinčių I 
artimesnėj giminystoj bu pradine organiška 
medega, skirtumas daug mažesnis, panašumas 
vienų į kitus daug didesni*. Besivystant ir 
kylant ant augštesnio ir augštesnio laipsnio 
augmenims ir gyvūnams, panašumas mažina- 
si ir tie organizmai, paeinanti nuo vienų pra- _______ ___________
tėvių, teip atsitolino, kad terp jų išnyko chiorofiiisu* arbė teito* me- 
nanašnmaa dego* grumulėliu*. Matomospana. limaH. I | per mikroskopę.

V. Organiška celė, kaipo pamatas augmenų 
ir gyvūnų kūno.

vienas arba daugiaus 
smulkučių grumulėlių 

) vadinamų branduolė- 
< liaia Šalę branduo- 
Į lio, pliazmoj yra dar 

smulkesni už branduo- 
j Mira grumulėliai va- 
dinarai vidurinėms da- 

i lėlėms. Teip pliazmoj, 
z.-pLm*. j-^P ir b»nduolyj, 

____ _ jo-branduoiMi* ypač gi paskutiniame, 
C. 8— Vidurine* daleles. yra visaip SUBi-

painiojusiu kaip vortinkliai siūlelių, terp 
kurių yra skystos dalys.

____  _____  ______ ___ AugmenųcelėsepliazmaapsiaustaiŠlau- 
paviršiaus, išsivystė iš pirmutinės organiškos | k° pl°neane ar storesne plėve, kaip kada 

’__ *_______________ •• • ■ • ■ r, Į kieta, sumedėjusią, kaip tai yra celėse tve
riančiose medį. Pliazmoj celės yra smulku
čiai grūdeliai medegos žaM<i parvuojančios

giriu. Ji pati ar kas kitas teiksi* duoti 
žinia ant adreso.

Theodor Didjurgts, 
2228 Forbe* st.,, Pittsburg, Pa. 

Pajieszkau Antano Martisziaus, Su
valkų gub., Zapyszkio kaimo. Ji* pat* 
ar ka* kitas teiksis duoti žinia ant adre
so, Jonas Sutkus,

143 Wilder st., Phiiadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolio Klemenso Ma- 
’tevicziauz, Kauno gub., Szlauliu pav.,, 
' kaimo Bariunu; dirbo jis prie kriaueziu 
' xze**v**0Vjv» *ea» ęraasav aaa saesra aazveera ra/iaeiJ 

Vin- įduoti žinia ant adreso: 
Jo*. Mettison,

Box 325, 8t. Charles, Mich.
Kaz. Klimavi- į 

r Pajieezkau savo pusseseres Julijonos 
' Btenkaites, Antano Jasevicziau* ir Fran- 
Ciszkaus Rimkaus. Jie patys ar kas įri
tąs teiksi* duoti žinia ant adreso:

Jonas G uzauskaa, 
Box 684, Hpringvalley, III.

Reikalauja “partnerio” Mt uždeji- 
mo fotografiszko biznio. Turi būti jau
na* vyra* ir norintis to darbo mokintis 
Atsiszaukti ant adreso.

John Rashinskas, 
924 33rd St., Chicago. III. 
048)

Reikalingas žmogus duonos iszva- 
;žiojimui, kur* turi savo arklį, vežimą ir 
daug pažystamu szioje apielinkeje. Te 
atsizzaukia po nr. 

29'18—29th St.
<*-ia>

Reikalingas kriaueziu* prie koetu- 
menko darbo. Už gera darbe gera* ir 
užmokestis.

Ed. Zanteekis, 
P. O. Box 349, We*tville, IU. 
(H8>

Komitbtzs.

SuMirinkiiiute.
Plttsburgo. Pa. Kuopa T. M. D. lai

kys savo metini susirinkime 24 -d Kovo 
1901,7 adyna vakar* salėj Vytauto moks
lo draugijos, 2124 Forbe* st. Ant susi
rinkimo bu* ir kalbėtojai, todėl yra už- 
praszomi vis( be skiriau*. vyrai, motery-* 
ir merginos Isz Plttsburgo ir aplinkine* 
susirinkti.- Vardan kuoptu.

K. Gediminas: raszt.

Natri* Draugyste.* ( rasai zis x» imsiiuuu! utivv jzm |gs ■»> sssmv****
Kensiogton, 1)1. Kovo 3, 1901 m susi- ^Chieagoje. Jis |>ats ar kas kitas teiksi* 

tverė nauja draugyste vardo szv. Viu-: 
cento. Ant pirmo susirinkimo p*Jsira-1 
sze 24 sanarlai ir iszrinko administraci-Į 
ja isz sekaneziu uksau. Kaz. Klimavi- • 
ežia prez., 8taa. Vedluga vice-pte*., 
Vinc. Mežeda raszt.. Tam. Petkevtczl* 
knygium.. Ad. Urbonas kasi e r.. Ant. 
Maslauskaa, Felix Putrinsks* ir Jonas 
Bružas kasos dažiuratojats. Mik. KudS-, 
raviczla marszalka, Ben. Ropoti* teisda- 
riu, Balt. Tamoazaitia policijantu. Ml*- 
ri* draugystes: paszelpa ligoj* irposmer- 
tine. Įstojimas 81.00; mėnesines 25c. 
Susirinkimu* laiko pirmoje nedėliojo 
kiekvrleoo menesio, po nr. 2405 Kensing- 
ton, av*.. Kentingtoo, IU. Todei už- 
kwiecziame irisu* aplink gyveoaczius 
lietuviu* ateiti aut susirinkimo ir pri- 
siraszyti prie naujos draugystes.

Vinc. Možeda. raszt.

J. Maczintkas, Tari (f vili*, Conn.
K. Micziuda, tVestville, Iii.
8 Baradevicse Binghamton, N. Y. 25c 
M. Dzūkui* 
M. Juszk* 7,
K. Kulbi* ,,
J. Makawe*ka* n
J. Zibori* ,,
J. Harzdevicze ,
O. DauknienS .,
M. Vsitekunaieze „
P. Sztarulaicze „
P. Juszk* „
M. Bubąs 
M. Daukni*,(l2m.),, 
P. Valunsevicze „

Aukos ant D-ro Kudirkos 
paminklo. 

Sulygsaiol buvo “Lieluvoa“ 
redakcijoj .817.35 

50

I
 Tegul atMiMzaukia gente*.

Kaip r*asi*u “Lietuvos’’ nr. 8 apie 
uimussimę Antano Žukausko, tai 8sv.

I Juozapo Dr-te, kurios velionis buvo są
nariu. nortjo varyti prova priešą kom
panija ui jo uimussima, nes ji* tapo 
užmusstu i>er kompanijos kalte, bet

I kad caionai nėra jo giminiu, tai advoka- 
Į tai ataisake prova vesti. Velioni* paėjo 

isz Kauno gub., Ssiauliu pa v., Trišakiu 
vol., kaimo Gabuge* ir tenai jo gimines 
randasi. Taigi, jei jo gimine* norėtu 
prova vesti už jo užmusaima, tegu) atai- 
tzauki* ant žemiau padėto adreso, o ta* 
duosi* padaryti.

1321

Pajleszkojiniai.
Pajieszkau savo brolio Kazimiero Rim

kaus, kurs 12 Rugpjueziol900m. iszvaže- 
vo Į Chicago* ligonbuli. Jis paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinėnų 
vol., kaimo V i togai o* Jis pats ar ka* 
kits* teiksi* duoti žinia ant adreso:

M. Rimkus, Alderaeu. Ind. Terr.

Pajieszkau savo tėvo Motiejau* Ssal- 
cziaus, Suvalkų gub., Marijampole* pav., 
Klebiszktogm. kaimo Szallinisakiu; 2 
metai atgal gyvena jis Carbondale, Pa 
Kas man apie ji duos žinia užmokėsiu 
tam 81.00. Mano adresas.

Charles Szalczius, 
235 Low Ųuarry st., Hamilton, Scotlakd 

OM)

Pajieszkau Jono Globio, Kauno gub.., 
Raseinių pav.. kaimo Kelmines, 10 mate 
kaip Amerikoj. Jis pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žinia ant adreso:

Misa LudvikaBumiene, 
651 Ferdinand st., Scrantoa, P*.

(SIS)

Pajieszkau *swo zzvogerio, Jurgio 
Bobiio, Suvalkų gub., Pajevonio parap., 
gyveno South Fork Pa. Jis pat* ar kas 
kitas teiksi* duoti žinia ant adreso:

Peter Kemer,
South Fork, PaBox 291,

Pajieszkau Jono Kuizino. Kaunogub., 
Raseinių pav.. isz miestelio Szilelio. Jis 
iszbego isz Hazleton, Pa. Kss apie ji 
duos žinia gaus 95.oo.

William Rugel,
218 Broad st., W. Hazleton, Pa.

Pajieszkau savo brolio Jono Barauske, 
Kauno gub., Raseinių pav,, Sseriauke* 
kaimo; gyveno Chicagoj*. i Ji* pat* -ar 
ka* kita* teiksi* duoti žinia ant adreso:

Pilar Barauskas.
218 Broad st., We*t Hazleton, Pa.

Pajieszkau savo draugo, Andriau* V|l- 
czinsko, i*s kaimo Dviliklu. Pakuetilo 
parap., Suvalkų gub. Teiksi* a teužsuk
ti antadraso:

Juoaas Garmus,
Box 412, W. Scranton. Pa.

Pajisszkau Juozo ir Adomo Bulota ir 
Petro Brūzgos, visi Suvaiką gub., Mari
jampolės pav., gm. Mikaliszkio, gyveno 
Brooklyne, N. Y. Teiksi* atsiszaukti 
ant adreso: .

Jos. Kizluą
/'18 Parker st., Bcranton. Pa.

X.Z.
Dvi sujungtos augmenies cel8* 

turinčios: n—branduolius ir z.*.
II. Augmeniee cele turinti 
branduolelį n ir grumu

lėlius krakmolo a. s.
degos grumulėliu*. ________ 

per mikroekopę.
augmenis, vadinamos chlorofilium. Apart to, 
pliazmoj daugelio augmenų yra dar smulkus 

Į grumulėliai krakmolo, kaip antai bulvių ar- 
Nupjaukime bu aštriu peiliu šmotelį ba ryžių celėse, kruopotos taukų, grūdeliai 

augmenies lapo, virkščios arba kitokios da- parvų; nuo tų parvinių grūdelių paeina par
ties ir pažiūrėkime per mikroskopų arba pa- va žiedų lapelių, teiposgi gelsva arba rausva 
didinantį stiklų. Pamatysime, kad visa aug- parva lapų rudenyj. Gyvūnų celėse tan- 
meniee dalelė susideda iš daugybės daugkan- kiaušiai apskriejančios jas plėvės nėra; pilai
čių kūnelių esančių šaje viens kito; kiekvie- ma jų teiposgi gali turėti visokias medęgaa, 
nas toks kūnelis susideda iš turinčios plėvinę kaip antai: lašelius taukų, parvų kruopeles, 
sienų akutės pripildytos viduryj tiršta, per- j nuo kurių paeina visokios gyvūnų parvos, 
matoma medega,arba teip vadinama pliazma 
arba uimazga. Pliazmoj yra paprastai kietes
nis už kitas dalis grumulėlis vadinamas 
branduoliu. Pas žaliuojančius augmenis jų 
pliazmoj yra teiposgi smulkus žali grumulė-

kaip antai margi ir žibanti sparnai drugių 
arba paukščių plunksnų, odos parva, parva 
plaukų, akių, visokių rasų žmonių ir viso
kių veislių žvėrių.

Celės būva visokeropo pavidalo. Būva

Guodutlnl Tautiecziai.
Me* atidarėme nauja kriaueziu sztora, 

Siuvame wi*okįus drabužiu* pagal nau
jau** Amerikopinka mada. Sena* dra
panas perdirbame ant nauju. Teipogi 
esystyjame trisokiu* sutaptus suplemy- 
lua drabužius, pletna* invalome teip 
gerai kad drabužiai iszrodo kaip naujai*. 
Ožkviecziame visu* į musų nauja sztora.

Su guodone,
J. K. Jarossevicu ir Jo* Gvasdauska*, 

309 Millbury St., Worce«ter, Mas*

Geriausia vieta dėl užeigos.
Geriausi garimai ant viso Canal airy- 

caio galima gauti vienintelei pas Joną 
Saemaiti. Taipgi rodą visokiuose reika
luose geriausia ir teisingiausia pas mane. 
Kas syki pamėgins daugiau niekur nebe- 
klaidžioa. Mano ta vora i ne reikalauja 
iodiiu pagirimo; a Halis dsl ventiliu ir 
milingu visiems jau tinome kaipo tinka
miausia. Su guodone dėl visu.

Jonas Ssemaitis, 632 8 Canal st.,
• Chicago.

TEMYKITE,
kurie daug mėsos valgoto!

Daugelis masto, kad valgyti daug mė
sos yra sveika. Visai ne. . žmogus, no
rintis būt sveiku ir drutu, turi valgyti 
meaa ant atmaino* su daržovėm*. Bet 
dar geriau, jeigu žmogų* dėl reguliavi
mo savo organizmo vartoja atsakaneziu*, 
sudarytu* isz tam tikru žolių vaistu*. 
Geriausiu tokiu reguliatorių yra Kartu
li* Vynas Tri nerta, kurs daug pagerina 
žlebcziojimz, atgaivina kuna ir protą. 
Gali pirkti ji pas pati fabrikante Jos. 
Triner, 799 8. Ashland Avė., Chicago. 
UI. Ta vyną rekomenduoja žmonėms 
prakilniausieji* gydytojai, ir patys var
totojai te paliudija. 8zt*i k* viena* i*s 
jų rasto: "Kartusis Trinario Vynas yra 
isztikro geriausias vaistas, ypač* žmo
nėms, mėgstantiems valgyti daug ir rie
biu* valgius, kaip kad, paveizdom mėsi
ninkai. Todėl toki būtinai turi po kiek
vienam valgiu tszgerti stikleli to vyno, 
kas yra daug sveikiau, negu stiklą* alau*, 
apie ka ass patsai persitikrinau. Vynas 
te* ir gerti labai paiimnu*. Juoaapa* 
Ulach, Hanover, Kansa*.’’ Kartusis 
Trinerio Vynas (gali gaut ji ir aptieks-

liai, nuo kurių paeiną augmenies žalumas, apvalios, apskričio*, pailgos, kubiškos, suplo- 
________ Tūli smulkus aųgmenė- tos kaipi toblyezaitėa arba kaipo griežiniai

5 liai, kaip antai tūli per panašus į pinįgiiB, tokios panašios į pinįgus 
mikroskopų tik matomi celės yra kraujuose, nuo jų paeina raudona 

| vandeniniai augmenėliai, kraujo parva, jas vadina raudonais kraujo 
“grybeliai, bakterijos, susi- grumulėliais; kaip kada būva pailgos, už
deda tik iš vieno tokio ap- smailintos galuose, būva ir ilgos panašios į 
traukto plėve kūnelio, ku- siulue, iš tokių yra antai musų raumenys, 
rio viduryj yra pliazma ir pasitaiko ir turinčios išaugas, sudėtas kaip

i au- žvaigždučių kraštai, tokias ir vadina žvaigt- 
i, yra su- dinėmis celėms, būva ir celės su išsikeroju- 

dėti iš dviejų, kelių arba kelių dešimčių to- sioms išaugoms. Kaip kada būva panašios | 
kių kūnelių teip sujungtų, kad tveria vienų bertainaičius arba į stiklelius su skylute 
kūnų. Dideli gi augmenys, kaip antai me- viršui ir tt. 
džiai, susideda iš milijonų tokių kūnelių, ku
rie kiekvienoj augmėniea dalyj kitokį turi 
pavidalų: paveiksiant lapuose jie yra kitoki i 
negu žievėj, šerdyj aį-ba virkščioj. Tie smul
kus, tik per gerai 
kūneliai, iš kokių 
vadinasi organišk 
tems, arba tiesiog

Jeigu teipjau su aštriu peiliu nupjausi
me šmotelį odos, smegenų, raumenų, kaulų 
arba kitokių kūno dalių žvėries arba kokio 
nors gyvūno ir pažiūrėsime per mikroskopų, 
tai pamatysime, k 
smulkių kūnelių ėc 
rinčių vieokeropų 
tokių kūnelių tan 
tankiai gi yra be j 
tirštos, bet skystos 
pliazmos, kurioje paprastai yra apvalus bran

 

duolys. Kūnas tūlų smulkių žemesnių gy

 

vūnėlių, kaip antai Rugienos, infuaorijų su
sideda tik iš vien 
pliazmų ir branduolį, o kaip kada ir plėvę 
juos uždengiančių. ; Kitų vėl didesnių gyvū
nų kūnas susideda iš dviejų, kelių, kelioli
kos arba kelių dešimčių tokių kūnelių su
jungtų į vienų krūvų. Kūnas gi augštesnių 
tvėrių ir žmogaus susideda iš milijonų tokių 
kūnelių, kurie kiekvienoj kūno dalyj turi 
kitokį pavidalų: kitaip išrodo tie kūneliai 
smegenyse, kitaip į raumenyse, dar kitaip 
kauluose.

Tie gyvūnų kuįno sudėtiniai, niatomi tik 
per padidinančius stiklus, teip kaip ir au
gmenų sudėtiniai J vadinasi organiįkoms ce
lėms, arba tiesiog celėms arba kamaraitėms.

Taigi kūnas augmenų ir gyvūnų, teipos 
gi ir žmonių susideda iš smulkių tik per ge
nu padidinančius stiklus matomų dalelių,su
dėtų kaip.plytos mūrinėse sienose, vadinamų 
celėms. Žemiausio laipsnio augmenys ir gy
vūnai susideda iš vienos celės ir todėl juos 
vadina vicnoeliais\ prie tokių priguli, pa
veikčiau: maurai, bakterijos, infusorijos ir 
tt. Augštesnio laipsnio susidedanti iš dide
snio ir mažesnio skaitliaus, teiposgi ir iš mi- 
lijonųoelių, vadinasi daugeeliaie.

Perpjovima* lapo mato
ma* per mikroskopą, no viduryj yra piiazn 

branduolys. Kiti v$l truputį didesni 
gmenys, kaip antai maurai ir kitoki, y n

pavidalų: paveikčiau, lapuose jie yra kitokį 
' ' ba virkščioj. Tie smul- 

didinantį stiklų matomi 
sideda augmenų kūnas, 
j oderM arba kamarai- 
ICma.

jis susideda iš labai 
įčių šalę viens kito, tu- 
vidalų. Kiekvienas iš 

turi plėvę iš kraštų, 
os plėvės, susideda iš 

tomos medegos—iš

ti prie murinės triobos pastatytos iš daugy
bės plytelių visaip sudėtų. Iš atskirų plytų 
sudėti pamatai, stulpai, sienos Ir lubų su- 
gaubimas; iš jų padirbtos sienos paskirstan
čios kambarius, atskiriančios priemenę nuo 
kambarių; kaip kur sienoje yra skylės lan
gams, durims ir tt Teip ir kūnas daugeelių 
organizmų susideda iš daugybės smulkių da
lelių, matomų tik;per padidinančius stiklus,

Visokio pavidalo oel<*. n- raukia braaduolį; 
nb—kojeles; rz—plaukelius; *—vandens 

viste. Matomos per mikroekopę.
Celės tankiausiai yra teip smulkios, kad 

jų liuoaoms akimis visai ne galima užtėmyti; 
kaip kada vienok galima jas užtėmyti ir be 
pagelbos padidinančių stiklų kaipo vos už
matomus taškeli us.

Kaip toliaus pamatysime, kiekvienas 
daugeelis organizmas išsivysto iš kiaušinio, 
kuris yra tai viena celė. Toje dalinasi įd^i, 
iš tų kiekviena pasidalina vėl į dvi ir tt 
ir tokiu budu pasidirba daug celių, iš kurių 
darosi tanas organizmo. Kiaušiniai, arba, 
kaip jas kitaip vadina, kiaušininčs celės yra 
teip didelės, kad jas galima matyti ir be pa- 
gelbos padidinančių stiklų, o kaip kada bū
va ir labai didelės, kaip antai kiaušiniai 
paukščių: vištų, tųsų, Štrausų, ančių ir t. t. 
Taigi paukščių kiaušinis yra tai viena celė, 
bet ji teip didelė, kad joje, apart pliazmos ir 
branduolio, iš ko susideda paprastai celės, 
yra dar daug baltymio ir trynio, surinkto 
ant maisto turinčiam užsimegsti paukštyčiui, 
kuria toms medegoms maitinasi, kol ne išlen
da iš kiaušinio kevalo.

Organiškos celės per visų savo amž| mai
tinasi, kvėpuoja, atskiria sunaudotas nerei
kalingas medegas, taukiai kruta, atsako ant 
visokių suerzinimų, o ant galo gali veistieji 
ir d augiu t i esi.

Jeigu oelė iš lauko apsiausta plėve, tai 
gali maitytiesi tik skystu arba gariniu mais
tu, kuris persisunkia per plėvę į celės pliaz- 
miĮ. Jeigu gi celė be plėvės, niekuom ne už
dengta,tai gali paimti ir daleles kieto maisto.

(Toliam bus.)



Knygų Katalogas,
MALDAKNYGES.

Maža* Aukso Altorius,kataltktazka maldų kn,- 
«*te. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos, miniu, miszparu ir 
daugybe kitu; miežiu maldos su abrozeliale; 
c szparal giedami lietuviszki ir lotiniszkir 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini-

\» • litanijoe; psalmes S*. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, raianczial. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmm 
» «■ >r*Ui naujausia ir gražiausia knygele 
isz visu lietuviszku maldaknygių, daili, bal
ta. slidi popiera; stambus, alszkus drukas 
MiereSųitų coliai. Szitu knygeliu apdarai 
Ir prekes yra sekanerto*.

Krasiu 8kerdyne.Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bažnv- 
czios miestelyje Kražių, musze.izaude Ir pjo
vė nekaltu* žmonis, iezgrioua altorius Ir už- 
pecsetijo bažeyozia. Aiszkiauslal apraszo 
ta visa atsitikima....................z....... 15c

LJetuvUzka* Lementonus su poteriais kate
kizmais Ir mlstranturu..................    15c

Mokslus apie Žemį ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Apr*«r-o kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. »nt ko laikosi ir kaip sukam; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra pilančios, kome
tos ir kito* retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomitzku abrozeliu, turinti 225 pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apstszviesti.... 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... 81-00
Istorija Suvienytu IValstiju Szlaurines Ameri

kos. Apraszo kaip Koliumbes atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buwo. už ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuri* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo talpinąs! KonstltmUa 
Suvienytu VVslstiju, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam smogui 
szioje Amerikos žemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam 
vra wale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu

Drūtuose, gražiuose apdaruose............. $1.35
K si p Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'op- 

pression russeen Lithuanie suplesze kun. V. 
Dembskis..............  lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli! Pieszlnys Uro 
L. VVeblam. Isz angllszko iszgulde kun. V. 

Dembskis...-... -...................................15c

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintai* krasztais.be ap 
kalimo.................................................5Oc.

No- 42. Mažas Akso Altorius. prastais,dru- 
tate apdarai*, auksintais krasztai*, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
bletelemis. su kabute.................... 75c.

No. 3. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skutos minksztais apdarais, apvalei* 
kampais, auksinti krasztai. parastais 
ir kvietka.......................................31.25

No. 4- Mažas Aukso Altorius, franeurisz- 
koe gluoduio* skurele* apdarais apva 
leis kampais, auksinta kvietka.kryžius ir 
krasztai......................................... ŠI.50

No 5- Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slontaas kauleliais, su 3 medalike- 
liais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti krasztai........ ............. 81.50

įlenksi ir Lietuviai nuo 1228 iki l430m. Psrasse 
pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Už
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yr* 
tai apraszymss Lietuvos su Lenkija suslvie 
nyjimo Ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 

. .letuvos kunigaikszcziais: Kelstueziu. Vy- 
autu ir kitais. Isz szio* knygeles skaityto

ja* aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga... .....15c

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senove* 
Iki jie pateko po valdais persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vieta*, kur 
senove je gyveno lietuviupratevial Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimį..............  5Oc

Mindaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa- 
rasze Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vipcas Kapsas (Dras Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 25c 

Naujausi* Lietuviszka* Sapnį nyks*, surinkta* 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 

** nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 alszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateltes —Geriausei iszguldo visokius
sapnus.......................................................5Oc
Apdaryta*.. ..............................  .05c

t_>utypa. apysaka Isz laiko terpaavtszko* kares 
Indijonu Amerikos...........  25c

Puiki istorija ape Kantria Alana.kuri per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrei iszkentejo. ... 2Oc

Pamokslai Iszmintles ir Teisybes iszguldinetl 
Galvocziu wisu amžių, l'zia yra patilpį 128 
gražiu.juokiugu ir iszminlingu pasakaležiu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusipetka szlį kuin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės ky 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti lazmintingį atsakymu.....5Oc

Rankvedis Gromatu raszymul. Vra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszylie gromata* in:pažystamus, priete- 
liūs, giminias, mylimaisias ir mylimuo- 
s.ua prieše apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kita* augsztai stovsi;- 
czias ypataa.Pasveikinimai* pavinezevo- 
nes) ant Kauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.. ..............       5Oc

Robinsonas Kruzius, moraliszka ir žingedl 
apysaka paszvesta jaunumenei ...... 25c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsonį; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieš* žmogaus ant jo* 
atsiradima. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotu* žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandieų iszsiatytl ival 
riuose a uzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažiuti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma 4r 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus rauda, gali be apsirisimo’*pren*- 

. ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druko. ant grąž os popieros ir apie 150 pa
veikslu ir vairiu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke...... . ................. 81-00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dali* svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamižuse geografija In pradine 
mokslainį......................................  25c

Vanduo ant žemes, po žeme ir virszuje žemes 
Rusiszkai psrasze Rubakin's. Verte Drugy*. 
Įsileido T M, Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vaudens 
Crmaina* ir veikmes: kaip ils persikėlei i* 

gera, kyla in vmzu ir tanai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvėsį, keiezissi 
In vandens iaszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurio* buvo pakilį. 
Czia nukritę dideliu* darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus if laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirpdant* nuo saules keiezissi in vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravus. upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vei veikla tį pati 
darbį kaip ir ant virszaus žeme*...lOc

Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvedlszko Ne
ris Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekei© 
aunu* apsivedė su varginga mergins ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusiu!. Szita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszko* dorybes.. ...............................lOc

Kaip įgyUe pinigus ir turte „ 10b
Kaip analginu nuo kotero* ir kiU naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlė* 

i*z lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c
Kas vra. o kas bus „ ., 10c
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl/Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c
Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 

riszkiems sutaikyto*, parūpino Dr. V. 
Kudirka. II dali*........\. ............. 30c

Kataliku Bažnjrezla ir mokslas pagal Zahn'*, 
verte kn. A. Milukas........................... 16c

Kristijono Donelaiczio Rasztai.....................  40o
Kapai Didžiu Kunigaikszczlu IrKarallu Vil

niuje Pagal A/Kirkorą, pazasze N. Yra 
tai Istoriszkas iszsznlpinejima* apte Vil
niau* praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvieczlu D. L. Kunigaiksz- 
oziu ir Karalių.........................   10n

Ktituollai szviesos bei abrozal Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu per kr* 
taneziu tulus tigejlmlszku* dogmatu*.... 50o

Kabala* talpinanti* savyje visokius užmint
um* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Kelio* istoriszko* dainos. Grąžte* ir svarbios *- 
pie Lietuvos praeitis, jo* lietuvlssku* ku 
nigeikszcziu*. Kražių skerdynes ir tt..10c

Keistuti*, tragedija 5 ak tuose dėl teatru....... 20c 
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai 

dinguma .....................................  10c
Keletą* rasztu apie Kražių*, paraszyta D. Butke- 

raiezio. Aiszkiai apraszo pjovyn- Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- ! 
ruusztu, kiek nusūdyta ir tt............... 15c
vienytose Valstijose platforma................. 10c

Lietuviszkos Pasakos. Nedega lietuviszkai my- 
tologijal. Surinkta DroJ. Basanavioziaus. 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku ruvtolo 
giazku palaku, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkūnas ir velnias. žmogus IV velnias; Apie 
ragana* ir raganius; Apie Deives, Lauma ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApieSzal- 
D| ir szalti; Apie veju*. Apie milžinus; Apie 
žalczius ir smakus; Apie wilktakius arba 
vilkalokus. Yra tai juokingiausios pana 
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kūrės dar 
ir szlįdieu daugybe lietuviu lik! buk tai vis 
buvus teisybe.................................. 3150c

Lengvas būdas paežiam per save* pramok
ite raszytle, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szlmlal dainų 88.50

Dleluviszkas Albumas, Laida I. Istoriszko* ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir tež
intam* kn Miluko su pagelba prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraszymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimu Ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik
slu Panele* Szvenczlauaiot Vilniuje: Griu 
vešiai M indaugio rūmo N’au miestely j: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liszkava: Nauji Trakai; Griuvėsiai Medinl- 
ku pilies; Gelgaudiszkte; Griuvėsiai Gede- 
mino pilies Vilniuje; Perkūno szventinyozla 
Kaune; Kėdainiai. M ir, Vysokie Litevakie; 
Kretingą: Kražiai; Rakisskio bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto, Birutes koplyczia, 

„ Palanga. Buomas ties kiaipeda, Minijos slė
ni* lies Garždais, Nemunas ties Vilkija, 0- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub.: toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu -padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—Uetuviszkoj ir angliszkoj. Preke.,,.5(k-

Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožiusko. Labai gražios dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia tai pi n a* i ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigek-werta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui. ' ll>c

Litvini 1 Polacy. Lenkiazkoje kalboje, tezrodo 
ka gero ar blogo leukai lietuviams padare ir 
•r turime su lenkais laikytis ar nno ju 
•zgliatls....................   ...10c

Laisvos Valandos. Eiles. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bziose jo eilese kiek
vienas skaitytojas ra* sau nusiramlmmį 
ir dvasiszkį naudį. .............................. 15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* isz jos gali nuburti apie savo lalmį 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jį vaikinas myli ir tt............... i... 25c

Lietuviszka* Sziupinys, 11 Laida. Konrade* 
Vallenrvda*.................. ....................

Lietuvtezt-i Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czio. Kliasiszkai tautiszka* perejoddas 
Parengs Jr. Jonas.. ’...........................   50c

Lletuviazki rasztai ir rasztininkai. raszlia- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir dartaU Czia suraszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero parasze lietuvlszkoje ksllavj*. 
kaipo U-l; Dr liaaanavteiiu*. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskup. Voloncilauskio. 
kn. Burbo* ir kitu............................... 50e

1 !_L,.L .. . -ggg
Rankvedls senoviszkot istorijos. Czia talpina*) 

apra*rymai Egipto. Babiliontjo*. Fenlotj**, 
Persi jo*, Judės*. ludito* ir Kinu, perai" ja 
seniausius amžius. Yra labai aky va istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c

Rodos motinom* apie auginimą žindaaoriu 
kūdikiu , tfe

Sednas, (pintai Ir bite* naudingi pamokink-- 
mai sodeuninkams ir bitininkams ūki
ninkams ir fermeriam*.........................10c

Sieliu. Apysaka K. Flamarijono arba vls-

Saule* Ir menesio užtemimai. Pagal M. Brze- 
zlnski, parasze N. Lengvoj formoj apra
išyta czia apie šaulį, menesi ir žetuė bei 
apie burtus taaisiu žmonių, nesuprntan- 
czlu prležascziu visokiu gamtoj aprireisz 
kimu........................................................16c

Simukas ir Magdute. vaizdelis laz Lietuvos 
•odiecziu, ypacz jaunimo gyvenimu: 
parasze J. S........ .............................  10c

Svaras Juoku. Sutaisė Kas Norėjo............... 26c
Senove* apraszymas apte Duktery Filypo Ka 

reivio , , -, , , , . Wc
Surinkti skarbai. Apraszymas isz pabatyo* 18 

amžiaus, dvi puikios pasakos ......11.00.
Sumiszimas arba baime turi dideles akte.

Tikra teisybe isz Suvalkų gubernijos 16c 
Trekiecziu Dzuku dainos, Tyrmtezklu And- 

rius (kn. A. Burbos prozatezkl rasztai). 
Užleido kn. Milukas. Labai naudinga 
knyga turinti didele moksltezkn ver
te.........................................................11.00

Talmudu* žydu “ ‘ 10c
Timoszlus b**oti*, juokinga pasaka............... 60.
Terp skausmu ia garbia Naujausio* dalno* .3Oo 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trump* lietuviszka Geografija paraszyta

kunigo Žebrio....................   15c
Žodynas keturioee kalbose: lietuviszkal, lat- 

viszkal, lenkiszkai ir ruskai Yra geriau** 
knvgs dėl norineziu iszmokti J«nkiszk<i», 
ruskos arba latvinko* kalba*......tt 00

tipena* bei 11 pone ir Auksingumas bei sidab
ringumas lietuviszku dainų. Yra tei mok*, 
iiszk** lsxwadžiojlm*s apie paėjima lie- 
wi*zko* kalbo* , ,, , 26c

Žentas dėl Parodo* Komedija 1 akte, kuria 
grajy ja teatruose ..... . .......... ......... 16e

Žemaiczlu Wy*kupy.*te. Yra tai puikiau,* isto
rija Žemaitijos, jo* bažnycziu, kunigu, wjg- 
kupu ir viso katalikiszko tikėjimo sulis 
mum gadynes, t. y. nuo 1413 iki IMI m.. IM*>

Vilius Teil. Drama penkiuose aktuose. Vo- 
kiszkai parasze Fnedrich van Schiller,^ 
lietuviszuai verte Vluoa* Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausia* veika
las ganau* vokissko poeto--8chillerlo. 
Dramatiszkoj formoj apraszyta czia ko
va už uepriegulmystį szveicaru priesz 
Austrijos junga: darbai Szweiaarljo* pa- 
trijotu, terp kuriu svarbiausiu buvo Vi-' 
liūs Tali. Kiekvienam lietuviui ve- 
lyjam tį kuygį parsikviesti................3te.

Dr. Leonard Landės, 
Lietuvi&zkaii Daktaras. 

134 E. 24 UI., New York.
Gamingas gydytojas wyriszkų ir mo

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių, 
parodų; teipogi dėl draugysezių: Karumu, KukarduJ 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelptf 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziaii 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL. J

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

723 W. 18th Street

Nuo 8toa iki 12toa ryto.

Telefonaa: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiAwieno« 

aptiekos. -

9

Visokios operacijos ant dantų ąt* 
liekamos gabiai, be skaudėjimu) ir 
pagal naujausia metodą. .* 1
Reguliuojame tlancziUN

Kreivai augaiiezius.

809 S. Ashlud Avė. 
kerte 18-tos nl.

wirs*um Platto apt-ekos

Plombos cementines, poreelsni j Gryno aukso karūnėlės nuo... .85,00 ((( 
nes arba sidabrine*......J........ 50c Viražui, ir apatine eile dant...f I.ijmi n

Plomboa auk*ines nuo....--J., ,.ll.OOj Garnituras dantų.................. ,88į00
ktZYfrTYC ' TOOFIRAM ATinARVTAA. J Nuo » vai. ryto iki.8 vai. vakaro. Szventotns OFISAS ATIDAK Y TAS. į nuo 9 ryto irj 3 po pietų.

No 0 Mažas Aukso Altorius, baltos csllu- 
Hoidos apdarai, teskilusios kvietkos, su 
kaulino kabute, auksinti krasztai.. 81-50

TVo 7- Mažas Aukso Altorius baltos celių- 
llotdos apdarai, kvietkos ant vieno ozo
no iszklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krasz 
tai.................................................I«OO
Knygeliu No O kaip ir 7 kwiet 

koa nevienokioe, beweik kiek.wie- 
no* knygeli-* kwietku i»zmarginl- 
ma* wi* Kitokia

Knygos sawos spaudos.
ą kr v* Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu žino 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
sa 7 abrozeliale. Naudingiause knygele ant 
sv'aeto . dastžinojimnl isz ko darosi žal 
bei, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
de bestai ir ant ko jie laikosi............ 3Oc

Aritmetika. Kniga iszaimokinimulrokundu. 
„ Preke.......................................................... «Sc
HYGIENA. Daktariszk* knyga arba mokslą* 

apie užlaikyme sveikatos, les kurio* gali be 
pagelbės daktaro iszalgydyti nuo daugybe* 
Hgu. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose, ne* kas jf su atyda perskai- 
tys.pataikys apsisaugoti nuo tekstanoziu vi
sokiu lig*, pataikys užlaikytioiielybeje savo 
sveiksta, pailginti *awo amžt ir mokė* užau- 
įtatUveikai* ir tvjrtai* savo valkellu^^

A.pi* turtu iszdirbima. Parasze fchram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis polĮti*zkjj| eko
nomija. Kokiai* keliais i»si<Srb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ................s....»oc

Gk*ografi> arta žemes apraszyma*. Pagal Gul
ki*. Nalkovski ir kižu*, sutaiso Szernas. Yra 
tai naudingiamta Isz vi*u eulygeziol lašėju
siu lietuvlozku knygų. Aiszkiai ir eupraa-
UAlAlkKA nyiMnv S , J—. g----------
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju rarduB. 
sugszti, rulkanuB metanczlus iszsaTes ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsnln susideda, kur ir 
kiek joj* yra anglių, geleži**, aukso, droš 
ko* ir kitvgeryblu; kiek mariu, ežeru, upiu, 
ta vardai, plotis, gylis; koki ksriuov van- 
£ny*: turus, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir tt. žeme apra- 
■syta dalimis, iszskaityto* vied* yieszpatys- 
tes karalyste*., kunigaikiztyste*. respubU- 
ko* ir tt. Kiet kurioje žęm*> yra kranto-

ki miestai, rt klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu- kur koki orai: staleliai ar kartz- 
eziai. lietus ar giedro*; kur koks ligi* dieno* 
ir naktie*; kur visada yra lygi di*na ir nak
tis kur saule per kelets dienu nenuBileldžm 
arba neužtek* ir tt. Knyga didele «•*»“•-

Knygos swetiinos spaodo*.
Anima Vili*, naujausia ir grasiausia pasaka, kų- 

narfekaltytojas atsidžiaugt negale*... 75c
Anegdotai iszsitarimai ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Kvmionu " •• 10c
Apteka Dievo, pasaka.................................... 313X1
Apie kalbu pradžia ir tikros rodo* dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu Isz tikro ir 
iszganlngo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznatkinti; ant galo paduoda rodąs katp 
nno tu neprieteliu apsisaugoti . . 10c

krielka yra nuodai paeinanti isz girtybes; Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. .... 30c.

Aebcela, ir teip mokintuve dėl vaiku, sutaisyta 
torius, ne* jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinaneziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai... ...............  20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio............10c
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kur* buvo sud-

žia Vieš z paties Jėzaus........ ....................... 5c
Andersono pasakos. P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienoje knygelėje.................................15c
Angliszkai-lietuviszkas žodynėlis, sutaisyta*

kn. P. Saurusaiczio, turi apie 3BOO Žod
žiu: aagllszki žodžiai Iszguldinetl lietu- 
viszkal.............................................. '............50c

Birutes d ai no* “ “ 10c
'Budas gydymo. Daktariszka knyga................40c
Dievaitis, apysaka szios gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke “ •• “ 11.00

Dainų skrynele ,, „ 20c
Dailyde arba patarme* stalioriams, surinktos 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikslu.
Antano Dailides. Yra tai rankvedls mo
kinantiems ir mokantiems naiionszkį 
darbį................ .................... 40c

Duonos jleszkotojai, apysaka.!!. Senkiuvl- 
cziaus......................................  36c

Etaologiszkoe smulkmenos, I>roJ: Basana- 
vyezlaus. Moksliszkl lietuviu praeites 
tyrinėjimai, su viena mapa................. 25o

Etnoliogiszko* smulkmenos 35c
Egle žalcziu karaliene Ir Iszgrlovlmas Kauno

□iiies 1302 m., du puikus dramai paraszytl A- 
leksandro Gužnczlo . . . ■ 26c

Genu Dede. Graži pasaka Isz sziandlenlaio Lie
tuviu padėjimo................................ 10c

Gyvenimas Stepo Raudnosio pasakos 16c
Gyvenimas Genavalte* (Genovefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir- 
deja vra 500

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero. su 
trumpu apsakymu apie pargabenįmį Dr-tes 
Atptrkejlstu isz Italijos in zlemia karalyste* 
skersai kalnus Alpomls vadinamus, per
versta ant lietaviszko Kn PetroBaurusaiozio. 
Kas nori turėti dvasiszku nauju pasiskatintu 
tegul nusiperka szį knlngelį.............. 30c

Gyvenimas Jėzau* Kristaus, pagal naujau- 
sius isztynuėjimus suraižytas............15c

Išrankiai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szlmtmeczluose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žeme*. Parasze Mac 
Do nald. Labai akyva knygute.........10c

Isz ko kyla melai ir visokio* skriaudo* žmo-* _ 
nijoje. Parasze kn. Dembakls. 8zi kni
ga paduoda svarbiausia* isztrauka* isz 
szventos Biblijos, kurtes perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia jį žmonėms skaityt.......... t- 75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado! 
Geoltegtezita* Lietuvos isztyrinejimas, 
naudInga mokaltezka knygele............ 10c

Istorija Europos su mapom* 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija teztalko Prancūzu vainos atsitik*-

slos Afrikoje................................................®c
Istorija gražios Mage Ienos ' ., 16c
Istorija septynis Mokytoju • “ . SOo
Istorija arba apsukymas apie Lietuvos praei-

ga. Parasze Zanavyke*. 40c
szganlmas vargdienio. Knlg< le pamoki

nanti kaip pagerint eawo gyvenimą 26c
intekme Socljaltettezku eealygu ant vien kultū

ros azaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi. ......... 16c

Juozu pas Konluszevskte, arba kankinimas
U n įjotu po valdžia maskoliaus 60n

Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizin* 
-' ir du gražus straipsniai isz ukinikystee 6c 
Ka darytie, kad būtom* sv*lki tr ilgai gy- 

urentam*....... ... ..................................... 100
Kenkle*, itetcviszko* dainos su natomis, 

sutaisyto* aut* balsu, dul vyru ■ *B«

Lietuvos Kankles, turioezio* 72 nauja* dai
na*..... . ................................................ 15c

Lietuvos I stori Ik. paraszyta per S. Dankan- 
ta. Dvi didele* knygos kožna po Ji 50- 
arba abi už........................................ *3 00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurio* galima Užmokti 
fsrai virti valgiu* ir ataakancztai vesti 

ukne .......................................
Lietuvyste* praeiti*, dabartis ir ateitis. I*to- 

riszkai tocijoliogisika* pieszlnys.....25c
Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr. 

Pie*ziay* apie priespauda* ir persekioji
mu* lietuviu isr szaiies maskoliszko* 
valdžios.................................................  lOo

Markus ir AurelianaS....................................... 10c
Mythai. Pasakos Ir Legendos Žemaiczlu. su

rinkto* Ed. Veokenstedt o, verte J. Bzliu- 
pa* M. D. D. I. Yra tai akyviausios Ir 
juokingiausios *enovi*zko* pasakos apie 
visokis* stebuklu* ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laime*. Raganius. Vilkalokus Irtt.. in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir *zl«- 
dien >iar nekurie tiki. Ksi vienį isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visas skai
tyti. Preke......................................... 60c

Medeto pasakojimas. Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes ežia ap
raszo sutukimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . • . 10c

Maskolljoa politika su Europa Ir kataliktezka 
bažnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyozias . . , . 10c

Musu mužikėlis tezduotas ant naudos Lietuvos 
l'kinykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tauti*zksa kilimas. Po tam ro
dos uktnyksm* prie gero vedimo ukinykys- 
tes. Ir keletas pasaksiezįu . . 10c

Medega musu tauttezkal vatetlnykystal. Szioje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieczlal ir Suvalkle 
ožiai tepgi apraszo kokel* vaistais prasti 
žmones ja* gydo. Preke . ... 40c

Medega Simano Daukanto bijografijai (gyve
nimui). Yra tai naujaute knlgeie Ir labai 
akyva, kurioje apraišyta* gymen>mas Slma- 
noDauksnto nuo pat kūdikystes iki jo smer-

* ties: kaip augo, kur mokino«l. k* velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeieje randasi dsug dainų Ir kitu gra
žiu straipamu Preke . 80c

Negirdetasdaiktas ir geros rodos musu mo
terėlėms „ 5c

Nedorybe Rymo Cieooriaus, istorija isz laiko 
ponavojimo Nerono .... 80c

Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuos* su 

inženg*. iszleistį Tėvynės Mylėtoju Dr tęs. 
Yra tai puikiause tragedija graiyjama tesi- 
ruoae.pirma syk lezversta ant lietuvtez- 
kos kalbos per 'Vincą Kapsa............... 26c

Olga LiubatovyozluTe. vaizdeli* isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus Ir užimantis apsa
kymu* isz gyvenimo nihilistu Ro«ljoje, kaip 
mergina Olga Liubatovyczlute, prigulėdama 
In nihilistu draugystį. daug sykiu apgavo 
rusku* ozinovnlkus ir gaudoma gudriai už
truko Isz ju ranku.............................. lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikia* daineles ir Libreto 4 
aktuose . 15c

Pirmutini* degtine* varytoja*, komedija iOo
Pavartei* Ir kaip gyvena Kynai (Chlnal). t 

labui akyvo* pasakaite* ..................... 10c
Padėjimas Lietuviu tuufo* Rusu vteszpaty* 

tej (socijaltezko* pieszrnisi................ 36c
Pajudinkime wyr*i žemį. Labįi graži pasaka 25c 
Patari** ir dainos..............................................IOo
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų , . 10
Praelte Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejlmo miesto Wilntau*, koki jame 
klloMtortal buvo, koki lietuvtezki ku- 
nigaikszezlai gyveno, kokio* kare* jy 
aplenk* ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu......... ...................... 10c

Pavogti arkliai ir Mendell* Didgalvi* Dvi 
gražios pasakėlės 10c

P*s*kt apie Jon* Tvsrdaucg* g*r«u bortlnyk* 
ir jo darbu* sykiu *u spraszymsls apie bur
tus Puslapiu 158 Preke , 26c

Pamokinanti apraszymai tez gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*.............................. 16c

Pradžemoksh* Rankos Rasztodel norlnczlu 
iszmoktie gražiai raszytle 10n.

Pradini* moksle* angltezko* kalbo*............... 75c
Puiku* apraszymas Isz gyvenimo Lietuvi* 

paraszyta dėl Aaaeriko* Lietuviu.....Ii 00
Plunksnos abrozellal. Steszio* naujo*,labui 

gražio* pasakos , , , , 20c
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•šimtmetyj*, labai graži paaaka........ 75c
Pilna* izimtmetinis kaleadorlus su plteueto- 

mis........ —............................................. 10c

teriszkij ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buwopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Oraduale 
Hoapital College ir 1.1.

UsZti rinas IsZgydyma
wisų slaptų ir papractų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, *kaudiįim| vidurių, 
galwoe,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkaa liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviškų ligų 
reikia naudot elektrikintu prielaiaaa.

I.iHna IsytiaZ u Rišliu
iszgydyziu į kėlės dienaa, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, itzdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, noaies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. I*z- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszka* liga* gydau |iasekmin- 
gai, ir »le|>ema* hgu užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leoinird Lunde*,
134 E.24th SL,(..or.Ix>xitijft<>D Av.

OOtt) valandos: {
Nedaliomis; auo 8 iki 10)4 val rylo;naot iki 4 vai. 
po ptet

Rosiu t»“r (Aroiiustua I>y ui.
Užpruzydami gydyklų prisiimkite 81.00

[yJeigti kergi, tai paruzyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprauyk savo ligą, o 
uz prisiusiu gydyklų kuricRnis iszsigy- 
dysi

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

or užlaiko

Pirmos Kliaros Saliuna,
Grosernia ir Buozerme.

Viuda uvieie mest, szvieži ir czystai 
užlaikomi visikui groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Biliūne se
niausio* Arielkos, geru alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandi* 
tFree Luneh) kaMdien dykai.

Dr. O. C. Heine,
DEN T Y8TAS.

Kerte 31st ir Halsted ulicziu, 
win»zui Aptiekoe. Chičago.

Ta pati, apdaryta audimu-------riK^ukaiiemis “taromis atspausti para*

F.P Bradchulis
Attorney and Coūūselor at Law.

146 LaBali* st. Room 410. Ohlcago. III.

Telephone -Central 3066.
Wienintali« lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą įuži*prudenci|oscxion Amerikoj. 
Weda provu kaip civiliszku teip ir 
kriminaliszku visuose suduote

B. F. STRZYŽAUSKAS,
Lietuviszkas Daktaras.

1028 N. Hoyne avė., kerte Frankfort st, 
Tstefonas: W*st 72B.

....CHICAGO, ILL ...
Seredoms ir nedelionia-nuo 

3 vai. pietų iki 6 vakaro 
priima ligoniui* i>aH L. Ažu- 
ka, 3301 Auburn avė., kerte 
33czio4 ui.

A. Sulurslns & Co.

Lletnviszkas Cigaru Ir Tabako Fabrikas.
Apreiszkeme visiems savo kostamertams. kad 

me* iszdirbyste savoCtgara perkalame te* Chl- 
rago* in Cbicago Height*. in savo locaa narna, 
kuriama fabrike Ir krautuve žymisi padidinome 
ir dabar galime cigaru* ir rusk* tabake parduoti 
pigiau kaip visi. Apatetelluddaml cigaru* ar 
tabake adresuokite savo latezku* teip:

A. Htikurvkis & Co.
Cor. Wentvorth avė., and 14th Str.

Chicago Heiglits, III.

LietuwlBzkfut Saliitnait.
Jono Gudino.

M Hebei St., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czystK 

ule susirinkimam* Ir baliam*.

A. L. GRAICZUNAS,
.........LIETUWISZKAS DAKTARAS........ .

772 Milwaukee avė., ------------ CHICAGO, ILL.
t f nuo 8 iki 10 ryto

Priima Ligonius- nuc 12 iki 1* po piet
. į. nuo 7 iki 3 wakare.

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
taneziae, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. AtBiazaukentįems per laiszkus duodt\rodų.

STATE 
MEDICAL

Dispensary
76 E. Madison Str., CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą.,,“"
'ėmusiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au- 
oriutn ir specijalistu gydyme Hlaptu nerwiezku ir chroninzku Ilgu. Tuk- 
uancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintu 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

THE0 PR0ULX

ADWOKAnS IR KONSULIS.
JONAS MOŽEIKA.

Jssistentas ir Notary l'ublic.
ROOM 615-616

87-N E. lisblūgtOD st, Cbieago, III.
Thelefon: Central. 2631.

Užsiimame civiliškom* ir knminalisz- 
koms provom*. Geriausei iszvarome pro
vu už sužeidimu*. Musu ofise galima *u- 
sikąlbeti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Možeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rauti iki 9 vai. 
ku rytu.

JAMHS J. H1GGINS,
* Successor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamootojas Kana.

įsteigto* 1848 mvtuov.
1«7 Firat St., Elicabeth. N. J.

. . _ t Lcal. 96
TetefoBss: į Lo0(J ulaUBOe j* B.

AR ESI KURCZIASft ’
Wi>l kurtlni.l ir sunku* girdėjimai nsbar yr* 

itzgydomi au pagelba nauju ros.u is.radimu. 
Tik kurortai* gimė ne gali būt i.zgydjrti. Vži- 
■zi usi.voj vaisiai razazuKABi. A praari k ■* 
vo liga, lazeiczaminaaims* ir rodą dykai. Gali 
Rty* name i*z*i vdvti su visai mažai* kasztai*.

Dalton’s Aitrai Institite,^

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS

VVArgonti, Pijanu, 8iuwaigu Ma- 
Nžiuu, Cigaru ir Papieiyo^i.

H argonus, Pljuuu* Ir Muslinas duddu ant 80 
dienu ant iasmeginimo. Jeigu per tailalka pa

I slrodys paimta* instrumentas negerk, ar per 
brungum, asz ji atsiimsiu atgal ir *ž t* laika 
niekas nekurtuos. Užtikrinu ksd nįio m*ne- 
plrksite visk* pigiau kaip visoj Amerikoj galės 
tumet gauti, ne* ass visokius daiktus; imu sta- 

zvziai Isz fabriko Ir todėl galiu pigiau įjuos par
duoti kaip tie karte isz vholesale imsi Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad bu*;t4 užganė 
dinų.

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

Mahanoy City, l"ia.

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso. 14 ir 18 K. szllubintal žiedai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pa* mane pigiau kaip 
vt*ur. Darau nauju* ir taisau sugadintu* laik
rodžio* Ir laikrodėliu*. žiedu*, draugystėm špil
kele* ir visokiu* auksiniu* ir sidabriniu* daik
tus pigiau kaip viri ir visa darbe gvsrantuoju.

F. Prozanskis,
934-33 Htr. Chicago. Iii.

Žlugeiduit 8wietui dalykas.
Tigrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant'praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

•necti otbce: 256 Gmnd *tw*t, ■■•eklyn. N. Y.
Geriausia dantų guduoli»: Musu gy

duole nustabdo Dantų skaukejima į ke
te* minutaa Me* mvo .Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkute* 81.00. Siuncziam Pacztu ir į 
■vetymas ssall*. Buda.* kaip ju vartoti 
yra parodytu keliose kalbose.
Norėdami puikiausi rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

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

Kas prisius $8.00,
Aplaiky* 810.00 verta musinukę - gre

mžtoms drukuotie su geriaisioLi* dru- 
koriszkoms įtaisoma ir su visąi* reika
lingai* lietuviukoi ruzlavoi Kenklei*, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ant szioi musi
nukes gali drukuoti netik suauie vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažviljo kiek
vienas supru kaip* su j* darbai'pradėti. 
Ku prisius SI.00 apteikys 50 puikiu po- 
pieru gmmatoms ruzytie su Puikioms 
kvietkoms, apskaitymais ir Uavincze' 
vonem*. Mažiau kaip už Jl.OP niekam 
neaiuneziame. A dresuok it tei[|:

W. KudarauękRs.

Box 234, Lavnoce jliss.

Gal sergi? !

A iena ir geriause gyduole yra surasta 
pabaigoj devyniolikto szimUnĮžio. Yra 
tai “IndUonlNziuDs BalaairiaiT’, ku
ri* gydo daugybę ligų, kaip tai Įtaiso ape
tite, czystija krauja, stabdo si sudėjimą 
viduriu, pulkeliais gumbo, d sntu gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu * ■ kitu gy
duolių atsiszaukite po adresu Jdel atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke j:

Indinn Medical to.

Box 24 8ta. C. Pittsbi ro, Pa.

Prastotas wyriszkumas,^75^m“™“^““tr 
tįsiu tire, neapkentiman draugystes, prastota energija, prieszlaikinis 
susikūprinimas, meszlungis bei abeluas nusilpnėjimas, vištai yra pa- 
■ekmems jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad ju* spareziai artinatės į pukutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo pruzalinimo kaneziu. Dauge 
Ii* jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjime dacjo to, kad jau buvo per- 
velu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
1111111)5111C71OS I i PTlS-kaip Ui sifilis visuose savo stadiumuose: pir- 
Dimpailbžiiua antraiMe ir trecziame,puwimas
Terkles. noses ir kaulu, sliūkintas plauku, kaipogl ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bur 
seeikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas liftą* teip. kad netikui jas vei 
kiai praszaliname, bet ir visiszka *weikaU ligoniui'sugražiname.
A t III 111 K mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 

J tik apsiimanti gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligoni* prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame Įatsakaušua deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos ^£jpiniu ypatų.

i Mosūprekesyrapigesnes oz bet kokiooflcijalisto wisoj j 
sialjj ir todėl kiek vienamligonini prieinamos.

ftflian a dūrino* l nuo 10 ryto iii 4 po pieta ir nao 6iki8itUre. 
Ulllou dllj Uvu. f Nedėliotus tik aao 10 iki 12 ryto

Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu
Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos paezios kaip nedelioms.

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

Home Mvsic

•Yv tKKjKMjg

Oi Ml—
£T Wgte8ją»»į«»—rrsijsnt. duokime sau. uit kokio

**r’ ■ -; < i"
A mazurkas us

k* P°g' ir w 
/W -?.-----—----- - u n* dainas grajitia teip, Icft C*1 lik kel«-
Sš tai pabiu munkant* galima butu Jam

priillrginU. Vaikai gauna isz to didele linksmybe, kaip ir kožnas. kuris tik girdi jin grajijant
Volelis. parodytas ežia ant psweiksielio, yra priMnaigvtas plieninėmis adatėlėmis, kurios su

kantis* wo)eliui iszduoda tonus Jis atkartoja dainas arba szokius be sustojimo.
Sus inslabus Instrumentas kastlUojs tik $6.00 Apdarymas jo yra puikus Jei Iš

mista nori, ariniUnak S2.OO mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prisiunstl po 
aplaikymui instrumento. Agentai daro gerus pinifiOs. Prisiunsk te. marke, o gausi 
irisus oirkuliorins. arba prisiunsk tt 00. o aplaižysi Home Music Boz'a pirm negu tamistos kai
mynai toki nusipirks. Jie sritį norės toki turėti, kaip tik jin pas tamtsta pamatys. ~

I Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik 
sriadien galima pirkti Jieduo- 

Ida daugiau linksmumo negu 
1*100 wertes wargonai kadangi 
pie visados gali grainti. Jokios 
■Bmuzikos pažinties ežia neri
ai reikalauja, ir kožnas vaikas 
K gali ant ju grainti. Koinaa
■ pirkėjas stebis ir diiaugiasi
■ ISZ jo. nesą tas instrumentas 
^Agrajiia suvirsi 500 meliodiiu 
^Fparodytu ant listo. kuri pride-
■ dame prie kiekvieno instru-

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

TIKTAI DEL WYRŪ.
Už dyka sanipelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam vyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.'

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

Pamatai Tikėjimo. Parasse V. V. Yra tai 
kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kratlnejlmai tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skalt/tejul dsug maisto Isz- 
gauingiems dūmojimam*. . ................. 15c

Pasako* pagal Krylovą. Paraaze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 16 pasak*, paraszjrtu elteml*...  IOo

Pirmutine pa*telpa urnai susirgus, taipogi 
E raini Alkoholiniai ir taboka, pagal O. 

livida parasza N. Naudinga žmonėm* 
knygele............................................  lito

Paveikslai. Paraszr Žemaite. Graži pasaka 
•pie vaikina ir jaunį mergins ir j* susi- 
pacziavtmį........................     3Oo

Parmazonasarba baisumas Dievo rūstybe*. Pa
rnase Saventmikls. Apsakymai isz tikru atsi
tikimu tez Ltetuvo* lietuviszku parūpi
te........................................................ i*

Po*ulari*zkas Rankvedls Eyziko* Parasze P. 
Neri*. Yra labai naudinga kslngele vi»o-

■ 'kiemą amatnlnkama kaipo ataJlorsma, dally- 
doma. kalviame, maszinistama ir tt. Klek-, 
viena* norintis koki nors gura darbe atlikti 
ar kį naujo iazmislytl privalo ap*ipažinti su 
mokslu fyriko.,kurajam visokius darbu* ir 
iazmtelu* palengvte. Taigi *zloje knlngeteje 
yra tezgufdytoa paslaptys fyslko* žodžiais ir 
C veikslais, ka žmogų* perskaitė* ingau* 

ag istminUe* prie visokiu iszdlroys- 
' oriu.............................  15c

Rankvodte Senove* Istorijos. Dalis II. Grai
kija. Parengė ka. A. Milukas........... 40e

Rinalda Rlnaldina* “ “ •• i|60
Ratu Lapeliai Banjanuos dainos vokiukoms 

literoms , , ,16c

Lieta wiszka Grocerne.
Atidariau nauja 8ztora, kuriame už

laikau visokiu* va.gomus daiktus, apa 
tini tu drabužius, cigaru*, papieroeus 
tabake, gromatoma popieru. pavineza 
vones ir visokiuą kilus daiktu* zzeimy- 
noms reikalingus. Wisi tavorai szvieži, 
o prekea/pigesnM kaip kitur. Užkvie 
ežiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K, Chmelauskas,
878-880 W.33rd ui., CHICAGO.

—Tikrai Lietuviszkai—

SalilirjaS
MM

Pakelis st< buklingu gy 
duoliu bus ulslustas kon 
nam, kas paraszys in Sta
te Medical In.titute. Jie 
'iek iargyde wyru, kurie 
per metus ėmėsi su pre 
tiszkais ir kumszkais ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė ui dyka dalyt 
bandymo pakelius tiems 
kurie papraszys.

Iszsigydysl namie nuo
kieetrienos lytiszkos ligos, 
paeinanestos nuo jaunys
tes isidvkumo, sugrašin 
patrotyta pajiega ir a' 
minti, paneik y s akaudej, 
ras sirenų, sudrutys silp 
nūs lytiszkus sąnarius.

Gyd voles yra labai sma
gios ir pemaczlyvoe, ro
dos plaukte plauki* pne 
nesveiku sąnariu indrų 
tindamos kur reikia. Jos 
gydo koina liga ir panai
kina nesmagume ir kiek
vienam atsitikime visisz- 
kal isigyde. Atsiszauk in 
State Medinei Institute 864 
Elektros Building. Ft. 
Vayne, Ind., o aptnresit 
ui dyka sampell. Institu 
te stengiasi susinės zt su 
didžiausio skaitUum tano 
niu, kurie negali atsi

traukt Ibi namu, kad gydytis* ir szie sampeliai parodys jiems, kaip lengva itzsigydyt nu* lytisr 
ku ligų, kada vartojęs! atsak*neate* gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnas. kurt 
ataiazauks, gana dailiai apipeeaetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra Kassyk dabar.neatidek

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visu*reikalingu* prie 
pecziau* daiktu* pu

Ootlet Funiitiire i Stove Co.
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokia peczių 
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Geru alus, seniausio* anc koa, kve
pianti cigarai ir czysta vie a dėl užel- 
viu. Apart to didele ir czyt La ule snt 
mitingu, bailu, veseiliu ir kifokiu zabo-

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3432 8. Halsted 8L

Kataa peikiu Fotografijų; až taztaą tikta 
S2.00

BaltrUkoųi!!
Rasite ssaltp alų, seniHusen ariel- 

kaa, wynp net isz Europos, o 
cigarus net isa Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side 8L, 

faierbury, Codd.

Jonas Petrošius, 
1681. IStbt .Kerte Oalonj Chlcigo. 

— -—-■■■ — ■* .i*

Heniauitia Lietuwiuka Banka
Siunczia pinigu* į visu dali* svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žirniu. Par
duoda uifkortes ant visu Įiniju už pi
gi aute preke. Asz esiu jau >11 meto 
szeme biznyje, ir viuda stengiausi Ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at- 
liktl. i

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

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Hucr. to Kelpsch, Norelko & Co.
HCntnSL, CMmm.IL

krasztais.be
s.ua
CMmm.IL
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